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RESUMO

A Teoria das Representações Sociais proposta por Serge Moscovici tem sido utilizada como referencial teórico e metodológico para nortear a 
produção científica no campo da psicologia social. Nesse sentido, desde a década de 90, há um movimento de apropriação dessa teoria pelo 
campo acadêmico da educação física brasileira. Contudo, a produção científica resultante da relação entre educação física e psicologia social por 
meio da Teoria das Representações Sociais ainda é pouco conhecida, fazendo-se necessário identificar a maneira pela qual a área está 
apropriando-se da referida teoria, bem como os conhecimentos que têm sido produzidos. Desse modo, o manuscrito é o resumo de um estudo 
de revisão que buscou conhecer a produção científica da educação física brasileira resultante da sua relação com a psicologia social por meio da 
Teoria das Representações Sociais entre os anos de 2000 até 2019. Então, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa, exploratória nos principais 
periódicos de veiculação da produção científica brasileira, a saber: Movimento, Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, Revista Brasileira 
de Ciências do Esporte, Motriz, Revista de Educação Física/UEM, Motrivivência, Pensar a Prática, LICERE, Revista Brasileira de Ciência e 
Movimento e Revista Conexões. A busca foi realizada na plataforma própria dos periódicos até maio de 2019, adotando para pesquisa as 
palavras-chave “representações sociais”, “representação social” e “teoria das representações sociais”. Os resultados identificados desvelam que 
do ano de 2000 até o mês de maio de 2019, isto é, quase 20 anos, somente 28 estudos que adotaram a teoria foram produzidos, conforme segue: 
Motrivivência: 02; Conexões: 02; Movimento: 07; CBCE: 03; CBEFE: 05; Motriz: 03; UEM: 02; RBCM: 0; Pensar a Prática: 03; LICERE:01. Os estudos 
identificados, amplamente, adotaram a abordagem processual da Teoria das Representações Sociais, baseando-se principalmente em Moscovici e 
Jodelet, uma quantidade mínima de produções adotaram a abordagem estrutural da teoria, utilizando Abric. Ainda que esse estudo apresente 
limitações, como a não inclusão de estudos desenvolvidos na educação física e publicados em periódicos de outras áreas, bem como o fato de ser 
uma pesquisa ainda em desenvolvimento, para o campo da educação física, é uma contribuição que buscou explorar uma temática que, 
aparentemente, parece ser ainda pouco explorada.
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