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Resumo

O presente trabalho tem por 
objetivo discutir as representações 
que permeiam a Educação Físi-
ca Escolar. Tomando como base o 
viés da teoria das Representações 
Sociais, discute-se o surgimen-
to destas representações dentro 
de um contexto social e a possi-
bilidade de modificação nestas re-
presentações mediante a mudan-
ça nas práticas sociais, aplicando 
estes conceitos às aulas de Edu-
cação Física na escola.

Palavras-Chave: Educação Físi-
ca, representações sociais, mudança

Introdução

Em seus pressupostos teóricos, 
autores como Jean Piaget, Lev 
Vygotsky e Henri Wallon defen-
dem o desenvolvimento humano a 
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partir de múltiplas interações que 
se estabelecem por meio da inte-
ração entre o sujeito e o ambiente 
(LEPRE, 2008). Neste sentido, po-
de-se imaginar a importância do 
movimento neste processo, pois é 
a partir dele que o homem conse-
gue, de fato, interagir com o am-
biente à sua volta, podendo modi-
ficá-lo ao mesmo tempo em que é 
modificado por ele. Corroborando 
esta ideia, Manoel (1994, p. 83) 
explica que “a capacidade para 
movimento é a forma mais básica 
pela qual interagimos no ambien-
te, seja numa dimensão biológica, 
psicológica ou sociológica”, acres-
centando após isso que os “mo-
vimentos são essenciais em todos 
os níveis de organização dos sis-
temas vivos e tiveram assim um 
papel crucial na evolução biológi-
ca e cultural”.

Dada a significância do movi-
mento humano no processo de 
formação humana, há em nosso 
sistema educacional, um compo-
nente curricular cuja especificida-
de está associada à motricidade. 
Este componente curricular corres-
ponde à Educação Física, conforme 
prevê a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (BRASIL, 
1996). Outros importantes docu-
mentos que regem a educação em 
nosso país também demonstram 
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a essencialidade da presença de 
questões ligadas ao movimento e 
da Educação Física em todos os ní-
veis da educação básica. É o caso, 
por exemplo, do Referencial Cur-
ricular Nacional para Educação In-
fantil (RCNEI), que preconiza:

 
O movimento é uma importan-
te dimensão do desenvolvimento 
e da cultura humana... ao movi-
mentar-se, as crianças expressam 
sentimentos, emoções e pensa-
mentos, ampliando as possibilida-
des do uso significativo de gestos 
e posturas corporais. O movimen-
to humano, portanto, é mais do 
que simples deslocamento do cor-
po no espaço: constitui-se em 
uma linguagem que permite às 
crianças agirem sobre o meio fí-
sico e atuarem sobre o ambiente 
humano, mobilizando as pessoas 
por meio de seu teor expressivo 
(BRASIL, 1998, p. 15).

No caso dos Parâmetros Cur-
riculares Nacionais (PCN) para o 
Ensino Fundamental, é defendi-
do que:

A Educação Física hoje contem-
pla múltiplos conhecimentos pro-
duzidos e usufruídos pela socie-
dade a respeito do corpo e do 
movimento. Entre eles, se consi-
deram fundamentais as ativida-
des culturais de movimento com 
finalidades de lazer, expressão de 
sentimentos, afetos e emoções, 
e com possibilidades de promo-
ção, recuperação e manutenção 
da saúde (BRASIL, 1997, p. 23).

Já o PCN do Ensino Médio pres-
supõe que a linguagem corporal 
desenvolvida nas aulas de Educa-
ção Física, “aglutina e expõe uma 

quantidade infinita de possibilida-
des, que a escola estimula e apro-
funda” (BRASIL, 2000, p. 40). 

Porém, apesar de sua elevada 
importância nos processos educa-
cionais e da forma sublime como 
a Educação Física é tratada pelos 
documentos oficiais, é pertinente 
indagar acerca de sua represen-
tação junto aos diferentes atores 
sociais presentes nos estabeleci-
mentos escolares, a saber, comu-
nidade do entorno escolar, cor-
po administrativo, corpo docente 
e corpo discente. Ao se levar em 
consideração o prisma da teoria 
das representações sociais, a for-
ma como a disciplina em questão 
é representada, vai influenciar a 
maneira como os sujeitos vão in-
teragir com ela, prejudicando ou 
auxiliando o processo de ensino/
aprendizagem (ALVES-MAZZOT-
TI, 2008). Outra possibilidade que 
se abre ao conhecer a forma como 
este componente é representado 
é a possibilidade de modificar as 
práticas sociais visando a mudan-
ça da representação vigente, se 
esta for percebida como prejudi-
cial (FLAMENT, 1994). 

Em face da importância das re-
presentações sociais que se faz 
a respeito da Educação Física, é 
possível citar alguns estudos aca-
dêmicos que acabam por ilustrar a 
atual situação representacional no 
âmbito escolar. Apesar de não en-
focarem propriamente a formação 
de representações, alguns traba-
lhos desenvolvidos na área pro-
porcionam indícios interessantes 
sobre a imagem da educação fí-
sica na escola. Por exemplo, Bet-
ti (2003) ao realizar um estudo 
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com alunos do Ensino Fundamen-
tal II (6º ao 9º anos) verificou que 
a Educação Física era a disciplina 
que eles mais apreciavam, uma 
vez que lhes proporcionava pra-
zer e satisfação. Entretanto, este 
componente não estava entre os 
mais importantes para eles, lu-
gar ocupado pelas disciplinas Ma-
temática e Língua Portuguesa. 
Em concordância com tais dados, 
um estudo realizado por Darido 
(2004) com alunos de diferentes 
séries do Ensino Fundamental e 
Médio da região de Rio Claro (SP), 
também chegou ao mesmo resul-
tado, ou seja,os alunos considera-
vam a Educação Física como dis-
ciplina favorita, mas novamente a 
consideravam como tendo menor 
importância. Além disso, cons-
tatou-se que, com o passar dos 
anos de escola formal, os alunos 
vão perdendo o interesse por es-
sas aulas chegando ao Ensino Mé-
dio com alto número de dispensa 
do referido componente curricu-
lar. Tal fato, também é constatado 
por Chicati (2000) quando desta-
ca que no Ensino Médio a falta de 
diversificação nos conteúdos di-
minuiria gradualmente o interes-
se dos discentes pelas aulas. 

Há outras investigações que 
analisam os fatores acima citados, 
mas que adotam o “background” 
teórico das Representações So-
ciais. Por exemplo, um estudo rea-
lizado com alunos e professores do 
Ensino Médio de uma escola do Rio 
de Janeiro, constatou que, quando 
perguntados sobre o papel desem-
penhado pela Educação Física no 
Ensino Médio, emergiam das nar-
rativas dos alunos, representações 

sociais que associavam o conteú-
do transmitido pela Educação Físi-
ca ao lazer desinteressado (recre-
ação) e à iniciação ou treinamento 
esportivo (BARBOSA, 2001). Cor-
roborando estes dados, Perei-
ra (2008), também identificou 
por meio de narrativas de alunos 
e professores que havia uma ten-
dência de estabelecer uma ligação 
deste componente curricular com 
a prática esportiva e a momentos 
de diversão e relaxamento, dife-
rente do estudo de outras discipli-
nas, tidas como mais importan-
tes para a formação. Quanto aos 
professores, concordavam com os 
alunos na representação associada 
ao relaxamento, somando a este a 
representação da Educação Física 
como acessória a outras discipli-
nas realmente importantes na vi-
são dos mesmos. 

Finalmente, um estudo de Car-
valho (2006) que buscou compre-
ender a representação dos profes-
sores de outras disciplinas sobre 
a Educação Física, constatou, as-
sim como nos estudos citados an-
teriormente, a visão deste com-
ponente ligada principalmente 
ao aspecto meramente recreati-
vo, socializador e, também, como 
apoio ao processo de aprendiza-
gem de outras disciplinas.

É possível inferir que estas re-
presentações tenham origem no 
que Gardner (1993) chama de 
três grandes preconceitos que 
contaminam a concepção de in-
teligência dentro do ambiente es-
colar, quais sejam o “Testismo”, 
o “Bestismo” e o “Westismo”. O 
“Testismo” envolve a premissa de 
que tudo que tem valor pode ser 
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avaliado por meio de testes ob-
jetivos, como se a concepção de 
inteligência fosse uma grandeza 
passível de medição. Já o “Bes-
tismo” diz respeito à valorização 
dada pela escola a quem se des-
taca individualmente nos proces-
sos educacionais, ignorando as 
diferenças individuais. Por último 
há o “Westismo”, ou seja, a ideia 
da sociedade ocidental em valori-
zar as competências na área lin-
guístico-lógico-matemática, em 
detrimento de outras, como, por 
exemplo, a corporal-cinestésica. 
Estes três preconceitos destaca-
dos por Gardner parecem acertar 
em cheio nas maiores causas do 
afastamento dos alunos das aulas 
de Educação Física nos anos fi-
nais do Ensino Fundamental e no 
Ensino Médio, pois tratam exata-
mente dos motivos pelos quais o 
movimento é tido como menos 
importante nestas instituições. 
Em suma, isso significaria classi-
ficar como “bons alunos”, apenas 
aqueles que vão relativamente 
bem em disciplinas como Língua 
Portuguesa ou Matemática, não 
importando seu desempenho em 
componentes curriculares como 
Artes ou Educação Física.

Estes preconceitos são reflexos 
de uma visão cartesiana que dico-
tômica entre corpo e mente e que 
foi reforçada após a Revolução In-
dustrial onde ficava clara a dife-
rença de valoração entre os tra-
balhos ditos mentais e corporais, 
com clara desvantagem para o se-
gundo (MEDINA, 1998). O fato é 
que este modo de pensar impreg-
na a sociedade ocidental e adentra 
os muros da escola, influenciando 

as representações que professo-
res e alunos têm sobre o corpo e o 
movimento (GIMENEZ, no prelo). 

Diante do exposto acima, tor-
na-se importante pensar sobre 
quais as mudanças na prática do-
cente seriam necessárias para a 
superação da realidade apresen-
tada. Neste caso, faz-se necessá-
rio uma revisão sobre o que são 
as representações sociais, como 
elas se formam e como podem ser 
transformadas em benefício do 
processo ensino/aprendizagem.

Teoria das 
representações 
sociais

Para de fato modificar a reali-
dade apresentada nos estudos ci-
tados utilizando o paradigma da 
representação social, é primordial 
conhecer certas características 
deste conceito como, por exem-
plo, o nascimento da referida teo-
ria, como ela é definida por alguns 
autores que a estudam e como 
geralmente são feitas as pesqui-
sas que visam descobrir as repre-
sentações sociais de algum objeto 
num determinado contexto.

Sobre o surgimento da teoria, 
pode-se dizer que, tomando como 
base o conceito de representa-
ções coletivas defendido por Émi-
le Durkheim, o psicólogo social 
Serge Moscovici introduziu a ideia 
de representações sociais quando 
escreveu a obra “La psycanallise 
son image et son public”, publica-
da no início da década de 1960. 
Neste livro são abordadas as re-
presentações sociais que se for-
maram a respeito da psicanálise 
(VILLAS BÔAS, 2004). 
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Porém, segundo Alves-Mazzot-
ti (2008), sem poder determinar 
como o conceito poderia evoluir, 
Moscovici preferiu não declarar 
uma formatação estrita da teoria. 
Por conta disso, a missão de ex-
pandir o campo de investigação 
e aprofundar o estudo, ficou na 
mão de outros cientistas sociais. 
Dentre estes, podem-se destacar 
alguns como, por exemplo, Deni-
se Jodelet, Jean-Claude Abric e 
Claude Flament, que acabaram 
por sistematizar o conceito de re-
presentação social.

Visando definir a noção de re-
presentações sociais, pode-se bus-
car uma diversidade de estudio-
sos deste campo de investigações.  
Para começar, Moscovici (1978) 
que, apesar de como já citado, 
preferir não formular uma teoria 
estrita, declarou em sua obra que 
as representações sociais não se-
riam “opiniões de” ou “imagens 
de”, mas teorias que se forma-
riam no coletivo sobre a realidade 
do objeto representado, sendo que 
estas teorias “determinam o cam-
po das comunicações possíveis, 
dos valores ou das ideias compar-
tilhadas pelo grupo e regem, sub-
sequentemente as condutas dese-
jáveis ou admitidas”. Neste caso, é 
digno de nota que, no processo de 
internalização do objeto a ser re-
presentado, o sujeito não aceita de 
forma indiferente e passiva o que 
se mostra a ele como real, mas, 
fazendo uso de seus próprios con-
ceitos e sofrendo influência do 
contexto social onde vive, ele 
reformula a referida realidade 
(ALVES MAZZOTTI, 2008).

Outros autores trazem as se-
guintes definições: Abric (1994, 

p. 188) explica que as represen-
tações são “produto e proces-
so de uma atividade mental pela 
qual um indivíduo ou um gru-
po reconstitui o real ao qual ele 
é confrontado e lhe atribui uma 
significação específica”. Já para 
Denise Jodelet (1994, p. 36), as 
representações sociais são “uma 
forma de conhecimento, social-
mente elaborado e compartilha-
do, que tem um objetivo prático 
e concorre para a construção de 
uma realidade comum a um con-
junto social”. Para concluir,  Alves-
-Mazzotti (2008, p. 21) define a 
concepção de representações so-
ciais como “teorias do senso co-
mum, construções esquemáticas 
que visam dar conta da complexi-
dade do objeto, facilitar a comu-
nicação e orientar condutas”. 

Em suma, quando um sujei-
to é confrontado com um obje-
to, ele precisa criar uma imagem 
ou construir um esquema para in-
ternalizá-lo, para tornar familiar 
aquilo que não é. Porém, ao fa-
zer isso, o objeto será contrapos-
to com o conhecimento do próprio 
sujeito, com todas as outras ima-
gens de mundo que este já tem. 
Neste processo, há também, a in-
fluência das representações com-
partilhadas pelo grupo social com 
quem o indivíduo, no exercício da 
representação, tem convivência. 
Desta forma, cria-se um novo en-
tendimento do objeto ou uma re-
constituição do que primeiramente 
se apresentou como real. Por fim, 
esta representação formada, vai 
orientar as condutas do sujeito e a 
forma como vai se comunicar, tor-
nando-se uma maneira de recons-
truir a própria realidade.
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Dois são os processos básicos 
pelos quais se formam as repre-
sentações sociais, sendo que estes 
não ocorrem apartados um do ou-
tro. Estes processos são a objeti-
vação e a ancoragem (PAÉZ, 1989 
e VALA, 2000 apud VILLAS BÔAS, 
2004).  Segundo Gracia (1988), 
objetivação é a forma como o in-
divíduo materializa o objeto para si 
a partir de uma ideia ou abstração 
que ocorreria em três fases. A pri-
meira delas é a construção seletiva, 
na qual o sujeito, a partir de uma 
influência dos condicionantes cul-
turais de seu contexto social, acu-
mula informações sobre o objeto a 
ser representado. A segunda fase é 
a esquematização estruturante e é 
identificada pelo momento em que 
é formada uma imagem coerente e 
de fácil expressão dos componen-
tes que integram o objeto, permi-
tindo a apreensão deste por parte 
do sujeito. Na última fase, ocor-
re a naturalização, a consolidação 
do núcleo figurativo da representa-
ção que permite concretizar e co-
ordenar cada um dos elementos, 
tornando-os objetivos e concretos. 
Ao mesmo tempo em que o sujeito 
constrói imagens do objeto no pro-
cesso de objetivação, estas ima-
gens precisam ser classificadas e 
rotuladas nos esquemas de pensa-
mento que já existem. Este proces-
so de categorizar, classificar e rotu-
lar novas imagens àquelas que já 
se tem, ou seja, de tornar o estra-
nho em algo familiar, dá-se o nome 
de ancoragem (GRACIA, 1988).

Após uma apresentação resu-
mida da teoria em questão e do 
processo pela qual ela ocorre, 
cumpre destacar como ocorrem 
as investigações científicas que 

tomam como base as representa-
ções sociais. Neste caso, Jodelet 
(1990) citada por Alves-Mazzot-
ti (2008, p. 34) explica que pes-
quisas sob este paradigma de-
vem ter a preocupação com uma 
“dupla questão”, a saber: “como 
o social interfere na elaboração 
psicológica que constitui a repre-
sentação e como essa elaboração 
psicológica interfere no social”. 
Ou seja, há de se pensar nas re-
presentações sociais como pro-
duto, procurando compreender 
seu conteúdo e sentido pelos ele-
mentos que o constituem através 
de questionários, entrevistas, ob-
servações, etc.; ou como proces-
so, investigando, assim, as re-
lações entre a representação e 
as condições sociais onde foram 
produzidas, através da análise de 
aspectos culturais, ideológicos e 
interacionais do grupo estudado.

Educação física: 
possibilidades para 
uma mudança na 
representação social

analisando a teoria das repre-
sentações sociais, fica evidente a 
importância de tal concepção para 
pensar uma mudança na realidade 
representacional que se tem apre-
sentado sobre a Educação Física na 
atualidade e, consequentemente, 
numa melhora no processo de en-
sino/aprendizagem relacionado a 
este componente curricular. Em es-
pecial, sobre este aspecto, Alves-
-Mazzotti (2008) explica:

Por suas relações com a lingua-
gem, a ideologia e o imaginário 
social e, principalmente, por seu 
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papel na orientação de condutas 
e das práticas sociais, as repre-
sentações sociais constituem ele-
mentos essenciais à análise dos 
mecanismos que interferem na 
eficácia do processo educativo 
(ALVES-MAZZOTTI, 2008, p. 21). 

Constatam-se vários aspectos 
pela mera observação da rea-
lidade dos alunos em uma sala 
de aula, mas quando se pensa 
modificá-la, é importante saber 
como se formam as significações 
destes, ou seja, como se formam 
e desenvolvem-se ao longo do 
tempo, suas representações.

Conforme já citado, estudos 
demonstram que os alunos consi-
deram a Educação Física “menos 
importante” em relação a outros 
componentes curriculares como é 
o caso da Língua Portuguesa ou 
Matemática e tem uma concep-
ção da disciplina muito ligada a 
um momento de lazer desinteres-
sado, a um momento de descanso 
ou mesmo a uma noção descon-
textualizada de esporte (BARBO-
SA, 2001; BETTI, 2003; DARIDO, 
2004; CARVALHO, 2006; PEREI-
RA, 2008). Vale ressaltar que esta 
visão é compartilhada pelos pro-
fessores de outras disciplinas, 
acrescentando a estas representa-
ções a ideia de disciplina acessória 
das demais, seja por meio de uma 
concepção meramente atrelada à 
dimensão “procedimental” dos di-
tos  conhecimentos “conceituais” 
ensinados em sala de aula (cla-
ra dicotomia entre corpo e men-
te) ou mesmo “gastando a energia” 
dos alunos na quadra para que es-
tes possam ficar mais concentrados 
em sala de aula, momento em que, 
na visão dos professores, os alunos 

estão aprendendo algo “realmen-
te importante” (CARVALHO, 2006; 
PEREIRA, 2008). 

Levando em consideração que 
as representações sociais orien-
tam comportamentos, condutas 
e práticas sociais (ABRIC, 1994; 
JODELET, 1994; ALVES-MAZZO-
TTI, 2008), o fato de alunos e 
professores de outras discipli-
nas representarem a Educação 
Física conforme expresso aci-
ma, deve estar relacionado com 
um comportamento cada vez 
mais desinteressado apresenta-
do em relação às aulas conforme 
vão avançando nos anos de es-
cola formal. Sendo assim, torna-
se necessário modificar a manei-
ra como o componente curricular 
se apresenta aos alunos, fazendo 
com que este mude sua repre-
sentação social e, em decorrên-
cia disso, sua conduta e compor-
tamento em relação às aulas.

Quando se fala em mudança de 
uma representação social, torna-
se necessário recorrer a um dos 
pilares desta concepção, que cor-
responde à teoria do núcleo cen-
tral, proposta por Abric (2000). 
Esta teoria apresenta a hipótese 
de que toda representação social 
possui um núcleo central e ele-
mentos periféricos. O núcleo de 
uma representação surge do con-
fronto entre a natureza do obje-
to representado com o sistema de 
valores e normas sociais do gru-
po, definindo a homogeneidade 
deste. Segundo Flament (2001, p. 
175), o núcleo central “é uma es-
trutura que organiza os elementos 
da representação e lhes dá senti-
do”. Outras características do Nú-
cleo Central são a estabilidade, a 
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resistência às mudanças e a pou-
ca sensibilidade ao contexto ime-
diato. Abric (2000, p. 33) o núcleo 
está “diretamente relacionado aos 
valores e normas, definindo os 
princípios fundamentais em tor-
no dos quais se constituem as re-
presentações”. Já o sistema peri-
férico é constituído pelos demais 
elementos da representação que 
giram em torno do núcleo cen-
tral. Para Flament (2001, p. 178) 
“a periferia da representação ser-
ve de pára-choque entre uma rea-
lidade que a questiona e o núcleo 
central que não deve mudar facil-
mente”. Este sistema é mais fle-
xível, tolerando as contradições 
apresentadas entre o objeto re-
presentado e os valores nuclea-
res, sendo desta forma, sensível 
ao contexto imediato (SÁ, 1996; 
ABRIC, 2000; ANDRADE et al., 
2011). O quadro abaixo, adapta-
do de Abric (2000), resume as ca-
racterísticas dos dois sistemas:

Gracia (1988) argumenta que 
para que aconteça uma mudança 
na representação, deve-se dire-
cionar um ataque ao núcleo cen-
tral desta. Corroborando isso, 
Villas Bôas (2004) afirma que 
se põe termo a uma representa-
ção, apenas com uma ação dire-
ta em seu núcleo. Por fim,  Abric 
(2000) explica que é necessá-
rio um “ataque” ao núcleo cen-
tral para transformar uma re-
presentação. Para o autor, ao se 
considerara que o núcleo central 
é formado pelos valores de um 
grupo, a ação deve acontecer vi-
sando questionar estes valores.

Esquematizando como a mudan-
ça na representação social ocorre, 
Flament (1994, p. 49) teoriza a se-
guinte sequência: “modificação das 
circunstâncias externas; modifica-
ção das práticas sociais; modifica-
ção dos prescritores condicionais 
(elementos periféricos); modifi-
cação dos prescritores absolutos 

SISTEMA CENTRAL SISTEMA PERIFÉRICO

- Ligado à memória coletiva e a história do grupo
- Permite a integração de experiências e 

histórias individuais
- Consensual → Define a homogeneidade do 

grupo
- Tolera a heterogeneidade do grupo

- Estável

- Coerente

- Rígido

- Flexível

- Tolera contradições

- Resistente a mudanças - Evolutivo
- Pouco sensível ao contexto imediato - Sensível ao contexto imediato
- Funções → gera o significado da representação 

e determina sua organização

- Funções → permite a adaptação à realidade 

concreta e a diferença de conteúdo

Características do sistema central e do sistema 
periférico de uma representação
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(núcleo central)”. Neste caso, 
mudanças ambientais e nas prá-
ticas sociais, darão boas razões 
para uma mudança de comporta-
mento do indivíduo sob novas cir-
cunstâncias, uma vez que, se-
gundo Flament (1994), as novas 
práticas sociais vão aos poucos 
gerando discordâncias nos ele-
mentos periféricos que servem 
exatamente para proteger o nú-
cleo central. Porém, com o tem-
po, estas discordâncias no siste-
ma periférico, que o autor chama 
de “esquemas estranhos”, vão 
se acumulando podendo mudar 
o núcleo central da representa-
ção. Em resumo, se novas condi-
ções e práticas forem instituídas 
e se persistirem pelo devido tem-
po, podem ser percebidas como 
irreversíveis e gerar uma mudan-
ça no núcleo, o que levaria à mu-
dança na representação social 
(FLAMENT, 1994).

Aplicando estes conceitos às au-
las de Educação Física na escola na 
busca por alterar a  representação 
social atual deste componente cur-
ricular deve-se começar, segundo 
Flament (1994), por uma mudan-
ça no ambiente e nas práticas so-
ciais envolvidas nesta representa-
ção. Assim, é compreensível que 
a preocupação em “justificar” este 
componente curricular aos alunos 
demonstrando sua importância se-
ria uma alternativa. Modificando-
se as circunstâncias, supõe-se ser 
possível uma mudança de compor-
tamento por parte dos alunos.  A 
permanência desta situação pos-
sibilitaria a modificação do núcleo 
central, surgindo uma nova repre-
sentação social dos discentes em 
relação à disciplina. 

Em especial, no que diz res-
peito à prática docente, pode-
se dizer que ela não está distan-
te daquilo que Betti (1992, p. 
285) destacou como função des-
te componente curricular no con-
texto escolar, a saber:  

introduzir o aluno de 1º e 2º 
graus no mundo a cultura física, 
formando o cidadão que vai usu-
fruir, partilhar, produzir, reprodu-
zir e transformar as formas cultu-
rais da atividade física (o jogo, o 
esporte, a dança, a ginástica...).

Para atingir tais fins, alguns au-
tores sugerem que os conteúdos 
relativos à Educação Física esco-
lar sejam tratados em suas di-
mensões procedimentais, atitudi-
nais e conceituais (COOL, 2000). 
Estas dimensões de conteúdo ci-
tadas acima devem ser trabalha-
das aproveitando o grande leque 
dado pela Cultura Corporal de Mo-
vimento, que abrange formas de 
atividades expressivas corporais 
tais quais: o jogo, o esporte, a 
dança, a ginástica (COLETIVO DE 
AUTORES, 1992). Deve-se pro-
porcionar aos alunos uma diver-
sificação dos conteúdos, propor-
cionando vivências práticas que 
variem nos aspectos temporais 
e espaciais (GIMENEZ, no pre-
lo). Numa variação em nível tem-
poral, pode-se proporcionar aos 
alunos a riqueza cultural de jo-
gos praticados por povos do pas-
sado, ou ressignificar e tratar pe-
dagogicamente (BRACHT, 2000) 
práticas que a mídia traz no pre-
sente, ou ainda, pensar na cria-
ção de jogos como forma de cons-
truir uma cultura futura. Já, em 
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nível espacial, pode-se pensar em 
práticas de outros países, de regi-
ões diferentes ou mesmo práticas 
tidas como fora da realidade so-
cial de tais alunos. Desta forma, 
as aulas são tiradas da “mesmi-
ce” gerada pela prática tradicional 
e descontextualizada de espor-
tes como o futebol, o handebol, o 
basquete e o vôlei, relativamen-
te comuns na realidade das aulas 
de Educação Física (RANGEL-BET-
TI, 1999) e que refletem uma ca-
rência de conteúdos que, segundo 
Chicati (2000), provocam o afas-
tamento dos alunos das aulas.

Em especial, no que diz respei-
to à dimensão procedimental, Tani 
et al (1988) destacam que se deve 
observar as características que 
as crianças apresentam duran-
te o processo de desenvolvimento 
e aprendizagem motora e orien-
tá-las de acordo como tais, pois, 
não considerar estes fatores cau-
saria o estabelecimento de conte-
údos de ensino inapropriados difi-
cultando a participação dos alunos 
nas aulas e prejudicando a repre-
sentação social destes a respeito 
da Educação Física. Esta consis-
tiria justamente numa das alter-
nativas para minimizar problemas 
de evasão e exclusão nas aulas, 
sobretudo daquelas crianças que 
não conseguem competir com um 
padrão de excelência de desem-
penho compatível com a maior 
parte do grupo.

Fundamentalmente, entende-se 
que uma das alternativas é que nas 
aulas de educação física explore-
-se a solução de problemas mo-
tores e não meramente a exe-
cução de tarefas motoras. Esta 

corresponderia a uma das alter-
nativas sobretudo diante das res-
trições de tempo para a prática 
de tarefas motoras específicas ou 
habilidades especializadas prati-
cadas de forma massificada e por 
ensinadas por meio de metodo-
logias eminentemente diretivas 
(GIMENEZ, no prelo). 

Em concomitâncias às vivên-
cias, a prática docente em Educa-
ção Física deve estar voltada, tam-
bém, para o desenvolvimento das 
ações motoras referentes a estas, 
pois além de tratar de uma diver-
sidade de práticas corporais, de-
ve-se pensar em instrumentalizar 
o aluno para elas. A mera vivên-
cia não é capaz de suprir todas as 
dimensões de conteúdo (procedi-
mental, conceitual e atitudinal) no 
processo de ensino/aprendizagem.

Desse modo, é fundamental 
que as práticas corporais propos-
tas sejam acompanhadas de uma 
problematização. Na verdade, 
o aluno não aprenderia pela re-
petição dos movimentos, prática 
relativamente comum em algu-
mas aulas, mas pela necessida-
de de ter que encontrar soluções 
motoras para os problemas apre-
sentados pelos professores de 
Educação Física nos diferentes 
contextos de aprendizagem.

A premissa da presente pro-
posta é a de que exista a neces-
sidade de reformular concepções, 
espaços e práticas pedagógicas 
para que o componente curricular 
Educação Física cumpra sua fun-
ção, proporcionando o ambiente 
e a prática social que vão chegar 
a envolver o núcleo da represen-
tação social atual demonstrada 
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pelos discentes, o que contribuirá 
para o surgimento de uma nova 
representação social a médio e 
longo prazo.
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