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As Representações Sociais permitem a compreensão e explicação da realidade, pois são construídas ao 

longo do tempo e sofrem influências da cultura, mídia, ciência e das relações interpessoais. O precursor 

desta teoria foi Émile Durkheim (SÊGA, 2000), seguido por uma linha de estudo sobre Representações 

Sociais desenvolvida por Serge Moscovici na década de 1950. Para Moscovici (1978) citado por 

Alexandre (2001), “as representações sociais referem-se à localização da consciência subjetiva nos 

espaços sociais, com o sentido de constituir percepções por parte dos indivíduos”, através de 

conhecimentos anteriores, atitudes e imagens construídas uns sobre os outros. Jodelet (1989) mostra que 

as representações sociais “nos guiam na maneira de nomear e definir em conjunto os diferentes aspectos 

de nossa realidade cotidiana, na maneira de interpretá-los, estatuí-lo”. Jodelet (1984) citada por Lindoso 

e Machado (2012), ao estudar o corpo o considerou objeto de representações sociais por duas razões: 

seu caráter especial (ser ao mesmo tempo objeto privado e público), e seu caráter interdisciplinar pela 

interface com as áreas da psicologia, biologia, saúde, sociologia e cultura. Para gerar representação o 

objeto deve ser suficientemente relevante, ou seja, provocar um grupo social a construir imagens, 

opiniões e informações a seu respeito. 

Nesse contexto, o esporte se constitui em objeto de grande potencial para a formulação de representações 

sociais já que é considerado fenômeno de grande relevância social e “está ligado ao processo histórico-

cultural de cada época, refletindo a consciência coletiva do povo que nele se integra. Sua prática alia 

saúde à alegria, seriedade à brincadeira, facilidade à dificuldade, passividade à atividade” (TUBINO, 

1994 citado por SOUZA, 2008). Este estudo, por analisar as representações sociais dos alunos sobre a 

Educação Física e o Esporte, ajuda criar novas estratégias pedagógicas para melhor inserir e ensinar a 

Educação Física no ambiente escolar, a partir da visão e do universo do aluno. Sob este prisma, este é 

um projeto de pesquisa em andamento no âmbito do PIBID que objetiva investigar as representações 

sociais formuladas pelos alunos do ensino fundamental sobre a Educação Física e o Esporte. Propõe-se 

analisar, através desta Teoria como os discentes representam socialmente o esporte associado às práticas 

da educação física escolar. A metodologia empregada é de caráter quantitativo, do tipo exploratório e 

descritivo. O instrumento utilizado será um questionário no qual se apresentam termos indutores, a partir 

do qual os alunos devem enumerar em ordem de prioridade as 5 palavras ou expressões que associem a 

cada um deles. O tratamento dos dados será feito com recurso ao software, Ensemble de programmes 
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permettant l’analyse des evocations – EVOC (VERGÈS, 1992), que utiliza técnica das evocações livres 

como método de levantamento da provável representação para os alunos, identificando elementos do 

núcleo central e periferias, com base nas palavras evocadas. A interpretação estrutural das 

representações dos adolescentes sobre o esporte e a educação física escolar possibilita a implementação 

de projetos e políticas voltadas para a otimização da intervenção do professor pautada nas representações 

e necessidades de formação dos alunos, visando o compromisso social para o desenvolvimento integral 

dos adolescentes. 
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