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RESUMO 

 

Esta pesquisa objetivou investigar as percepções dos professores de Educação Física escolar sobre sua 

identidade profissional. O estudo desenvolveu-se com base nas identificações das percepções dos 

próprios professores. Apoiou-se na teoria das Representações Sociais, propostas por Moscovici (2001, 

2003), assim como em estudos de Identidade, principalmente de Silva (2000). A pesquisa de campo 

utilizou um questionário, composto por técnicas de associação de palavras, ao lado de perguntas 

abertas e fechadas. Responderam ao questionário 23 professores de escolas municipais, estaduais e 

particulares além de 21 acadêmicos de Educação Física, cursando o quinto período. Os alunos da 

graduação foram escolhidos por já estarem numa fase em que podem estagiar, de acordo com a 

legislação vigente. A pesquisa revelou que entre os professores predomina uma percepção de profissão 

associada à dimensão educativa, enquanto entre os acadêmicos prevalece uma percepção “professor-

atleta”. Conclui afirmando a necessidade de se investir numa formação crítica, a fim de se evitar o 

individualismo e a competição que caracterizam a visão neoliberal da Educação Física. 
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1. Introdução 
 

Dentre as diversas abordagens existentes no campo da Educação Física escolar, vem ganhando 

força, aquelas que trabalham com o conceito de cultura corporal, de modo a romper com as idéias de 

separação entre as atividades corporais e mentais.  

Outro aspecto que vem se afirmando numa perspectiva crítica, refere-se ao questionamento do 

caráter alienante da Educação Física escolar, propondo-se modelos de superação das contradições 

sociais, valorizando a contextualização e o resgate dos fundamentos histórico e cultural do conteúdo 

desenvolvidos nas práticas de Educação Física escolar.  

Muitos professores expressam uma visão de neutralidade quanto à profissão, como se isso 

fosse possível. A Educação Física, como prática educativa é política, portanto as decisões tomadas 

pelos professores se tratadas como neutras servem para perpetuar modelos de dominação. Se o 

professor não procura uma reflexão sobre sua prática profissional, provavelmente colaborará com o 

modelo vigente sem perceber o quanto é manipulado, levando a reproduzir o status quo. 

           O aluno apreende com mais facilidade quando lhe são proporcionadas oportunidades que lhe 

permeiam o envolvimento acadêmico com elevado nível de sucesso. A Educação Física reúne um 

conjunto significativo de conhecimentos, os quais justificam e avalizam a sua inserção no processo de 

maneira dinâmica e reconstrutora. Uma perspectiva seletiva e excludente dificulta a ação educativa, no 

sentido de conscientizar o indivíduo sobre o valor da atividade física como elemento primordial de 

socialização e promoção de hábitos saudáveis. 

Para a maior parcela da população, a primeira experiência formal com a atividade física 

controlada dá-se no ambiente escolar. Daí a importância de se pensar a real oportunidade de 

conscientizar nossos alunos quanto à importância desta prática, sendo ela formal ou não, como meio 

favorável à socialização e à promoção de saúde. Por esses motivos, a preocupação dessa pesquisa é 

contribuir para uma maior reflexão de nossa prática. 

            Considerando a escola como instituição formal responsável pela socialização do conhecimento 

e que apesar do processo de escolarização envolver mais de uma dezena de anos, ainda assim, no que 

se refere à operacionalização dos objetivos curriculares de Educação Física, percebe-se que as 
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estratégias pedagógicas têm sido ineficazes quando trata do alcance das metas  curriculares e, portanto, 

dos benefícios sociais desejados. Deste modo, justifica-se a preocupação por investigar as percepções 

dos professores de Educação Física sobre a dimensão pedagógica de sua prática, na medida em que 

estas baseiam suas decisões no desenvolvimento do processo educativo. 

Na escola, a responsabilidade sobre a educação de outrem, é no mínimo preocupante quando 

esta atividade não se baseia numa atitude reflexiva, já que numa perspectiva deontólógica, este agente 

deve assumir ativamente a responsabilidade na dinâmica de formação e transformação de identidades 

sociais em sua prática quotidiana. 

Deve-se, ante a um universo extremamente amplo, considerar a realidade pregressa dos 

educandos, enquanto seres sociais, considerando no planejamento do processo escolar, suas dinâmicas 

e suas primeiras noções de identidades, respeitando diferenças e semelhanças. 

O professor de Educação Física escolar deve estar atento à exclusão dentro de um sistema 

seletivo, desnecessariamente competitivo, que deixa à margem grande parte dos indivíduos. 

Partindo do exemplo de Paulo Freire (1967, p.65): 

 

 

(...) ninguém se conscientiza separadamente dos demais. A consciência se constitui como 

consciência do mundo. Se cada consciência tivesse seu mundo, as consciências se encontrariam em 

mundos diferentes e separados – seriam nômades incomunicáveis. As consciências não se encontram 

no vazio de si mesmas, pois a consciência é sempre, radicalmente, consciência do mundo. Seu lugar de 

encontro necessário é o mundo, que, se não for originalmente comum, não permitirá mais a 

comunicação. Cada um terá seus próprios caminhos de entrada nesse mundo comum, mas a 

convergência das intenções, que o significam, é a condição de possibilidade de divergências dos que, 

nele, se comunicam. 

 

 

É necessário perceber os valores atribuídos às coisas, pelas pessoas para as quais se planeja a 

escola, sendo fundamental que o educando possa revelar seus conhecimentos e a partir de então o 

professor acrescentar conteúdos curriculares para as ações pedagógicas. 

Ciampa (1999, p.64-65) explica que:  

 

 

o conhecimento de si é dado pelo conhecimento recíproco dos indivíduos 

identificados através de um determinado grupo social que existe obviamente, 

com sua história, suas tradições, suas normas, seus interesses, etc. 

(...) Dizer que a identidade de uma pessoa é um fenômeno social 
e não natural, é aceitável pela grande maioria dos cientistas 
sociais.  

 

Para podermos colaborar com os estudos, devemos levar em conta como são representadas as 

situações em grupos e a partir de quais símbolos refletir. Neste sentido, para atingir o objetivo deste 

estudo que visa identificar o que pensa o professor de Educação Física escolar de ensino básico e os 

acadêmicos de Educação Física no município de Petrópolis sobre suas práticas, formulamos a 

seguintes questões: qual o perfil sócio-acadêmico dos professores de Educação Física? Qual a 

percepção sobre as características pessoais e as competências técnicas necessárias para o desempenho 

da profissão?     

Para viabilizar essa pesquisa utilizou-se a Teoria das Representações Sociais, proposta por 

Moscovici (1961), de modo que possamos analisar as atribuições de sentido ao objeto, onde se 

associam conceitos, imagens, valores, normas, símbolos e crenças sabendo-se que o objeto de pesquisa 

indica o vetor a seguir a partir de experiências de sujeitos que interferiram no próprio objeto ou a partir 

dele.    

A aproximação às respostas pôde ser conseguida com investigações sobre as percepções que 

os docentes e os acadêmicos, em processo de formação, têm de suas práticas. 
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Inicialmente buscou-se uma aproximação com as percepções que influenciam concretamente a 

prática no ambiente escolar. Isso exigiu a confecção de material voltado à pesquisa de campo, através 

de um questionário, utilizando técnica de associação de palavras e questões objetivas e discursivas, 

que a seguir foram interpretadas com base na metodologia de análise de conteúdo. 

Ao nos depararmos com a necessidade de mais informações, partimos para questionamentos 

também aos acadêmicos de Educação Física, neste município, que comporta duas universidades que 

oferecem esta graduação.  

 

 

2. OBJETIVOS 

 

Esta pesquisa tem como objetivo identificar a dimensão educacional da Educação Física 

escolar, segundo as percepções de seus próprios professores, buscando compreender o pensamento dos 

professores e acadêmicos de educação básica de escolas públicas e particulares, no município de 

Petrópolis, procurando analisar criticamente o sentido subjetivo e coletivo das práticas profissionais 

nesta área de atuação educacional. 

A pesquisa busca contribuir na formação de um referencial para a área de Educação Física, 

que vislumbre uma cultura corporal que proporcione ao educando, experiências que possibilitem e 

favoreçam a autonomia e a criatividade, sempre apontando para a reflexão ou projetando significados 

desta prática. Para tanto, visa analisar o pensamento dos atuais professores de Educação Física com 

base nas concepções que orientam a sua prática pedagógica. 

Este trabalho não tem a pretensão de sugerir modelos de práticas pedagógicas, mas há a 

preocupação de situar o professor no contexto da sociedade, na educação escolar e a partir daí, analisar 

o seu papel social.        

 

A educação é construída nas relações concretas da totalidade social. Traz 

suas marcas e contradições. Não é um ato isolado, nem decorre da boa 

vontade de indivíduos ou da idealização de dirigentes. Entre os discursos 

destes e a prática quotidiana está a distância entre os efetivos interesses em 

jogo. Interesses que extrapolam a educação e que têm suas raízes nas 

relações sociais mais amplas, determinando-as. (MADEIRA,1991, p.141)   

 

 

3. A Educação Física escolar 
 

3.1 Um breve histórico 

 

Neste capítulo serão tratadas as questões relativas à história da Educação Física no Brasil, 

abrangendo os aspectos legais, quando de sua implantação no ambiente escolar e as abordagens 

teóricas propostas ao longo dos anos. 

Na segunda parte, são apresentados alguns modelos da docência da Educação Física adotados 

e, por fim, a preocupação referente à ênfase exagerada nas práticas desportivas de competição e sua 

utilização e divulgação pelos meios midiáticos. 

Para compreendermos os sentidos atribuídos às ações pedagógicas em Educação Física 

escolar, é importante que revelemos, ainda que sinteticamente, a história desta prática. 

A formação do agente encarregado por ministrar aulas de Educação Física no Brasil tem sua 

origem nos meios militares, especificamente na Marinha, em 1925 (FARIA Jr. in OLIVEIRA et al, 

1987, p.15). 

Outra medida adotada, como parte deste projeto de forjar um povo forte para uma nação forte, 

se faz através do Decreto Lei 1212/1939 que determinou a criação da Escola Nacional de Educação 

Física e Desportos – ENFED – na Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro (1939). Esta escola tinha 

como finalidade formar técnicos em Educação Física e Desportos, sendo que a ENFED da 

Universidade do Brasil deveria servir como padrão para outras escolas.    
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A formação destes profissionais se fazia segundo orientação de um caráter paramilitar que 

valorizava a integração, o aprimoramento da raça brasileira e o sentimento nacionalista, ideário do 

Estado Novo. Àquela época era exigida a formação no curso Secundário Complementar, que se 

destinava à preparação dos alunos ao Ensino Superior, o que não ocorria com os candidatos ao curso 

de Educação Física, onde se permitia o ingresso dos candidatos possuidores do Curso Secundário 

Fundamental. O que deixava evidente o objetivo em formar o técnico em educação Física em 

detrimento do professor licenciado. Apesar disso, ambos eram considerados cursos superiores, mesmo 

aceitando cargas horárias diferenciadas. 

Em 1964, após a deposição do presidente eleito, instaura-se o regime militar que em relação à 

educação, opera-se um conjunto de medidas com o intuito de adequar a formação do povo brasileiro à 

ideologia autoritária, ao mesmo tempo, atender aos interesses do capital internacional. 

Parte deste projeto vê-se na promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (nº 

5692/71). Mais uma vez a Educação Física passa a ser utilizada para perpetuar ideais do cidadão-

soldado com preponderância das performances físicas em detrimento do conhecimento mais 

elaborado, havendo, portanto mais interesse nos adultos, relegando-se a Educação Física infantil a 

segundo plano, como se isto fosse dar resultados positivos no futuro. 

O próprio acesso aos cursos de formação, pela exigência de provas de habilidades específicas, 

privilegiava pessoas com aptidão bem acima da média da população (Ibid, p.24). Nos cursos, oferecia-

se principalmente disciplinas práticas, formando, pois, profissionais com esta orientação, isto é, 

alguém apto a executar e não pensar sobre  a sua atuação. 

A história da Educação Física não poderia deixar de contar com as representações de seus 

próprios atores. Face ao estado de insatisfação, surgem propostas pedagógicas que como as 

abordagens Desenvolvimentista, Construtivista-Interacionista, Crítico-Superadoras, Sistêmica etc,  

preocupadas com domínios cognitivos, transformações sociais, resgate histórico-culturais de cunho 

Marxista, sempre apontando para transformações sociais.     

 

3.2 Corpo cultural 
 

A partir do que foi exposto, fica claro que a Educação Física escolar foi implementada sem 

levar-se em consideração as peculiaridades da cultura brasileira e, conseqüentemente, sua cultura 

corporal. Ao representarmos o corpo do brasileiro devemos fazê-lo, levando em consideração a nossa 

cultura. 

Vale conhecer a opinião do professor Medina (2002, p.66): 

 

 

O nosso corpo, concretamente e na forma como se representa, e é percebido 

pelo brasileiro, acompanha os matizes fornecidos pelo sistema dominante. 

Na relação corpo-sociedade há um peso decisivo da estrutura sócio-

econômica que define, de certa forma, os limites de nossa estrutura corpórea. 

Desde a gestação somos modelados pelos valores vigentes, pela cultura, pela 

situação de classe social a qual pertencemos, e assim, dentro dessas 

circunstâncias, nascemos, crescemos, vivemos, sobrevivemos, adoecemos e 

morremos. 

 

 

É certo que, de acordo com o acompanhamento no período de gestação, as chances de uma 

criança nascer com todo o potencial de desenvolvimento varia de acordo com o grupo social ao qual 

pertence e de acordo com a qualidade de vida de seus pais, principalmente a mãe gestante, portanto a 

cultura já influencia antes do nascimento.  

 

 

A mãe faminta e desesperada, dificilmente deixará de cravar na carne de seu 

filho a cruz de uma existência mais limitada. Durante e após o parto, e 
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durante o desenvolvimento inicial do corpo, o cultural começa a conspirar 

contra o biológico (Idem, p.65) 

 

 

Justificar as formas de utilização do corpo de acordo com a cultura é também a preocupação 

de Jocimar Daolio (2001, p.41-42), que nos ajuda a perceber a necessidade de consciência das 

expressões corporais como manifestação do contexto social ao qual o indivíduo se insere e, que o 

professor de Educação Física ao intervir em cada corpo individualmente, também o faz no grupo 

social.    

 

 

Atuar no corpo implica em atuar sobre a sociedade na qual esse corpo está 

inserido. Todas as práticas institucionais que envolvem o corpo humano - e a 

Educação Física faz parte dela - sejam elas educativas, recreativas, 

reabilitadoras ou expressivas, devem ser pensadas nesse contexto, afim de 

que não se conceba sua realização de forma reducionista, mas se considere o 

homem como sujeito da vida social. 

 

Diante desta premissa, consciente do alcance da intervenção da Educação Física escolar, 

justifica-se que o indivíduo que passar pelo processo formal desta atividade, poderá ser mais apto que 

outro que não o fizer, justificando a importância da disciplina escolar.  

Face ao exposto, deve-se atentar para a imposição de técnicas, pois para alguns a vida é confronto e 

não relações sociais, descontextualizando suas ações.  

Quanto a esse aspecto, Daolio afirma que quando o professor prioriza as técnicas esportivas, que se 

apresentam como gestos pré-concebidos, desconsiderando o histórico de vida do educando e 

conseqüentemente suas reais necessidades desconsidera o lado criativo e, portanto, a capacidade de 

adaptação às situações contextuais. Proporcionando ao aluno, aprender, somente a responder aos 

comandos.     

 

Com este pensamento, desconsidera-se o ambiente social e suas particularidades, como se 

somente as técnicas pré-concebidas pudessem formar os “seres perfeitos”. 

Vale destacar novamente o que pensa Daolio (2001, p.86):  

 

 

Uma característica essencial que é possível perceber na busca desse corpo 

eficiente é a ênfase centrada no indivíduo, como se o homem não vivesse em 

sociedade, como se o corpo não fosse produto da cultura e como se a 

vontade individual bastasse para o desenvolvimento corporal. Mais uma vez 

fica patente a idéia de corpo “natural” que pode, graças à vontade individual, 

desenvolver-se, passando diretamente para a “boa” ordem social, como 

corpo “cidadão”. . 

 

 

Pensando o corpo como exclusivamente biológico, os professores entendem-no como natural, 

como se fosse anterior à cultura e, portanto, o mesmo em todo lugar. 

 

Com base neste pensamento é que o sistema escolar, por vezes, acaba importando modelos 

criados em outros ambientes, com objetivos desconexos à nossa realidade, trazendo arraigados 

objetivos duvidosos e mal intencionados.  

 

Os corpos, embora com uma base biológica semelhante, foram e continuam a ser construídos 

diferentemente em cada sociedade, segundo os padrões gerais da sua cultura e respeitando as 

especificidades de classe social, da religião, de grupo etc. (Ibid, p.94) 
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Consciente dessa realidade, o poder hegemônico utiliza-se do corpo a sua maneira, de acordo 

com sua cultura e criando estereótipos que lhe convenham. Medina (2002, p.68) nos propõe uma 

alternativa: 

 

É preciso superar a visão do corpo como um simples objeto, um utensílio 

cuja preocupação básica é o rendimento e a produtividade tecida pelo lucro. 

O corpo não deve ser apenas um objeto sendo inscrito na categoria do 

jurídico, isto é, estar sempre sendo julgado como feio ou bonito, bom ou 

ruim, grande ou pequeno, forte ou fraco, magro ou gordo, feminino ou 

masculino, preto ou branco, sensual ou impotente, novo ou velho, rico ou 

pobre, (...) e a partir daí ser discriminado, deixando-se de lado sua natureza 

dialética. O corpo não deve ser uma peça que cumpre sua função (de 

produtor, reprodutor ou consumidor) dentro da engrenagem social de um 

capitalismo periférico, dependente e selvagem que tem como meta, a 

lucratividade a qualquer custo. 

 

Podemos perceber, com clareza, a exposição dos produtos, veiculados pelos meios midiáticos 

quando da transmissão de eventos esportivos e a utilização das imagens de atletas de renome, 

divulgando realidades que contemplam ideais das classes hegemônicas e até mesmo apoio às 

iniciativas diretas de determinados políticos que se preocupam em iludir os espectadores. 

 

 

É portanto, no corpo – este sistema bioenergético- dialético – que está 

depositada toda a potencialidade revolucionária dos dominados e oprimidos. 

Sendo assim, todo o processo de libertação deve necessariamente passar pelo 

corpo-libidinal, fonte do desejo que pela solidariedade radical conquista as 

transformações sociais concretas (Idem, p.71). 

 

 

 

4. Materiais e métodos 

 

4.1 – A Teoria das Representações Sociais 
 

A teoria das Representações Sociais foi inaugurada em 1961, por Serge Moscovici, na França, 

a partir de estudos das representações coletivas que caíram em desuso, até que alguns estudiosos de 

psicologia social, incentivados pelo próprio Moscovici, procuram elucidar problemas de cognição. 

Moscovici in Jodelet (2001, p.47) nos alerta que Durkheim define o conceito por uma dupla separação. 

 

 

Primeiramente, as representações coletivas se separam das representações 

individuais, como o conceito das percepções ou das imagens. Essas últimas 

próprias a cada indivíduo, são variáveis trazidas numa onda ininterrupta. O 

conceito é universal, fora do vir-a-ser, e impessoal. Em seguida, as 

representações individuais têm por substrato a consciência da cada um; as 

representações coletivas, a sociedade em sua totalidade. 

 

 

Uma realidade representada é apropriada, estruturada, transformando a realidade do sujeito. 

De posse dessas informações, é justificável ao professor refletir sobre os modelos das aulas que 

deverão escolher, de forma a atender às necessidades dos estudantes, procurando tornar as aulas 
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agradáveis e significativas para a dinâmica da vida de cada aluno e conseqüentemente, ao grupo social 

a que cada um está inserido ou se insere. Já que se tem a oportunidade de se apropriar de modelos 

cooperativos e competitivos, podendo formar hábitos conscientes e constantes da prática de atividades 

físicas. 

Sabendo que uma mesma variável pode dar lugar a representações diferentes e, portanto, ter 

para os sujeitos, diferentes significações. 

Uma pesquisa de Flament (1967, apud. ABRIC, in JODELET 2001, p.157) ilustra muito bem 

este ponto de vista.  

 

Se indivíduos são colocados numa situação de jogo, o autor constata, de fato, 

que na realidade os sujeitos não estão postos numa única e mesma situação, 

pois aparecem duas representações diferentes da situação: para uns, jogo é 

sinônimo de ganho (competição), de enfrentamento, de vitória sobre o outro; 

para outros, é sinônimo de prazer do encontro, de interação. 

Estas duas representações parecem ligadas a fatores de ordem cultural. A 

representação “ganho” é produzida por sujeitos de cultura anglo-saxônica; a 

de “interação”, ligada a sujeitos de cultura latina. O fato de se evidenciarem 

duas representações sociais distintas permite explicar os diferentes 

comportamentos observados, incompreensíveis ou incoerentes se nos 

referíssemos às variáveis principais estudadas pelos pesquisadores. 

 

Por isto, o cuidado do professor ao introduzir os jogos em suas aulas, ao definir as estratégias 

de apresentação das atividades. Determinando os objetivos com antecedência e os tipos de 

comportamentos a serem alcançados. 

Os sujeitos agem de acordo com as idéias obtidas sobre o companheiro, a partir de esquemas 

simbólicos adquiridos anteriormente. Por isso a representação inicial determina as ações a se 

desenvolver.   

  

A partir destas considerações afirma-se que é possível a determinado indivíduo ou grupo 

estabelecer um sentido às suas condutas e compreender a realidade através de seus próprios sistemas 

de referências, possibilitando adaptações e conseqüentemente, lugar na sociedade interagindo de 

acordo com as ações de determinado grupo, com o qual o indivíduo se identifica e consegue se 

relacionar. 

 

Confirmado o que nos aponta Moscovici in Jodelet (2001, p.29) 

 

 

acredita ser a essência mesma da cognição social (...) Além da função 

cognitiva de compreender e de explicar, ‘as representações têm por função 

situar os indivíduos e os grupos dentro do campo social (permitindo) a 

elaboração de uma identidade social e pessoal gratificante, ou seja, 

compatível com o sistema de normas e valores socialmente e historicamente 

determinados’ (...) A representação intervém diretamente na definição da 

situação, determinando o tipo de relações pertinentes para o sujeito, e 

também, eventualmente dentro das situações de resolução de tarefas, 

intervém na definição do tipo de estratégia (o modo de conviver) cognitiva 

que será adotada. 

 

 

Cada ação representa um comportamento que quase sempre se caracteriza pertencente a um 

determinado grupo, com valores que influenciam as formações identitárias, produzindo um sistema de 
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antecipações e expectativas, confirmando mais uma vez Moscovici quando afirma que “a 

representação é prescritiva de comportamentos ou de práticas obrigatórios. Ela define o que é lícito, 

tolerável ou inaceitável em um dado contexto social. (Idem, p.30) 

 

          A partir dos discursos dos determinados grupos obtém-se categorias organizadoras 
das representações. 

 

4.2 A questão da identidade 

No momento em que vivemos crises de identidades, tornam-se ainda mais necessários estudos 

que interroguem os motivos que levam às aplicações de modelos competitivos e cooperativos nas 

práticas de Educação Física. É a hora de implementarmos práticas que apontem na direção a escolher 

para que as ações em Educação Física adquiram maior credibilidade nas discussões e atitudes práticas, 

facilitando a conscientização quanto à importância de exemplos  colaborativos entre os seres sociais.  

Percebemos estas práticas engendradas nas relações de poder, onde o trabalho docente, apesar 

da subjetividade de cada professor, acaba colaborando para a manutenção do poder dominante. Daí a 

necessidade de atenção para as formas de práticas docentes que geram este tipo de acomodação. 

Se podemos nos apropriar com maior clareza e crítica das reais necessidades de nossa prática 

docente, também levaremos em consideração os interesses da elite e da classe trabalhadora menos 

prestigiada. Com as mudanças advindas da revolução tecnológica estes interesses mudam de 

roupagem e à classe trabalhadora, são exigidas novas exigências. 

 

 

Suelly Galli Soares (2000, p.59) explica que  

 

 

o interesse das elites mudou de cor com a revolução tecnológica. Exigiu-se 

então a formação de profissionais criativos para operar em mecanismos com-

plexos das relações que carregam no rodapé da produtividade o emblema da 

qualidade de vida do trabalhador. 

 

 

Com as novas necessidades profissionais, as identidades tendem ao deslocamento. Daí o 

interesse pela formação de novas representações. 

Diversos estudiosos da organização humana vêm dando importância aos estudos que tratam da 

questão da identidade. Mesmo em tribunais, nos setores da administração pública e privada, nas 

escolas e outros ambientes do cotidiano.  

Para prosseguirmos, há necessidade de uma rápida digressão sobre o movimento do social, 

pois ele é, em última análise, a História. 

Considerando que um professor crítico deve interferir em relações de ambiente escolar e há 

concordância que a busca do entendimento das formações identitárias reforça essa possibilidade, faz-

se necessário o aprofundamento das reflexões a este respeito.  

A identidade e a diferença se ligam a sistemas de poder. Quem tem o poder de representar tem 

o poder de definir e determinar a identidade. É por isso que a representação ocupa um lugar tão central 

na teorização contemporânea sobre identidade e nos movimentos sociais ligados à mesma. 

No centro da crítica da identidade e da diferença está uma crítica das suas formas de 

representação. Não é difícil perceber as implicações pedagógicas e curriculares dessas conexões entre 

identidade e representação.  

O que a autora justifica quando afirma que as ações que estimulam o individualismo, com 

sendo a autonomia, onde cada um cuida de si próprio expõe a pessoa, podendo fragilizá-la, 

enfraquecendo as ações coletivas. Situação apoiada nas teorias de competitividade, onde se utiliza a 

Educação Física com alavanca favorável a este fim, principalmente através do apoio às iniciativas de 

competições esportivas escolares.  

As ações que estimulam o individualismo, sob a legenda da autonomia, na prática, leva à 
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fragilização das ações coletivas. No caso da Educação Física, estas idéias se materializam em 

iniciativas a competições esportivas escolares. Entretanto, Soares (2000, p.71) faz um alerta:  

 

 

A postura de todo profissional moderno deve ser educativa, comprometida e 

coerente com este tempo, primar pela vitória da linguagem, dialógica e 

questionadora sobre a opacidade dos enganos, das respostas definitivas, dos 

silêncios, da insuficiência de informação, deixando sua marca como daquele 

que não se permite fazer parte dos enganados ou dos que reproduzem o 

engano, a obscuridade e a complexificação tendenciosa de segmentos 

comunicadores de nossa época. 

 

Se é certo que a Educação Física tem tantas contribuições a dar às relações sociais, é possível 

evoluir a partir do embasamento pela história dessas relações. Contribuindo para uma melhor reflexão, 

desencadeando ações oportunizadoras de bem estar. 

Se o professor de Educação Física escolar questionar os momentos vividos pelos educandos 

como tesouros de transformações interferentes da sociedade, certamente tomará atitudes mais 

responsáveis. Na prática, quando as relações são estabelecidas, com distanciamento das questões 

referentes às necessidades dos alunos, a curto prazo, esses são os mais prejudicados. Daí a justificativa 

da pesquisa, pois se mantendo esta distância, perde o educando, por motivos óbvios, perde a sociedade 

que não se desenvolverá como poderia, pois não contará com todo o potencial do educando, e perde 

também o professor que mesmo recebendo seus proventos no fim do mês, não se beneficia do 

desenvolvimento das relações sociais ao seu redor. 

Segundo Bauman (1997, p.9) “A liberdade individual, outrora uma responsabilidade e um 

(talvez o) problema para todos os edificadores da ordem, tornou-se o maior dos predicados e recursos 

na perpétua autocriação do universo humano”.    

Para o autor não existem órgãos conjuntos, coletivos e visíveis, encarregados da ordem 

societária global, já que as fantasias do perigo ameaçam a identidade. Como cada sociedade tem suas 

particularidades, estas fantasias apresentam sua própria medida. 

 

 

Todo tipo de ordem social produz determinadas fantasias dos perigos que lhe 

ameaçam a identidade. Cada sociedade, porém, gera fantasias elaboradas 

segundo sua própria medida - segundo a medida do tipo de ordem social que 

se esforça em ser. De um modo geral, tais fantasias tendem a ser imagens 

espelhadas da sociedade que as gera, enquanto a imagem da ameaça tende a 

ser um auto-retrato da sociedade com um sinal negativo. Ou, para o 

expressar em termos psicanalíticos, a ameaça é uma projeção da 

ambivalência interna da sociedade sobre seus próprios recursos, sobre a 

maneira como vive e perpetua seu modo de viver. A sociedade insegura da 

sobrevivência de sua ordem desenvolve a mentalidade de uma fortaleza 

sitiada. Mas os inimigos que lhe sitiaram os muros são os seus próprios 

"demônios interiores" - os medos reprimidos e circundantes que lhe 

permeiam a vida diária e a "normalidade", e que, no entanto, a fim de se 

tomar suportável a realidade diária, devem ser dominados, extraídos do 

cotidiano vivido e moldados em um corpo estranho, um inimigo tangível 

com que se possa lutar, e lutar novamente, e lutar até sob a esperança de 

vencer (Idem, p. 52 -53). 

 

 

Daí o cuidado que o professor de Educação Física tem de tomar para que suas aulas não 

reforcem, exageradamente, as idéias de competição e valorização da vitória em detrimento de 

momentos de reflexão quanto às conquistas de ações socializantes. 
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Refletir com seus alunos a respeito da divulgação do desporto de competição, veiculado ao 

extremo nos meios de comunicação de massa pode ser um passo importante. Assim como a mídia 

utiliza-se destas atividades, divulgando os produtos das empresas patrocinadoras destes espetáculos 

midiáticos.   

Segundo Bauman (1997, p.53) “Os ‘demônios interiores’ desse tipo de sociedade nascem dos 

poderes de sedução do mercado consumidor, já que o consumo é uma atividade inteiramente 

individual”. 

A exposição dos desportos de competição, apresentando atletas de alto nível nos aspectos 

físico e técnico, somado à divulgação de produtos fabricados com as mais modernas tecnologias e 

que patrocinam os espetáculos, vem causando uma inversão de valores fundamentais. Outrora as 

crianças experimentavam os jogos e posteriormente praticavam os esportes, já que estes últimos 

exigem uma maturidade motora mais elaborada, além de relações sócio-emocionais que exigem 

outros cuidados por partes dos docentes. 

A partir desta inversão, os jovens procuram imitar os atletas de ponta, procurando 

movimentos de extrema plasticidade, possíveis para uma pequena minoria. Mais um motivo para a 

prática desportiva ter-se tornado tão seletiva e excludente, causando frustração na grande maioria das 

crianças, que acabam desistindo das práticas de atividades físicas, por pensarem que esta exposição 

torna-as menos aptas enquanto seres sociais. 

Dá-se então a ênfase no esporte formal antes mesmo das vivências das interações lúdicas, 

tolindo as oportunidades de experimentação corporal e apontando para a imitação dos gestos dos 

adultos, interferindo nos processos criativos, na auto-estima, socialização etc. Podemos refletir ainda 

quanto aos valores de consumismo exacerbado associados às transmissões dos jogos.   

Silva (2000, p.81) nos aponta que  

 

 

A afirmação da identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo 

dos diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de garantir o acesso 

privilegiado aos bens sociais. A identidade e a diferença estão, pois, em 

estreita conexão com relações de poder. O poder de definir a identidade e de 

marcar a diferença não pode ser separado das relações mais amplas de poder. 

A identidade e a diferença não são, nunca, inocentes. (...) A diferenciação é o 

processo central pelo qual a identidade e a diferença são produzidas. 

 

 

Ocorre aí o perigo da falta de reflexão nas práticas pedagógicas, pois se o professor não 

questiona as relações de poder, conseqüentemente, produzirá e reproduzirá identidades, 

desconsiderando as diferenças, o que acarreta a manutenção do status quo das classes opressoras, não 

questionando as relações e estes processos de diferenciação que antes de tudo, deveriam produzir a 

identidade e a diferença. 

Aceitando as diferenças somos capazes de desestabilizar as ações sociais, criando outras 

realidades, colaborando para a hibridação que segundo Silva (2000, p.87) “se dá entre identidades 

situadas assimetricamente em relação ao poder / ao confundir a estabilidade e a fixação da identidade, 

a hibridização, de alguma forma, também afeta o poder”. 

A identidade que se forma por meio do hibridismo não é mais integralmente nenhuma das 

identidades originais, embora guarde traços delas. Devemos portanto, atentar para não reforçar idéias 

pré-concebidas socialmente de maneira negativa na escola, lembrando mais uma vez Silva (2000, 

p.87) quando afirma que “o que esquecemos é que aquilo que dizemos faz parte de uma rede mais 

ampla de atos lingüísticos que, em seu conjunto, contribui para definir ou reforçar a identidade que 

supostamente apenas estamos descrevendo”. 

Diante da consideração quanto às formações e transformações identitárias, como condição 

primordial, aumenta a responsabilidade da interferência das práticas pedagógicas e no caso específico 

deste estudo, a Educação Física escolar.  
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4.3 Os sujeitos pesquisados e contexto de aplicação 
 

Os sujeitos são professores de Educação Física escolar e graduandos que estavam 

cursando o 5º período, portanto legalmente qualificados a estágios. Os professores 

apresentam diferentes realidades profissionais, como tempo de serviço, idade, gênero e 

tipos de instituições de ensino, contanto que lecionassem em educação básica, em 

Petrópolis. 

 

A aplicação dos questionários deu-se individualmente com os professores e em grupo com os 

acadêmicos. 

 O interesse no momento da aplicação dos questionários foi abranger um universo mais 

significativo possível. A coleta ocorreu em período de aulas, o que justifica a opção por um professor 

de cada vez, em seus ambientes de trabalho, interferindo o mínimo nas rotinas escolares.  

O mesmo não foi necessário com os acadêmicos, sendo possível solicitar a colaboração num 

momento de aula o que facilitou a verificação com todos de uma só vez. 

 

4.4 O questionário 

 

O questionário foi constituído tendo uma primeira parte com cinco questões elaboradas 

segundo o Método de Associação de Palavras (principal instrumento de investigação em 

representações sociais) e outra parte com questões com perguntas abertas e fechadas. 

No teste de associação de palavras utilizou-se como indutor o termo Professor de Educação 

Física Escolar, solicitando, primeiro, a indicação de quatro palavras relacionadas ao termo, com 

destaque para a mais importante delas.  

Na segunda parte formulamos questões para identificar os pesquisados, quanto a tempo de 

serviço, idade, gênero, instituições de atuação e outras possíveis atividades remuneradas. 

Num outro momento, pedimos cinco características pessoais e outras cinco competências 

técnicas, com destaque para a mais importante dentre estas, questionando se os cursos de graduação 

preparam os futuros professores com as competências apontadas. 

O questionário apresenta ainda uma série de frases com valores veiculados no ambiente 

escolar a respeito de aulas de Educação Física e solicita a opinião dos pesquisados, interpelando o que 

deveria mudar para melhor valorizar estes professores. Além de outras três questões anexas, 

específicas aos acadêmicos, que investigam o motivo da escolha, suas expectativas e como acreditam 

que a sociedade vê este professor.  

 

4.5 A metodologia de análise 

 

Para interpretar os dados, recorreu-se à Análise de Conteúdo (Bardin, 1977, p.43), 

particularmente no que se refere aos procedimentos que têm a palavra como unidade de análise. 

 

Segundo a autora, o objeto da Análise de Conteúdo é a palavra, isto é, o aspecto individual e 

atual da linguagem, a prática da língua realizada por emissores identificados. A Análise de Conteúdo 

tenta compreender os jogadores ou o ambiente do jogo num momento determinado, com o contributo 

das partes observadas. 

 

4.6 Associação de Palavras 

 
Ao surgir espontaneamente termos relativos às palavras exploradas no nível dos estereótipos 

que engendram, pede-se aos sujeitos que associem livre e rapidamente, a partir da audição das 

palavras indutoras (estímulos), outras palavras (respostas) ou palavras induzidas.  

 No caso específico desta pesquisa, a palavra indutora, na verdade, é uma sentença: professor 

de Educação Física escolar, que no enunciado da questão solicita quatro palavras induzidas. Face às 

diversas palavras induzidas nos questionários, parte-se para uma primeira aproximação que são as 
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representações condensadas, que segundo Bardin (1977, p.52) “devem ser estabelecidas por 

aproximações semânticas ligeiras, permitindo representar a informação de maneira condensada”.  

 

 

4.7 Os Dados e as Categorizações 

 

 Mediante a tabulação e organização das respostas, surge a fase de condensação das mesmas, 

objetivando formar categorias, que quando favorável, faz surgir então a chance de se “conhecer 

índices invisíveis, ao nível dos dados brutos” (Bardin,1977, p.52). 

 Entretanto, é necessário informar sobre quais critérios deram-se as aproximações, para que se 

explicite o percurso da análise efetuada. 

 

4.7.1 Análise dos dados obtidos 
 

          O grupo pesquisado é composto por 23 professores e 21 graduandos, primeiramente serão 

apresentados os dados referentes aos professores, para em seguida se apresentar os relativos aos 

acadêmicos.   

 

 

4.7.2 Os professores 

 

          As informações revelam um perfil diverso no quesito tempo de serviço, já em relação à faixa 

etária o grupo é mais homogêneo. 

 

 

Gráfico 1 - Professores por gênero                 Gráfico 2 - Professores por idade 

                                                                                              

16

7 Masculino

Feminino

 
 

 

O grupo é composto por 7 mulheres e 16 homens, entre 29 e 57 anos. Destes, 18% encontram-

se na faixa entre 29 e 35 anos, entre 36 e 46 anos são 27%, entre 41 e 45 anos encontra-se a maioria , 

com 32%, entre 46 e 50 anos são 14% e numa proporção menor estão os professores entre 51 e 57 

anos, com 9%. 
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Gráfico 3 - Professores por Instituição de Atuação 
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                                                   PA = Escola Particular 

                                                   PU = Escola Pública 

 

A área de atuação escolar predominante é a particular. Entretanto, os professores, encontram-

se distribuídos em instituições públicas, particulares ou ambas as situações, numa proporção de 3, 7 e 

13 respectivamente. 

 

Gráfico 4 - Professores por Tempo de Serviço 
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Quanto ao tempo de serviço, encontramos professores recém formados até aqueles em 

situação de iminente aposentadoria. Para efeito de análise, foram divididos em 0 a 10 anos, com 23%; 

de 11 a 15 anos, com 23%; de 16 a 20 com 18%; de 21 a 25, com 26%; e de 26 a 30 anos de 

magistério, somente 5%, assim como os que se encontram na faixa que vai de 31 a 35 anos de 

trabalho. 

Evocações mais importantes sobre a profissão: os sentidos mais importantes que os 

professores de Educação Física escolar dão às suas práticas estão nas categorias EDUCAÇÃO (5), 

DINÂMICO (2), AMOR (2) e MOTIVAÇÃO (2), com outras doze categorias com apenas uma 

citação.  

 Percebe-se a diversidade de opiniões, mas a questão educacional é a que mais sensibiliza esses 

atores nos espaços da educação escolar. Apesar da desvalorização dos profissionais de educação, 

somente 8,6% das categorias formadas trazem um sentido negativo / não positivo. O que realça o 

discurso de fortalecimento da profissão e denota uma evolução da concepção sobre o papel 

profissional da Educação Física no meio escolar. 

          .  
Características pessoais mais importantes: para que professores exerçam suas funções no 

ensino básico são RESPONSABILIDADE (4), ÉTICA (3), DEDICAÇÃO (3) e PACIÊNCIA (2). 

Vemos ainda palavras com apenas uma evocação. Novamente surgem questões do censo comum do 

magistério com referências aos valores pessoais e éticos que devem nortear a prática docente. 

Competências técnicas mais importantes: são CONHECIMENTO (8), ATUALIZAÇÃO (3), 

DOMÍNIO (2) e ÉTICA (2).  
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É importante ressaltar nas categorias conhecimento e atualização, a preocupação com a 

formação teórica mais consistente, rejeitando a representação de práticos, muitas vezes atribuída a 

estes. A ética aponta numa direção profissional.  

 

4.7.3 Os acadêmicos 

 

          Considerou-se nesta fase da análise as questões de ordem profissional como tempo de serviço, 

idade, sexo e tipos de instituições de atuação. Observou-se ainda a citação de cinco características 

pessoais e de cinco competências técnicas, destacando destas, a mais importante segundo cada 

pesquisado. 

 

Gráfico 5 - Acadêmicos por Gênero 
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Dos 21 estudantes, 12 são mulheres e 9 são homens, numa faixa etária entre 20 e 32 anos. 

Neste grupo encontramos 66% dos estudantes em situação de estágio, sendo 60% dos estágios em 

instituições particulares. 

Quando perguntados se eram remunerados em outra atividade externa ao contexto escolar, 

52% responderam que sim, porém, em outros espaços de atuação com Educação Física em clubes, 

ONG e principalmente em academias.  

A solicitação feita aos acadêmicos foi idêntica àquela feita aos professores, possibilitando criar 

as categorias, bem como o destaque para a mais importante destas para cada um. 

 

Utilizando o método de associação de palavras com estudantes de Educação Física, cursando o 

quinto período da faculdade, percebemos como já era de se esperar, que suas representações fossem 

positivas. Somente duas evocações aparecem de forma negativa, mesmice (1) e discriminação (1). 

 

Sentidos que os acadêmicos imputam aos professores de Educação Física escolar: temos como 

os mais importantes: JOGOS (6), EDUCAÇÃO (4), COMPETÊNCIA (2) e DEDICAÇÃO (2). Além 

de outras cinco categorias com somente uma referência.  

  

Observamos mais uma vez que os estudantes não sinalizam para sentidos negativos, 

denotando um movimento na direção de uma competência.   

 

Característica pessoal mais importante: temos como resultado: RESPONSABILIDADE (5), 

CARISMA (3), COMPETÊNCIA (2), DEDICAÇÃO (2) e EDUCAÇÃO (2). Novamente 

características comuns ao magistério em geral. 

 

 Competências técnicas mais importantes: são DIDÁTICA (4), ÉTICA (2) e GRADUAÇÃO 

(2). Percebe-se a preocupação quanto à formação acadêmica e seus ensinamentos, aliados a um 

sentimento de ética nas ações pedagógicas.  
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

É importante considerar as ações do professor de Educação Física escolar no contexto social, 

analisando seu papel de agente transformador. 

Buscou-se analisar a dimensão histórica, as tendências pedagógicas, utilizando a teoria das 

Representações Sociais como apoio à pesquisa, levantando questões quanto às formações identitárias 

de professores de Educação Física escolar. 

Observa-se a dificuldade de reflexão sobre a formação do corpo cultural, quando se deixa de 

considerar estruturas sócio-econômicas e conteúdos culturais apreendidos através do corpo.            

Outra reflexão que parece fundamental surge da ocorrência da categoria SOCIALIZAÇÃO 

que se apresenta nas representações dos acadêmicos pesquisados. A partir das vivências práticas nesta 

área de atuação, pudemos perceber que o termo, muitas vezes, se confunde com imposição de limites, 

resgatando um antigo estereótipo imputado aos professores de Educação Física escolar, que nos 

“qualifica” como disciplinadores. 

A maior freqüência de evocações, entre os professores, associadas aos aspectos educativos 

denota uma evolução da concepção sobre o papel do profissional de Educação Física no meio escolar. 

Embora os acadêmicos também façam referências a estes aspectos, suas percepções mais freqüentes 

aparecem associadas à desportivização, bem como à gestão lúdica e recreativa da disciplina. 

Com relação às características pessoais, para ambos os grupos predominam evocações 

indicativas de abnegação docente, característica associada ao magistério em geral. 

Entre os professores percebemos mais referências aos valores pessoais e éticos norteando a 

prática docente e entre os acadêmicos, apesar da prevalência deste referencial, aparecem evocações 

associadas às questões técnico pedagógicas como, por exemplo, carisma, educação e competência, 

parecendo refletir um forte efeito da formação acadêmica. 

No que se refere às competências técnicas percebe-se que entre os professores aparecem de 

forma consistente, a valorização do conhecimento, principalmente face às evocações sobre a 

necessidade de conhecer as fases do desenvolvimento, o assunto (conteúdo), a técnica, bem como a 

valorização da formação continuada (atualização e conhecimento e da experiência profissional). Esta 

percepção pode mudar o enfoque associado estritamente à formação acadêmica. 

Entre os acadêmicos, a maior freqüência de evocações à didática e à graduação denota a representação 

ainda associada à formação acadêmica. Isto é coerente, na medida em que a formação inicial se coloca 

como principal parâmetro na definição das competências necessárias ao desenvolvimento do ensino.  

Apesar das representações mais proeminentes se diferenciarem, ambos os grupos tenderam a 

referir aspectos associados à competência profissional.     

Ainda que esta pesquisa não tenha elucidado os sentidos atribuídos à socialização, estudos 

posteriores mais específicos poderão fazê-lo. 

O dado que registra especial atenção foi a ínfima relevância da perspectiva do corpo cultural 

nos discursos dos sujeitos, por isto a sugestão para que se adote uma postura reflexiva quanto ao 

desenvolvimento do ensino de acordo com o contexto cultural dos educandos e uma maior atenção a 

esta perspectiva no processo de formação inicial e continuada dos professores de Educação Física 

escolar. 

Em outros estudos que se ocupem do mesmo objeto desta investigação, recomenda-se a 

confrontação das percepções formuladas pelos professores com suas práticas docentes. 
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