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Resumo 

Desde a década de 70, a Educação Física vem sofrendo grandes transformações no meio acadêmico. 

“O discurso acadêmico passou muitos anos discutindo o que não fazer nas aulas de educação física, e 

não apresentando propostas viáveis e exeqüíveis para a prática [...]” (DARIDO; RANGEL, 2005, p. 

4). A ação pedagógica abrange uma série de fatores que influenciam direta e indiretamente o ensino e 

a aprendizagem. As crenças e teorias implícitas são consideradas como conhecimentos proposicionais 

qualitativamente diferentes e carregados de afetividade. Eles tanto podem conduzir a sentenças 

imperativas do tipo ‘tenho que fazer...’ ou ‘não devo permitir que suceda...’; quanto podem surgir 

envoltas em dilemas do tipo ‘tenho que permitir aos alunos a oportunidade para contribuírem com a 

discussão, se assim desejarem’ ou ‘devo dar oportunidade aos alunos de explicar seu ponto de vista’. 

Baseado nessas questões, o presente estudo propõe analisar os aspectos cognitivos relacionados à 

atuação do professor de educação física, mais especificamente os valores, as crenças e teorias 

implícitas que orientam a ação pedagógica. Para esta análise, recorremos ao questionário Value 

Orientation Inventory – 2 (VOI-2). Este instrumento se compõe de 18 conjuntos de cinco questões 

relacionadas às situações de prática, as quais são permeadas por crenças e valores de professores de 

educação física. Esta análise se concentrou em graduandos finalistas do curso de Educação Física e 

visou identificar as prioridades de valores conferidas pelos futuros profissionais da área. 
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1. Introdução 

 

1.1. Crenças e valores na ação pedagógica  

O professor traduz e ajuíza os processos sociais que ocorrem em classe através de quadros de 

referência que se originam com base no conhecimento e experiência pessoal sobre as pessoas, eventos, 

e objetos, bem como suas relações intrínsecas. As crenças, teorias e valores se estabelecem como 

conhecimento que toma a forma de ‘proposições razoavelmente explícitas sobre os objetos ou classe 

de objetos’ (NISBETT; ROSS, 1980 apud CLARK; PETERSON, 1986, p.281).  

A ação pedagógica do professor se baseia em normas e princípios que dão suporte a apreensão 

do significado de currículo e do ensino de qualidade. Essas crenças e valores se originam nas trocas 

interpessoais existentes no espaço acadêmico e profissional, e até mesmo as experiências vivenciadas 

nos bancos escolares enquanto aluno (KEATING; SILVERMAN; KULINNA, 2002; PLACEK; 

DODDS; DOOLITTLE; PORTMAN; RATLIFFE; PINKHAM, 1995; DOOLITTLE, DODDS; 
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PLACEK, 1993). 

Os referenciais dos professores se associam ao ensino e são determinantes da função docente. 

O ensino resulta da articulação entre os princípios de ação e as crenças do professor (MUNBY, 1988). 

Nesse sentido, o professor passa a ser considerado um mediador entre o currículo e a aprendizagem do 

aluno. 

 É significativo na literatura o destaque conferido ao papel das crenças e teorias pessoais no 

processo de interpretação do currículo afetando e muitas vezes outorgando um caráter provisório aos 

fundamentos científicos aprendidos durante a formação profissional, sugerindo a sobreposição das 

crenças aos conceitos aprendidos. Isto influencia o processo ensino-aprendizagem, considerando que 

tais construtos condicionam a assimilação de concepções filosóficas acerca do desenvolvimento 

curricular e da disciplina.  

Doolittle et.al. (1993) sugere que no processo de formação inicial sejam valorizados 

procedimentos de análise, discussão, comparação e detalhamento do sistema de crenças visando um 

processo de desconstrução/reconstrução que favorece a assimilação de conceitos condutores as 

práticas de ensino inovadoras e, assim, fazendo perdurar os efeitos formativos na prática do ensino.  

 O sistema de crenças tem sido amplamente investigado devido a sua relevante influência sobre 

o comportamento de ensino do professor e, mais recentemente, constituído objeto de investigação no 

âmbito da educação física. No entanto, possivelmente por questões metodológicas, os resultados se 

mostram contraditórios e nem sempre suportam a teoria. Kulinna et.al. (2000) analisaram a relação 

entre as crenças e o ensino de 42 professores, distinguidos por demonstrarem maior (n=21) e menor 

(n=21) orientação para o desenvolvimento da aptidão e condicionamento físico nas aulas de educação 

física. Consideraram a hipótese de que os professores com maior orientação para aptidão e 

condicionamento físico promoveriam atividades mais intensas nas aulas, destinariam mais tempo de 

prática em atividades características, assim como dispensariam mais o tempo em demonstrações e 

promoção da aptidão física nas aulas. As crenças dos professores foram caracterizadas com recurso ao 

‘Attitudes Toward Curriculum in Physical Education’ e os comportamentos de ensino foram 

caracterizados mediante o ‘System for Observing Fitness Instruction Time – SOFIT’. Havia equilíbrio 

na amostra no que diz respeito ao gênero dos professores e nível de ensino em que atuavam. Os 

resultados não evidenciaram relações entre as crenças e os comportamentos de ensino dos professores, 

levando os autores a presumirem, apoiados em outros estudos, que a ecologia da aula não foi 

consistente com as orientações declaradas pelos professores. Os autores consideram ainda que os 

resultados se devam, sobretudo, às condições do contexto, a saber: (a) a dimensão das classes; (b) a 

disponibilidade de equipamentos; (c) a atitude dos alunos face às atividades calistênicas e similares; 

(d) a falta de controle no estudo sobre o conteúdo desenvolvido nas aulas; (e) e falta de conhecimento 

do conteúdo por parte do professor. 
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1.2. Orientações de valores do Value Orientation Inventory 

 

 As orientações de valores se constituem em teorias pessoais que são determinantes da prática 

pedagógica. O Value Orientation Inventory 2 – VOI-2 (ENNIS; CHEN, 1993) possui 18 blocos de 

cinco assertivas que traduzem situações reais de prática visando coletar dados sobre atitudes pessoais e 

prioridade de valores dos respondentes em cinco dimensões: domínio de conteúdo, processo de 

aprendizagem, realização pessoal, responsabilidade pessoal e integração ecológica. 

 A orientação de valor caracterizada como Domínio de Conteúdo é considerada como a mais 

tradicional dentre as cinco. Os professores com alta prioridade nesta orientação acreditam que devem 

ser enfatizadas as habilidades fundamentais do individuo bem como os movimentos específicos, 

atividades esportivas e físicas de um modo geral, e plena relação com a saúde através de trabalhos de 

aptidão física. No domínio cognitivo enfatiza a compreensão de regras, estratégias táticas e princípios 

associados à performance, visando um estilo de vida ativo e saudável. 

 A orientação de valor que valoriza o Processo Aprendizagem apresenta-se de forma mais 

abrangente, pois os professores que valorizam esta orientação acreditam que é impossível trabalhar 

todos os conteúdos da Educação Física no âmbito escolar. Apesar de valorizar conceitos ainda 

tradicionais, difere da anterior pelo modo que dispõe o conteúdo para o aluno, como meio de 

desenvolver competências para aprender por si próprio, ou seja, aprender a aprender, acreditando ser 

indispensável para que o indivíduo evolua na construção do próprio conhecimento. 

 Com características consideradas mais progressistas por concentrar seus valores nos domínios 

afetivos e social, a orientação de valor relacionada à Realização Pessoal assume compromisso com a 

evolução pessoal e desenvolvimento integral do aprendiz, valorizando prioritariamente a excelência 

individual. Pressupõe que o conteúdo seja um meio de valorização da auto-estima, responsabilidade, 

além de respeito e importar-se/preocupar-se com os outros. 

 Os professores com forte domínio na orientação Responsabilidade Social enfatizam a 

melhoria das interações sociais entre os alunos, cooperação e respeito mútuos, trabalho em equipe, 

participação efetiva e responsabilidade, visando promover aprendizagem de regras e normas de 

conduta pessoal. Tem por objetivo principal promover a consciência sobre regras e papéis sociais 

esperados em classe e na escola. 

 A Integração Ecológica enfatiza a busca pessoal por significado dos conteúdos e um 

equilíbrio entre os interesses individuais, do grupo e as demandas do conteúdo disciplinar. Equilibra a 

ênfase sobre a aprendizagem do conteúdo disciplinar com o desenvolvimento pessoal do aluno e 

objetivos socioculturais. Os alunos são encorajados a buscar um significado pessoal através da 

participação em atividades físicas. Acredita que o sujeito é capaz de projetar o próprio futuro, 

considerando a integração do ambiente natural e social, bem como mediante o equilíbrio entre as 

necessidades e interesses sociais e pessoais.  
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 Inseridas no âmbito das situações reais de prática pedagógica, estas orientações são 

caracterizadas pelo instrumento em três níveis de prioridade (alta, neutra e baixa). Pressupõe-se, então 

uma associação entre as orientações de valores de alta prioridade e os respectivos pressupostos 

relativos às práticas pedagógicas. O estudo sob esta perspectiva visa ampliar o conhecimento sobre a 

coerência entre os valores defendidos pelo professor e sua prática efetiva de ensino de modo a 

contribuir cientificamente para processo de qualificação das práticas educativas.   

 

2. Objetivo 

 

 O presente estudo tem por objetivo identificar as orientações de valores priorizadas pelos 

concluintes do curso de Licenciatura em Educação Física de uma universidade pública do Estado do 

Rio de Janeiro, a fim de caracterizar os seus pensamentos, os quais norteiam a sua ação pedagógica na 

educação física escolar. 

 

3. Materiais e métodos 

 

3.1. Modelo de estudo 

 

 O estudo é descritivo na medida em que se propõe a caracterizar as orientações de valores de 

graduandos finalistas mediante análise estatística não inferencial. 

 

3.2. Amostra 

 

 A amostra é composta por 45 graduandos do curso de Licenciatura em Educação Física de 

uma universidade pública do Estado do Rio de Janeiro, sendo 21 do sexo masculino e 24 do sexo 

feminino em fase final de graduação. 

 

3.3. Instrumento 

 

 O Instrumento utilizado foi o Value Orientation Inventory 2 – VOI-2 (ENNIS; CHEN, 1993). 

Trata-se de um instrumento multidimensional que avalia as concepções dos professores de educação 

física em cinco dimensões: (a) domínio de conteúdo; (b) processo de aprendizagem; (c) realização 

pessoal; (d) integração ecológica e (e) responsabilidade social. É composto de 90 questões, 

subdivididas em 18 blocos de cinco questões, nas quais o respondente registra suas prioridades 

seriando as respostas de 5 a 1, conforme considere as assertivas mais ou menos importante, 
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respectivamente. O cômputo dos registros permite caracterizar as concepções dos professores em três 

níveis de prioridade (alto, neutro e baixo). 

 

3.4. Procedimentos 

 

Foi realizado, inicialmente, um contato com os graduandos concluintes visando esclarecer 

sobre o desenvolvimento e objetivos da pesquisa e obter autorização dos sujeitos para, em seguida, 

aplicarmos o questionário com vistas à caracterização de prioridades nas orientações de valores 

norteadoras de concepções pedagógicas. 

 

3.5. Tratamento estatístico 

 

 As concepções dos professores são expressas em dados quantitativos tratados mediante a 

estatística descritiva, comportando medidas de freqüência relativa e absoluta.  

 

4. Resultados 

 

 As orientações de valores priorizadas pelos concluintes nos trouxe a reflexão sobre as 

prioridades de valores concebidas por graduandos finalistas do curso de licenciatura em educação 

física. Podemos identificar uma tendência a orientações mais progressistas baseadas em interesses 

voltados para conteúdos com maior relevância social, contrapondo as prioridades relacionadas às 

tendências consideradas tradicionais, as quais visam quase que exclusivamente a execução do 

movimento, habilidades e atividades físicas. Os resultados relativos à alta prioridade foram: Domínio 

de Conteúdo (DC) 0,0% (n=0); Processo de Aprendizagem (PA) 20,0% (n=9); Realização Pessoal 

(RP) 24,4% (n=11); Integração Ecológica (IE) 73,3% (n=33); Responsabilidade Social (RS) 62,2% 

(n=28). Relativamente à baixa prioridade temos: DC 77,8% (n=35); PA 17,8% (n=8); RP 15,6% 

(n=7); IE 4,4% (n=2); RS 17,8% (n=8) (Figura 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Níveis de prioridades de valores de graduandos finalistas de educação física 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

DC PA RP IE RS

Baixa

Neutra

Alta



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2009 

Verifica-se que os dados mais significativos refletem: (a) a baixa prioridade em DC, 

caracterizando baixa valorização à prática desportiva, ao aprimoramento de movimentos técnicos e, 

portanto, à valorização da dimensão procedimental da aprendizagem; (b) a alta prioridade em IE, 

indicando para a valorização do desenvolvimento curricular associado ao equilíbrio entre os objetivos 

relacionados com o conteúdo, as expectativas sociais e necessidades do aluno e, ainda; (c) alta 

prioridade em RS, denotando a valorização do currículo que prima pelo desenvolvimento da 

consciência sobre regras e papéis sociais esperados em classe e na escola, sendo estas duas últimas 

consideradas orientações progressistas. 

 

5. Conclusão 

  

Concluímos que a caracterização dos graduandos finalistas tende para concepções mais progressistas 

sobre o ensino-aprendizagem, os quais parecem julgar mais importantes e relevantes para o 

desenvolvimento das práticas futuras, em detrimento de concepções consideradas tradicionais as quais 

baseiam o ensino quase que exclusivamente nos objetivos relacionados ao domínio procedimental na 

educação física escolar. De referir que a alta prioridade em RS também indica a preocupação em 

relação à disciplina dos alunos, bem como aos processos de interação social entre os pares e para com 

o professor, problemas que definitivamente se apresentam evidentes no contexto e cotidiano escolar 

contemporâneo. 
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