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RESUMO

Esta dissertação insere-se no âmbito de estudos que se pautam na Teoria das
Representações Sociais, cujos princípios apontam e discutem o saber do senso
comum, constituído por um conjunto de informações, crenças, opiniões e atitudes
partilhadas por um grupo a respeito de um dado objeto social (MOSCOVICI, 1978).
Este estudo tem por objetivo investigar e problematizar a representação social do
papel da Educação Física escolar construída por professores e professoras de
outras disciplinas. Partiu-se do princípio de que tal representação pode informar a
própria Educação Física - e a seus professores e professoras - sobre os seus
papeis assumidos, os não-assumidos, os praticados, os não-praticados e os
idealizados perante a especificidade de sua intervenção pedagógica no ambiente
escolar. Lembrando que a representação social é instituída e instituidora da
realidade social na qual as práticas se inserem. Portanto, os papeis poderão ser
repensados e ressignificados de acordo com a relevância das informações,
confrontadas com a prática pedagógica empreendida no cotidiano escolar, no
fazer diário. A pesquisa de natureza quantitativo-qualitativa, foi realizada com 25
professores (as) da Educação Infantil (1º ao 3º período) e do Ensino Fundamental
(1ª a 8ª série) de três escolas da rede municipal de Juiz de Fora. Os dados foram
coletados através de quatro técnicas: (a)entrevista; (b)técnica das associaçõeslivres; (c)técnica das escolhas-hierarquizadas-sucessivas e (d)teste do núcleo
central. A análise dos dados permitiu concluir que o papel da Educação Física da
escola representado pelos (as) professores (as) das demais áreas é multifacetado.
Foram detectadas sete atribuições, porém há de se destacar as cinco que
compõem o núcleo central da representação
inegociáveis

e

se

apresentam

como

(ABRIC, 1998): (a)entreter/brincar/recrear; (b)auxiliar as outras

disciplinas; (c)socializar; (d)exercitar/treinar/ensinar esporte; e (e)desenvolver o
aspecto motor (psicomotricidade). Buscou-se discutir e compreender tais
atribuições a partir do referencial teórico que aborda a Educação Física escolar e
os determinantes (macro e microsociais) de seu papel - sua especificidade. Ao
olhar dos integrantes do grupo pesquisado, os sentidos dados às atribuições que
perfazem o papel da Educação Física escolar, sugerem uma legitimidade frágil.
Tal condição deixa dúvidas quanto ao reconhecimento de sua especificidade e de

seu potencial pedagógico como componente curricular da escola. Realidade que
pode ser transformada a partir de nova relação entre representação e prática de
ensino, processo que deve ser engendrado no “chão da escola”.

Palavras-chave: Representação social; papel da Educação Física escolar.

ABSTRACT

This dissertation is based on the studies about the theory of Social
Representations, whose principles point out and discuss knowledge as common
sense, formed by a set of pieces of information, beliefs, opinions and attitudes
shared by a group about a given social object (MOSCOVICI, 1978). This work is
aimed at investigating and discussing the social representation of the role of
Physical Education at school as constructed by the teachers of other subjects. We
have taken for granted that such representation can inform the Physical Education
itself and their teachers of the roles taken, the roles not taken, the ones played, the
ones not played and the ones idealized, given the specificity of their pedagogical
intervention in the school environment. Bearing in mind that social representation
both defines and is defined by social conditions, the roles can therefore be redesigned and given new significance in accordance with information relevance, as
compared to the pedagogical practice carried out in everyday school life. As for the
methodology, the research was quantitative/qualitative and was carried out among
25 teachers from the Nursery School and Primary School of three municipal public
schools of Juiz de Fora. Data collection followed four techniques: a) interview, b)
free association technique, c) successively ranked choice technique and d) core
test. The analysis of the data allowed us to conclude that the role of Physical
Education in the school, as portrayed by the teachers from different areas, is
multifaceted. Seven functions have been found, although five should be highlighted
as they form the core of representation and are not negotiable (ABRIC, 1998),
which are the following: (a) entertain/play/amuse; (b) support other subjects , (c)
socialize, (d) exercise/train/teach sport and (e) develop motor skills (psycho-motor
skills). Such roles have been discussed and analysed within a theoretical
framework which approaches Physical Education at school and the determining
factors (macro and micro social ones) of its role – its specificity. In the group’s point
of view, the meaning given to the functions linked to Physical Education suggests a
fragile legitimacy. Such condition raises doubt about

the recognition of its

specificity and of its pedagogical potential as a curriculum component. Such state
of affairs can be transformed on the basis of a new relationship between
representation and school practice, a process to be devised in the “school ground”.

Key-words: social representation; role of Physical Education school.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1.1 – O educador- pesquisador
Inicio a tarefa de delinear os contornos da gênese deste trabalho,
defendendo a idéia de, a priori, estabelecer “quem está falando” e “de onde está
se falando” – sujeito e contexto (ORLANDI, 2002). Assim, o interlocutor, o leitor
que é considerado pelo autor do texto já em sua elaboração, poderá se aproximar
da idéia perspectivada do pesquisador, com base em suas vivências,
experiências, formação acadêmica e lutas.
Opto por recortar o breve relato a partir de minha inserção nas aulas de
Educação Física vivenciadas na escola, como aluno do 1o e 2o graus1 de uma
instituição particular, visto que a história de minha relação com a disciplina não se
iniciou na faculdade, no curso de licenciatura em Educação Física, mas sim, muito
antes disso, na Educação Básica, no Instituto Metodista Granbery.
Em minha vivência como aluno da escola, fui diversas vezes privilegiado
pelo fato de ter sido um aluno-atleta, hábil em alguns esportes. Por isso, gozava
de certo status junto aos colegas e aos professores. Nas aulas que tratavam da
prática de tais esportes era sempre escolhido entre os primeiros, além de,
comumente, ser o capitão das equipes.
Por outro lado, senti a discriminação por ter sido péssimo em outros
esportes. Mas em momento algum me propuseram uma reflexão sobre essas
situações. Meus professores pareciam preocupados somente com a prática, com
a aptidão necessária para tal. Não me recordo de nenhum deles problematizar o
esporte nas aulas, discutindo, por exemplo: as diferentes performances dos alunos
de acordo com as suas vivências e características individuais; a diversidade
humana; cooperação versus competição; o desrespeito para com os limites dos
outros; a questão de que esporte “nem sempre” é saúde; o esporte como invenção
cultural versus possibilidades de reinvenção, entre outros. Ou seja, o enfoque se
restringia ao “saber fazer”. O “saber sobre” e o “saber porque” não eram
considerados.
1

o

o

Antigos 1 e 2 graus, hoje ensino fundamental e médio.
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Lembro-me de ouvir colegas falarem que só freqüentavam as aulas por
serem obrigados. Para muitos, além de não significar nada, a Educação Física da
escola representava um momento de frustração e sofrimento.
Confesso que o que me levou a ingressar no curso de Educação Física
não foi a inquietação com a situação citada e vontade de mudar a realidade da
disciplina, mesmo porque não tive momentos para questionar tal condição
anteriormente. Como já dito, além de restritas ao conteúdo esporte, minhas
vivências nas aulas eram desprovidas de qualquer estímulo ao desenvolvimento
do senso crítico e reflexão, portanto, extremamente limitadas e ingênuas.
Na verdade, o esporte foi o fator influenciador de meu ingresso. Aliada a
ele a ilusão de me tornar um grande atleta ou técnico-treinador.
Já na faculdade, minha relação com o esporte começou a ser, mesmo
que timidamente, confrontada com novas influências e possibilidades. Apesar do
curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal de Juiz de
Fora (1983-1985) ter me proporcionado uma formação conservadora, alguns
poucos professores me conduziram a reflexões mais profundas e progressistas,
culminando, em 1984, com a leitura do livro de Vitor Marinho de Oliveira O que é
Educação Física.
Ainda durante o curso de Educação Física, vivi conflitos profundos.
Como durante o período em que fui monitor de disciplinas que tratavam de
handebol e basquetebol, nas quais se discutiam estratégias para melhorar o
esporte, esquecendo-se de seus praticantes. Não era importante questionar os
benefícios e malefícios de sua prática para as pessoas, sua relação com a
sociedade, ou seja, o ser humano ficava em segundo plano. A tônica das
disciplinas era o movimento e não o homem em movimento. A essa altura, tal
situação começava a me incomodar.
Nessa perspectiva conflituosa, ao longo dos primeiros anos como
profissional, no contado com o cotidiano escolar, com os alunos, com colegas
mais questionadores e com leituras de obras que começavam a colocar em
cheque o papel da Educação Física na escola, fui sendo metamorfoseado. E de
atleta / treinador fui passando a educador.
Os cursos de especialização em Educação Física Infantil da
Universidade Federal de Juiz de Fora (1988) e Metodologia do Ensino Superior do
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Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (1994), somados aos estudos
autônomos de autores que se pautavam na pedagogia crítica, configuraram
importantes momentos, representando impulsos significativos rumo à minha
formação de “professor questionador”, encontrando seu ápice nos estudos e
discussões empreendidos no curso de mestrado em Educação da Universidade
Federal de Juiz de Fora a partir de 2004.
Graduei-me em 1985 e, em 1986, comecei a pisar o “chão da escola”.
Durante três anos fui professor na rede pública municipal e, desde então, há 20
anos, professor na rede particular.
Lecionando Educação Física no Ensino Fundamental e Médio,
deparei-me com “trincas e rachaduras no piso” dessa instituição. Eram problemas
que podiam se manifestar em variados setores do ambiente escolar, causando
“tropeços e quedas” à comunidade escolar que ali circulava. Eu, como um dos
ocupantes ativos deste ambiente, ao me levantar, após alguma queda cotidiana,
era tomado pela necessidade de solucionar o problema ou pelo menos, contribuir
para a sua solução.
Encaro, então, a oportunidade de investigar uma questão como uma
contribuição a ser dada à discussão de um problema na perspectiva de
compreendê-lo, na tentativa de solucioná-lo. E o que mais me inquieta é o fato de
encontrar o “chão da escola” repleto de “trincas” – problemas - que precisam ser
apontadas e reparadas para o pleno caminhar de sua comunidade, ou seja,
professores, alunos, pais, funcionários, coordenadores e diretores.
Tais “trincas” são problemas que envolvem diferentes enfoques do
campo da educação, variadas questões da escola as quais incluem, por exemplo,
discussões sobre promoção automática, evasão, avaliação, opção por essa ou
aquela abordagem pedagógica, projeto político pedagógico, participação efetiva
dos pais na escola, interdisciplinaridade, hierarquização dos saberes e das
disciplinas,

gestão

escolar

democrática,

entre

outros.

Essas

possíveis

problematizações recebem atenção especial do meio acadêmico, que se traduz,
muitas vezes, em contribuições preciosas das pesquisas em educação, porém é
no cotidiano escolar, no “chão da escola”, junto à comunidade é que, realmente, os
problemas são sentidos e as soluções concretizadas, quando legítimas.
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Portanto, uma questão a ser investigada não se dá por acaso, ela surge
com a inquietação de alguém que, ao longo de suas vivências cotidianas,
profissionais e contatos bibliográficos, se sentiu tocado / incomodado de alguma
forma. Deste modo, concordo com Minayo(1996):

[...] nada pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido,
em primeira instância, um problema da vida prática. Isto quer dizer que
a escolha de um tema não emerge espontaneamente,
da
mesma forma que o conhecimento não é espontâneo. Surge de
interesses e circunstâncias socialmente condicionados, frutos de
determinada inserção no real, nele encontrando suas razões e
objetivos(P. 90).

Assim, é a partir desse breve relato que me autodenomino, hoje,
educador-pesquisador, comprometido com a transformação social, e me lanço na
empreitada investigativa, a qual o presente estudo se propõe a desenvolver.
Tendo como um dos pilares para vencer tal desafio a minha vivência de 34 anos
“pisando o chão da escola”, 14 como aluno da Educação Básica e 20 como
professor.

1.2 – O problema, a relevância, o objetivo

Na parte que compõe o itinerário da Educação Física2, especificamente,
e que à luz da Teoria das Representações Sociais se coloca como a temática
desse trabalho - que vai da quadra de esportes às salas de aula; do pátio à sala
dos professores; dos bate-papos informais às reuniões pedagógicas e de pais encontram-se, em alguns aspectos, “rachaduras” peculiares.
Um problema central que interliga as dificuldades encontradas por essa
disciplina e por seus professores e professoras ao transitarem no ambiente escolar
é a questão da legitimidade como componente curricular. Em recente trabalho,
2

Referimo-nos, neste trabalho, à Educação Física que acontece no interior da escola. Em alguns
momentos tratando-a de Educação Física escolar e em outros, de Educação Física da escola, e
ainda, de Educação Física na escola. Como nos lembram Bracht e González (2005, 150), ao se
referirem à sistematização da Educação Física na escola, “A instituição educacional foi, por assim
dizer, um lócus eleito (embora não único) para uma sistemática educação corporal da população”.
Assim, é sobre essa prática, nas aulas específicas, com todas as suas nuanças contemporâneas,
que procuramos refletir a partir da representação de seu papel produzida pelos professores e
professoras das demais disciplinas.
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Bracht et al (2005), ressaltam que várias pesquisas sobre os problemas
enfrentados pelos professores dessa disciplina na escola, colocam esta questão,
que, portanto, encontra-se em evidência. Assim, destacam a importância de se
discutir tal assunto, pois segundo os autores:

Estudos históricos também identificam as dificuldades que a Educação
Física apresenta para sustentar-se entre os componentes curriculares,
aspecto que se reflete no debate contemporâneo sobre sua
obrigatoriedade ou não como componente curricular do sistema de
ensino brasileiro. Soma-se a isso a identificação de que tal crise de
legitimidade é internacional, como procurou demonstrar Bento (2001) (p.
2).

Mas é possível que, em outros momentos históricos, a Educação Física
que foi incorporada pela escola com base em pressupostos, principalmente,
institucionais, tais como: militar, médico e desportivo, já gozou de situação mais
favorável. Essa base que encontrava ressonância no interior da escola lhe garantia
um certo status e um leque de conteúdos a serem ensinados , como nos mostra
Vago (1995),

[...] nunca faltou a Educação Física o que ensinar. Até porque se tivesse
faltado o que ensinar, certamente seu destino seria a extinção. E se não
foi extinta do currículo escolar, certamente, é porque dela esperou-se
que ensinasse algo (p. 21).

Entretanto, desconfiamos que a Educação Física hoje só se sustente na
escola, se legitime3, a partir de outros pressupostos ou de parte destes, porém
ressignificados. Mas parece-nos que a disciplina não conseguiu desvencilhar-se
totalmente das influências sofridas ao longo de sua história, ou seja, libertar-se das
“raízes

institucionais”,

as

quais

exerceram,

na

área,

uma

influência

intervencionista, política e ideológica. Garantindo-lhe a legitimidade e até a
“certeza”

4

do que ensinar, mas contribuindo também para a manutenção,

reprodução e consolidação do sistema vigente, procurando “construir” corpos

3

A pesquisa de Bracht et al (2005), que se encontra em andamento, cujos primeiros resultados
foram apresentados no XIV CONBACE, problematiza e discute essa questão.
4
Caparróz (2001) defende a tese de que a Educação Física foi sendo constituída, impactada e
formatada por diferentes instituições, tais como militar, médica e desportiva. E que tal processo
proporcionou à área uma fase que denominou de “certeza”, ou seja, do início do século XX até o
final da década de 1970, a Educação Física se viu amparada por “um vasto material de
reflexão/apoio pedagógico que norteava a ação dos professores”, garantindo-lhes, durante o
período citado, a “certeza” do que ensinar e sua legitimidade junto à comunidade escolar.
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higienizados, dóceis, patrióticos, produtivos, esportivos e a-críticos (BRACHT et al,
2003; DARIDO, 1999).
O que se pode notar ainda hoje, frente a sua obrigatoriedade e
legitimidade pedagógica “duvidosa” (SOUZA JR, 1999), é que a Educação Física,
mesmo presente nos currículos escolares, mesmo com situadas intervenções
pedagógicas significativas, de modo geral, não se coloca como área de
conhecimento que seja importante para a formação dos alunos. Isso demonstra
que a comunidade escolar parece não ter se convencido ainda da contribuição da
disciplina para o desenvolvimento do educando como o faz em relação as demais
disciplinas – Matemática, Língua Portuguesa, Geografia entre outras. Em
conseqüência dessa postura, a Educação Física não atinge o mesmo status das
outras áreas do conhecimento (BRACHT, 2003; AYOUB, 2005). Qual é, então, a
visão dos professores e professoras, de outras disciplinas, relativa à Educação
Física escolar? Ou melhor, relativa ao seu papel? Como essa parcela da
comunidade escolar a legitima hoje?
Paulatinamente, configurou-se uma prática e uma visão de Educação
Física que reduziu a compreensão e a abordagem do movimento humano à sua
dimensão biológica e funcional, destituindo-o de sua significação histórica e social.
Esta visão reducionista limita o desenvolvimento da consciência crítica,
pressuposto básico para o processo de emancipação do homem. Nesse sentido,
questionamos também: Será que a prática atual dos (as) professores (as) de
Educação Física corrobora com tal visão? Será que no olhar dos (as) professores
(as) das demais disciplinas espelha essa situação?
A efervescência intelectual da Educação Física implementada nos
últimos 25 anos, favorecida pelo processo de abertura política do país, apresenta
uma produção de conhecimento que denota um salto quantitativo e qualitativo.
Passou a haver, assim, um questionamento da significação e legitimidade dos
modelos sobre os quais a Educação Física tinha se estabelecido, evidenciando
novas discussões pautadas em diferentes abordagens pedagógicas, trazendo, no
conjunto deste movimento, as teorias críticas da Educação Física. Isso
acrescentou ao debate a dimensão cultural do movimento humano e propôs o “fim”
das dicotomias corpo-mente e natureza-cultura.
Nesse sentido, esse movimento denominado renovador (CAPARROZ,
1997, 2001; DARIDO, 1999) surge em oposição à vertente militarista, tecnicista,
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esportivista e biologicista e passa a refletir a Educação Física como uma possível
disciplina que possa cumprir “outro” papel de componente curricular, com
identidade “própria” e área de conhecimento com “novos” pressupostos. Parte
desse movimento aponta uma Educação Física que possa se colocar no mesmo
patamar dos outros saberes escolares, legitimada de forma diferente e com sua
especificidade repensada.
Caparroz (1997), que analisou a vasta produção do chamado movimento
renovador da Educação Física, ressalta, porém, que, além dos determinantes
externos que mais são apontados por essa literatura como os responsáveis por
moldarem a área, alguns outros elementos, pouco enfatizados, relacionados aos
determinantes

internos,

também

devem

ser

considerados,

tais

como:

possivelmente existiram contradições entre o discurso, as propostas, as leis e as
condições objetivas onde a prática da Educação Física se dava; possivelmente
ocorreram conflitos de interesses quanto das discussões sobre sua implantação na
escola; enfim, mais que por soluções consensuais, a trajetória histórica dessa área
é marcada por soluções negociadas.
Contudo, no cotidiano escolar, a Educação Física se mostra ainda,
segundo o estudo de Mello (2003), hegemonicamente alicerçada no ideário da
aptidão física e esportiva, principalmente, no plano do discurso, modelo que, na
visão do autor, dificulta a inserção da educação Física enquanto disciplina
curricular, como a imaginamos, comprometendo a legitimidade pedagógica
defendida no presente trabalho. Freqüentemente, sua finalidade e utilidade são
questionadas. Portanto, para que a Educação Física alcance essa tal legitimidade
pedagógica no contexto escolar hoje, não seria necessário mudar o enfoque ainda
dominante na área e pautar a compreensão do movimento humano, bem como
sua abordagem em outros pressupostos, tais como, por exemplo, o cultural?
Apesar do caminho apresentado pelas reflexões e discussões à
Educação Física, para alcançar essa legitimidade pedagógica no atual momento
histórico, o cotidiano escolar parece ainda, em parte, distante da produção
acadêmica. Tanto quanto tal produção se coloca à margem do “chão da escola”.
Não que o ambiente da escola dependa exclusivamente de tal produção para
entrar em movimento, mas acreditamos que a aproximação de ambos configure a
fórmula ideal para um movimento mais significativo.
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Isso parece ocorrer também quanto à legislação, pois se nota um certo
avanço em alguns documentos oficiais. Por exemplo, a Lei no. 9394/1996,
Diretrizes e Bases da Educação Nacional5, determina e garante o espaço da
Educação Física na escola, integrada à proposta pedagógica e vista como
“componente curricular” da educação básica. Sob a vigência da antiga lei, LDB no
5692/71 e do Decreto no 69.450/71, que regulamentava a EF na escola, a
disciplina era definida como atividade, diferenciada das outras disciplinas, tratada
como um mero apêndice na escola.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs-BRASIL-1997) também
dedicam parte significativa de seu texto à Educação Física. E as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (CEB/CNE,1998) incluem a
Educação Física no rol das 10 áreas de conhecimento escolar.
Podemos, então, levantar a hipótese de que nem o aparente avanço
legal, nem a produção acadêmica de conhecimento parecem garantir a presença
pedagógica da Educação Física no mesmo patamar das outras áreas do saber
escolar. Nesse sentido, será que entre a legalidade e a legitimidade, entre a
produção acadêmica e o “chão da escola” existe uma grande distância que tem
que ser vencida?
Toda essa discussão só se tornará realmente significativa se alunos,
pais, professores, funcionários, coordenadores e diretores tiverem suas vozes
ouvidas e seus fazeres evidenciados.
Portanto, o presente estudo investiga parte desta comunidade, o grupo
formado pelos professores e professoras de outras disciplinas - os colegas dos
professores de Educação Física que ministram as demais matérias da escola - e
suas visões quanto ao papel da Educação Física da escola, ou seja, suas
representações.
Para isso, partimos do princípio de que, nas palavras de Souza Jr,
(1999, p. 90) ao se referir à Educação Física escolar: “(...) a legitimidade é vista a

5

O texto da referida lei foi alterado posteriormente em duas oportunidades. A primeira, pela lei
10.328, de 12/12/2001, que acrescentou o termo “obrigatório” e modificou o parágrafo terceiro do
artigo 26, deixando-o com a seguinte redação: “A Educação Física, integrada à proposta
pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da Educação Básica. Ajustando-se
às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos”
(BRASIL, 2001). A segunda, pela lei 10.793, de 01/12/2003 (BRASIL, 2003), que definiu uma serie
de situações em que o aluno pode ser dispensado das aulas. Essa última, demonstrando, em
parte, um paradoxo frente aos aparentes avanços legais.
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partir da representatividade social, do consentimento valorativo para um
determinado elemento por parte daqueles que compõem a sociedade, do
reconhecimento de sua importância”. Nesse sentido, ao investigar e discutir as
representações do papel da Educação Física, refletiremos sobre a legitimidade da
área e sua especificidade.
Como Ayoub (2005, p. 2), que pesquisou 290 professoras de outras
áreas, que com base em suas visões da Educação Física, estamos convencidos
que “podemos identificar diferentes papéis que a área tem assumido na escola e
pensarmos outras possibilidades para a Educação Física escolar”.
Ao evidenciarmos essas representações, mostraremos o “saber prático”,
o senso comum. Jodelet (1989, p.36) trata tal saber como “sistemas de
interpretação que regem nossa relação com o mundo e com os outros e organizam
as comunicações e as condutas sociais”. De acordo com Moscovici (1978), uma
representação social:

produz e determina comportamentos, pois define simultaneamente a
natureza dos estímulos que nos cercam e nos provocam, e o significado
das respostas a dar-lhes. [...] é uma modalidade de conhecimento
particular que tem por função a elaboração de comportamentos e
comunicação entre indivíduos (p. 26).

Nessa perspectiva, uma representação social deve estar associada a
um objeto e a um sujeito, sendo a representação de alguém sobre alguma coisa.
Para existir, esse conhecimento elaborado no cotidiano deve, necessariamente,
ser compartilhado pelo grupo.
Sendo assim, o fazer pedagógico de uma determinada disciplina e da
escola, de modo geral, devem estar atento ao saber prático de sua comunidade e
suas representações. Logo, tal saber deve ser intencionalmente confrontado com
o saber acadêmico num processo de tese-antítese-síntese, caracterizando-se
como uma via de mão dupla, ou seja, estabelecendo-se um processo dialético.
Nessa perspectiva, então, a presente pesquisa tem como objetivo:
investigar e problematizar a representação social do papel da Educação Física
escolar construída por professores e professoras de outras disciplinas da
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Educação Infantil (1º ao 3º período) e do Ensino Fundamental (1ª a 8ª série)6 de
três escolas da Rede Municipal de Juiz de Fora.
Acreditamos que esta investigação contribui para a discussão a respeito
da Educação Física nas três escolas pesquisadas, na Rede de Ensino Municipal
de Juiz de Fora e nas outras redes de ensino da cidade. Estamos convictos de
que, mesmo recorrentes, pesquisas sobre a Educação Física escolar que partem
do cotidiano escolar e voltam ao seu encontro, lançam sobre o assunto outros
olhares permeados de suas realidades.
Acreditamos, também, que as representações construídas na escola
sobre a Educação Física escolar, veiculadas no discurso dos (as) professores (as)
das demais disciplinas, podem informar à própria Educação Física e a seus
professores e professoras sobre os papéis e saberes assumidos perante a
especificidade de sua intervenção pedagógica. Sua legitimidade estabelecida e
sua legitimidade a conquistar. Portanto, os papéis poderão ser repensados e resignificados de acordo com a relevância das informações e das necessidades de
mudança da prática pedagógica empreendida no fazer diário em cada escola.

6

Referimo-nos, neste trabalho, à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental nos moldes
anteriores às novas determinações da Lei 11.274/2006 (Brasil, 2006), que acrescenta um ano ao
segmento de 1ª a 8ª série, passando este a conter nove anos, com o ingresso dos alunos aos 6
anos de idade. Alteração que na prática ainda não aconteceu nas escolas pesquisadas.
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CAPÍTULO 2

METODOLOGIA
Neste

capítulo

procuramos

explicitar

a

trajetória

metodológica

percorrida durante a pesquisa: sua natureza, suas bases, seus atores sociais
(sujeitos) e seus lugares de representação, seus procedimentos estratégicos de
coleta e de análise de dados.
2.1 – Características e bases da pesquisa
Esta investigação adota princípios relativos à pesquisa de natureza
quantitativo-qualitativa7, edificada com base na Teoria das Representações
Sociais (Capítulo 3) que tem em Serge Moscovici o seu precursor.
Para tanto, utilizamos um tratamento quantitativo – levantamento de
freqüências sem recurso a testes estatísticos – complementado por uma análise
qualitativa8, feita segundo os pressupostos da teoria Moscoviciana.
Essa teoria aponta e discute “o saber do senso comum, constituído por
um conjunto de informações, crenças, opiniões e atitudes partilhadas por um grupo
a respeito de um dado objeto social” (MOSCOVICI, 1978, p. 13).
Além de Moscovici, outros autores também respaldam o presente
trabalho - Denise Jodelet e Jean Paul Abric - que partem dos postulados de
Moscovici e avançam, enriquecendo a teoria e colocando-a em prática de forma
bastante significativa.
Para Jodelet (2001), representação social é uma forma de conhecimento
diferente do conhecimento científico, “mas é tida como um objeto de estudo tão
legítimo quanto este, devido à sua importância na vida social e à elucidação
possibilitadora dos processos cognitivos e das interações sociais” (p. 22).

7

“[...] tentativa de aliar à riqueza dos dados qualitativos, o maior controle da subjetividade pela
quantificação” (Alves-Mazzotti, 1997, p. 38).
8
Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 49), a abordagem qualitativa “[...] exige que o mundo seja
examinado com a idéia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista que
nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo”. Para
Monteiro (1998, p. 7), nessa forma de abordagem podem-se utilizar “estratégias de pesquisa que
privilegiem a compreensão do sentido dos fenômenos sociais para além de sua explicação, em
termos de relações de causa-efeito”.
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Abric (1994) alavancou os estudos sobre representação social se
debruçando em seu enfoque metodológico e estrutural. Em sua proposta, o autor
defende que a análise de uma representação requer que sejam conhecidos três
componentes fundamentais: seu conteúdo, sua estrutura interna e seu núcleo
central. Assim, Abric sugere um tratamento pluri-metodológico para a pesquisa das
representações sociais, articulado em pelo menos três etapas: (a)investigação do
conteúdo das representações; (b)pesquisa da estrutura e do núcleo central, para
identificar as categorias temáticas e as relações entre os elementos componentes
da representação: e (c)verificação da centralidade do núcleo – para testar os
resultados obtidos nas fases anteriores.
Observamos que a tendência das pesquisas que tomam como base a
Teoria das Representações Sociais é lidar com a idéia de que o método assume
características diversas em função dos objetivos da pesquisa. Assim, lançam mão
de estratégias variadas com o intuito de garantir, minimamente, a evidência dos
elementos constitutivos das representações.
Sá (1996) corrobora com tal tendência, apontando a singularidade da
Teoria das Representações Sociais em não privilegiar nenhum método particular
de pesquisa: “Uma grande teoria não pode ensejar senão uma pluralidade
metodológica na construção de objetos específicos de pesquisa” (p. 19). Portanto,
os estudos em representações sociais, dentre os quais o presente se inclui, devem
procurar produzir uma multimetodologia e abordar o fenômeno a partir de várias
perspectivas e diferentes processos investigativos de acordo com os próprios
objetos.
Para acessarmos as representações contidas nas falas dos sujeitos,
utilizamos como meios os procedimentos da Análise do Conteúdo (AC) e,
circunstancialmente, da Análise de Discurso (AD). Assim, além dos princípios da
Teoria das Representações Sociais e seus principais autores, cumprimos também
os preceitos de Bardin (1977) e Orlandi (2002) respectivamente, com o intuito de
obtermos a decantação das representações nos discursos dos professores de
outras áreas.
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2.2- Os atores sociais do estudo e seus lugares de representação

Ouvir a fala dos professores e professoras de outras áreas sobre a
Educação Física da escola foi uma empreitada bastante instigante. Ampliar a voz
desses atores sociais, colegas de cotidiano escolar do professor de Educação
Física, para, a partir daí, procurar empreender uma discussão frente às
representações sociais produzidas por essa parcela da comunidade que transita
nas escolas pode contribuir no avanço do entendimento do papel da Educação
Física como componente curricular.
O grupo de atores sociais - os sujeitos da pesquisa (quadro1) - deste
estudo

se

compõe

por

integrantes

da

comunidade

escolar

de

três

estabelecimentos de ensino da Rede Municipal de Juiz de Fora, Minas Gerais,
totalizando 25 sujeitos. São professores, colegas de outras disciplinas. Do total,
cinco são da Educação Infantil (1º e 2º períodos) e vinte são do Ensino
Fundamental, dez de 1ª a 4ª e dez de 5ª a 8ª.
Exercem o ofício de professor em diversas áreas do conhecimento
escolar, tais como Artes, Matemática, Português, Geografia, Ciências e Inglês.
Ressaltamos que alguns professores e professoras não têm única área específica
de atuação, ministrando aulas como polivalentes. Normalmente, trabalham com
várias áreas, situação característica, principalmente, na Educação Infantil e nos
primeiros anos do Ensino Fundamental (1ª a 4ª ). Acrescentamos, ainda, que a
maior parte dos investigados atua na educação escolar há mais de oito anos.
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QUADRO 1 - Demonstrativo dos sujeitos-professores participantes da pesquisa

Professor (a)

Disciplina

Segmento

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25

Artes
Polivalente
Polivalente
Matemática
Polivalente
Geografia
Matemática
Polivalente
Polivalente
Polivalente
Português
Polivelente
Polivalente
Polivalente
Polivalente
Inglês
Polivalente
Polivalente
Matemática
Polivalente
Polivalente
Ciências
Matemática
Português
Português

1a a 4a
Ed. Infantil
1a a 4a
5a a 8a
1a a 4a
5a a 8a
5a a 8a
1a a 4a
Ed. Infantil
1a a 4a
5a a 8a
Ed. Infantil
Ed. Infantil
1a a 4a
1a a 4a
5a a 8a
1a a 4a
1a a 4a
5a a 8a
Ed. Infantil
1a a 4a
5a a 8a
5a a 8a
5a a 8a
5a a 8a

Tempo
Magistério
12 nos
10 anos
1 ano
6 anos
5 anos
20 anos
28 anos
13 anos
2 anos
5 anos
10 anos
10 anos
2 anos
9 anos
16 anos
2 anos
18 anos
8 anos
2 anos
14 anos
2 anos
5 anos
10 anos
9 anos
20 anos

de Escola
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C

A esta altura, devemos ressaltar que a escolha das escolas se baseou
na intenção de se investigar as representações produzidas por professores (as) da
Rede

Municipal

de

Ensino.

Achamos

relevante

também

que

fossem

estabelecimentos localizados em bairros distantes uns dos outros e com porte
variado. Assim, fizemos contato com as direções de três escolas, uma grande,
com mais de mil alunos, espaço físico privilegiado; uma de porte médio, com 600
alunos, espaço restrito; uma de porte pequeno, com 350 alunos, com espaço
também restrito.
Nos três estabelecimentos contactados, fomos muito bem recebidos pelas
direções e pelos (as) professores (as) e passamos os meses de setembro, outubro
e novembro de 2005 em visitas de escola em escola. Essas visitas aconteciam de
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acordo com o combinado com os professores e suas disponibilidades, sempre com
o aval da direção.
Foram quatro momentos com cada sujeito. Em cada um desses momentos
foi aplicada uma das estratégias de investigação – entrevista, associação-livre,
escolhas-hierarquizadas-sucessivas

e

teste

do

núcleo

central.

Sempre

acompanhado de registro em fita K7 e/ou anotações em formulário específico. Há
de se ressaltar que todos os sujeitos autorizaram o uso de suas falas. Ao
pesquisador, coube o compromisso de manter o anonimato das citações a serem
utilizadas no texto do trabalho.

2.3- Procedimentos de coleta de dados

A fim de pesquisar como é constituída a representação social do papel
da Educação Física escolar construída pelos professores de outras disciplinas da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação de
Juiz de Fora, adotamos, nesse trabalho, como já anunciado, a abordagem plurimetodológica de Abric (1996) e implementou algumas adaptações nos
instrumentos de coleta de dados propostos pelo autor.
Para tanto, quanto ao levantamento do conteúdo das representações
sociais utilizamos a técnica da entrevista (anexo 1) e a técnica de associação-livre
(anexo 2), estratégias interrogativa e associativa respectivamente.
A primeira consistiu em deixar o sujeito se expressar livremente sobre
várias indagações, buscando, entretanto, estabelecer como principal a pergunta
relativa ao tema da pesquisa: Qual é o papel da Educação Física escolar para
você?
Em seguida, na segunda etapa, pedimos ao sujeito que fizesse
associações de palavras ligadas ao termo indutor “Educação Física escolar”.
Segundo Abric (1994), esse procedimento privilegia a manifestação de
elementos latentes, que podem estar sendo mascarados nos discursos, além de
facilitar o contato com os elementos do “universo semântico”, pois permite uma
certa espontaneidade, reduzindo os mecanismos de controle e defesa que,
possivelmente, são ativados na situação de entrevista.

30
Para Abric (2001), os métodos de “entrevista” e “associação livre”
permitem a identificação de fatores organizados no geral. Por esse motivo, ele
propõe métodos complementares de investigação da organização e estrutura das
representações sociais.
Deste modo, para a elaboração desse trabalho, utilizamos uma outra
técnica também elencada, por esse autor - as escolhas-hierarquizadas-sucessivas
(anexo 3) -, visando ao conhecimento da organização do conteúdo da
representação em um sistema de identificação da hierarquia entre os elementos,
seus componentes.
Essa técnica consistiu em recolher um conjunto de dados das
entrevistas e associações relativos ao objeto estudado, retendo os itens mais
freqüentes e significativos. Em seguida, elaboramos 26 itens distribuídos em 26
cartões.

Submetemos, então, os cartões aos mesmos sujeitos das primeiras

etapas, num momento posterior.
Assim, pediu-se a cada sujeito que os separassem em dois blocos, um
formado por 13 itens mais característicos do objeto estudado, ou seja, que tivesse
“mais a ver” e outro com 13 itens menos característicos, “menos a ver”.
Repetimos o procedimento, porém, dividindo-se os cartões do bloco com os itens
mais significativos em dois blocos: um subconjunto com 7 itens “mais a ver” e
outro com 6 itens “menos a ver”; depois 4 e 3, até que se chegasse ao item mais
representativo do objeto. Ao final, solicitamos ao informante a justificativa para
aquela escolha considerada mais importante.
O teste da centralidade dos elementos, última etapa da abordagem
plurimetodológica, pode ser desnecessário se um determinado item aparecer em
primeiro lugar nas escolhas, da maioria dos sujeitos, permitindo afirmar a
centralidade com segurança. No entanto, se pela freqüência das respostas, o
pesquisador não puder afirmar com tanta certeza a centralidade, ou se, ainda, o
pesquisador quiser confirmar os resultados das etapas anteriores, Abric propõe
algumas técnicas para esse fim, bem como deixa ao pesquisador a alternativa de
criá-la. Para que isto seja feito, devemos considerar os resultados das etapas
anteriores.
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Optamos, então, para garantir o rigor da pesquisa, por aplicar o teste do
núcleo central (anexo 4), uma adaptação da técnica elaborada por Abric (1994),
Mazzotti (2003) e Moura (2005).
Esse teste consistiu na apresentação aos 25 sujeitos, individualmente, a
hipotética história do professor João Pedro que ministrava aulas de Educação
Física na Escola Municipal Juiz de Fora e tinha colegas de trabalho – professores
de outras disciplinas – que achavam que a matéria dele cumpria vários papéis.
Assim sendo, mostramos aos sujeitos sete enunciados (anexo 4)
relacionados aos papéis atribuídos às aulas de Educação Física do professor João
Pedro, mas que, na realidade, eram os enunciados identificados nas etapas
anteriores desta investigação. Ou seja, colocamos para avaliação dos (as)
professores (as) as suas próprias opiniões e posições anteriormente declaradas e
organizadas a respeito do papel da Educação Física escolar. Para cada enunciado
proposto o sujeito respondia escolhendo uma das três alternativas: “É o papel da
Educação Física escolar”; “Talvez seja o papel da Educação Física escolar”; “Não
é o papel da Educação Física escolar.

2.4- Procedimentos de análise dos dados

“Sem o uso das palavras como instrumentos da pesquisa, os números
ficam mudos”. Assim Elias e Escotson (2000, p. 57) referem-se aos dados
quantitativos que obtiveram junto à comunidade pesquisada. Para eles, a
significação sociológica de modo algum é idêntica à significação estatística,
porque “dados sociais podem ser sociologicamente significativos sem ter
significação estatística e podem ser estatisticamente significativos sem ter
significação sociológica” (Idem, 2000, p. 59).
Sendo assim, nossos procedimentos partiram da organização dos dados
levantados em categorias que foram tratadas com base na freqüência de menções
afins, configurando-se números que “falaram”, ao serem confrontados com os
dispositivos de análise, formulados segundo um reconhecido referencial
bibliográfico, atual e respaldado pela comunidade científica da área – Educação
Física escolar.

32
Para tratar os dados, promover uma reflexão e discussão sob a luz de
tal dispositivo teórico, utilizamos, como já exposto, os procedimentos da Análise de
Conteúdo (AC) e da Análise do Discurso (AD), com a intenção de tornar possível
uma melhor compreensão do papel da Educação Física escolar na perspectiva
dos professores das demais disciplinas.
A AC supera a análise puramente limitada na freqüência e ressalta a
presença ou ausência de determinada característica da mensagem. Não se
restringe aos aspectos quantitativos apesar de, muitas vezes, partir deles para ir
ao encontro dos aspectos qualitativos. Segundo Bardin (1977) a AC é

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter,
através de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens (p. 42).

A AD concebida neste trabalho reconhece o discurso produzido por um
enunciador inserido em um contexto sócio-histórico específico e procura apontar
os processos de produção que estão por trás do discurso. Em outras palavras,
segundo Orlandi (1999, p. 15), a AD busca “compreender a língua fazendo
sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do
homem e de sua história”.
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CAPÍTULO 3
A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
Este capítulo é dedicado à exposição teórica das bases que sustentam o
estudo das representações sociais: sua origem, seus principais autores, seu
processo de construção, sua relação com as pesquisas que têm como temática a
escola e a Educação Física.

3.1 - Ancestralidade, idéias e definições
O grande marco contemporâneo da trajetória histórica da Teoria das
Representações Sociais é a publicação da obra La Psychanalyse: Son image et
son public9, em 1961, na França – e, em 1978, no Brasil, sua edição traduzida
para o português com o título A Representação social da psicanálise -, de autoria
de Serge Moscovici. Autor de origem romena que buscou refúgio político na
França no pós-guerra, formou-se em Sorbonne, focando seus estudos na
Psicologia sob o ponto de vista social.
A proposta de Moscovici (1961) partiu da tradição da sociologia do
conhecimento, chegando ao desenvolvimento de uma psicossociologia que se
diferenciava da abordagem norte-americana10 preocupada, essencialmente, com
os processos psicológicos individuais e da abordagem tradicional da sociologia
durkheimiana que tratava qualquer tentativa de explicação psicológica dos fatos
como uma atitude claudicante.
Nesse sentido, o autor se posiciona junto à Psicologia Social, na
interseção entre a Psicologia e as Ciências Sociais, fronteiras pouco pacíficas,
formulando, a partir das representações coletivas de Durkheim (1978), a sua
proposta diferenciada de representação social. Um conceito não muito simples de
ser compreendido, pois se encontra na:
encruzilhada de uma série de conceitos sociológicos e uma série de
conceitos psicológicos. É nessa encruzilhada que temos de nos situar. O
empreendimento tem, por certo, algo de pedante, mas não vemos outro
9

A psicanálise: sua imagem e seu público.
Segundo Duveen (Moscovici, 2003, p. 9), a problemática recepção e a trajetória obscurecida da
Teoria das Representações Sociais nos EUA teve um fato significativo, a falta de tradução de La
Psicologia: Son image et son public para o inglês. Tal fato, provavelmente, contribuiu para a
manutenção e até o aumento dos maus entendidos do trabalho de Moscovici.
Para Farr citado por Guareschi e Jovchelovitch (1995), nos EUA houve um forte processo de
individualização da Psicologia Social.
10
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modo de destacar de seu glorioso passado tal conceito, de reatualizá-lo
e compreender-lhe a especificidade(p. 41-42).

A ancestralidade das idéias aqui revisadas toma como principal nome o
autor escolhido por Moscovici, o francês Émile Durkheim. Essa atitude enfatiza a
continuidade entre passado e presente. Mesmo que as divergências entre seus
trabalhos estejam demarcadas e claras, não se pode abandonar a relação entre
ambos.
Para Durkheim (1978) as representações coletivas seriam o conteúdo da
consciência coletiva e estariam presentes na consciência individual por força da
pressão que o social exerce sobre os indivíduos. Assim, é determinada
profundamente a diferença de abordagem que possuía com relação à psicologia
de sua época, baseada principalmente na tradição empirista deixada pela filosofia,
no que diz respeito à conceituação de representações.
Até então, as representações ainda se referiam à experiência sensível
ou intelectual. Estariam ligadas à percepção, enquanto apreensão intelectual;
ligada à memória, enquanto reprodução, e à imaginação, como antecipação ou
combinação. Em todos esses casos, as representações se apóiam no indivíduo,
construindo-se a partir de suas atividades psíquicas em resposta às experiências
pessoais. É um processo interno ao sujeito e dirige-se para o mundo a partir do
indivíduo. Havia poucas referências às condições de produção das representações
como fenômeno da vida coletiva, ou ao processo de representar que ocorre como
fenômeno da consciência individual pressionada por força do coletivo; portanto, as
concepções restritas das representações são ultrapassadas e transformadas em
fatos sociais, passíveis de estudo, tratadas como coisas presentes no mundo dos
objetos sociais. Coerente com a célebre premissa do autor de que a sociedade é
mais que a soma de seus indivíduos, ou seja, as representações que os sujeitos
individuais possuem são submetidas à força social das representações coletivas
que as moldam e lhes dão conteúdo.
A sociologia de Durkheim pode ser considerada também um seguimento
psíquico, constitui-se de elementos abstratos, existe na mente dos homens e é,
essencialmente, formada por representações, porém, esse psiquismo age a partir
do exterior. O autor dispensa à natureza diferenciada das representações –
individuais e coletivas – a base da distinção entre Sociologia e a Psicologia. Tratase, a partir de então, do estabelecimento de dois objetos de estudo.
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Ao fundar a Sociologia, Durkheim contribui com a Psicologia de seu
tempo seja por definir-lhe melhor o objeto, por oposição ao objeto da Sociologia,
seja por inspirar a ampliação de novos objetos e métodos de estudo na área da
psicologia social.
Por outro lado, o esforço para estabelecer a Sociologia como uma
ciência autônoma levou Durkheim (1978) a defender uma separação radical entre
representações individuais e coletivas e a sugerir que as primeiras deveriam ser o
campo da Psicologia, enquanto as últimas formariam o objeto da Sociologia.
Interessante notar que em alguns de seus escritos sobre esse tema, o autor flertou
com a idéia de chamar a esta ciência de “Psicologia Social”, mas preferiu
“Sociologia”, a fim de eliminar toda possível confusão com a Psicologia (DUVEEN,
2003).
Todo esse esforço, segundo Duveen (2003), marcou profundamente a
psicologia social. Então, se por um lado pode-se reconhecer a dívida para com o
trabalho de Durkheim, por outro, as marcas deixadas pela necessária – na época –
delimitação

de

fronteiras

desencadearam

posicionamentos

muitas

vezes

inconsciliáveis.
Partindo desse fértil terreno, mas nem sempre tranqüilo, Moscovici
(1961) formula sua abordagem psicossociológica das representações sociais
pautada pelo princípio de que o indivíduo e o coletivo engendram-se
mutuamente. O grande salto que, a priori, se deve destacar é a sua decisiva
contribuição para a ruptura epistemológica, no campo da psicologia social, com um
saber unifacetado, ao propor a renovação do conceito de representação, tratandoo de forma multifacetada.
Segundo Alves-Mazzote (1994), ao buscar um tratamento dialético entre
indivíduo e sociedade para reformular o conceito de representação, o autor se
afasta da tradicional perspectiva sociologizante de Émile Durkheim e da
perspectiva psicologizante da psicologia social da época. E aponta para a
superação da dicotomia entre sujeito e objeto no estudo das representações
sociais – partindo do campo de tensão que as produzem.
Abric (1998) considera o abandono da distinção sujeito-objeto dicotomia fortemente desenvolvida pela abordagem behaviorista -, como o ponto
de partida da inovadora abordagem. E cita o próprio Moscovici (1961): “Não existe
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separação entre o universo externo e o universo interno do indivíduo (ou do
grupo). Sujeito e objeto não são forçosamente distintos” (p. 9).
O objeto está inscrito num contexto ativo, sendo este contexto concebido
pela pessoa ou grupo, pelo menos parcialmente, enquanto prolongamento do seu
comportamento, de suas atitudes e das normas às quais ele se refere.
O abandono de tal dicotomia confere um novo estatuto ao que se
convencionou chamar de “realidade objetiva”, definida pelos componentes
objetivos da situação e do objeto. Assim, na visão de Abric (1994), não existe uma
realidade objetiva a princípio, mas sim que toda realidade é representada, ou seja,
reapropriada pelo indivíduo ou pelo grupo, reconstruída no seu sistema cognitivo,
integrada no seu sistema de valores, dependente de sua história e do contexto
social e ideológico que o cerca.
E é esta realidade reapropriada e reestruturada que constitui, para o
indivíduo ou grupo, a realidade propriamente dita. “Toda representação é,
portanto, uma forma de visão global e unitária de um objeto, mas também de um
sujeito” (1998, p.29). Assim, uma representação social deve estar associada a um
objeto e a um sujeito, sendo a representação de alguém sobre alguma coisa. Para
existir esse conhecimento elaborado no cotidiano, deve, necessariamente, ser
compartilhado pelo grupo.
Quanto à escolha do termo representações sociais, Moscovici (2003)
esclarece:

Ao falar de representações sociais em lugar de representações coletivas,
quis romper com as associações que o termo coletivo tinha herdado do
passado e também com as interpretações sociológicas e psicológicas
que determinaram sua natureza no procedimento clássico (p. 198).

Em entrevista a um jornal brasileiro11, em 2003, Moscovici, ao ser
indagado sobre tal escolha, formula a seguinte resposta, pontuando distinções
frente às representações de Durkheim:

11

Entrevista concedida ao jornalista Caio Soares como parte do artigo “A máquina conceitual de
fazer deuses”, da Folha de São Paulo – Caderno MAIS! -, por ocasião de sua vinda o Brasil para o
lançamento de seu último livro, intitulado Representações Sociais: investigações em psicologia
social.
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De maneira simplificada, poderíamos dizer que, embora Durkheim vez
por outra usasse a noção de representações sociais, para ele as
representações coletivas eram algo de institucional – como o sistema
religioso ou mesmo o científico – e se referiam a um problema da
estabilidade social.
O problema da sociologia durkheimiana era o problema da integração e
da estabilidade. Já a noção de representação social, que associei ao
mundo moderno, tem mais relação com a prática cotidiana, a linguagem
cotidiana e a algo que se costuma chamar de “senso comum”, uma
forma de conhecimento e de organização do conhecimento que é
independente da forma científica, e que aprendemos desde de somos
muito jovens, de maneira imediata, enquanto as formas de conhecimento
científico são mais formalizadas, especializadas (FOLHA DE SÃO
PAULO, Caderno MAIS!, 2003, p.9).

Diferentemente de Durkheim - que considerou as representações
coletivas de maneira estática e análoga às categorias puramente lógicas e
invariantes do espírito nas quais estão incluídos todos os modos de conhecimento
– Moscovici as considera de uma maneira dinâmica (de natureza móvel e
circulante), mais como um modo específico de conhecer e de comunicar aquilo
que se conhece.
A noção de representação social, proposta por Moscovici (1961),
significa um avanço teórico considerável da psicologia social, avanço este de
natureza crítica e construtivista, apresentando-se como uma superação do modelo
behaviorista de explicação da conduta através do esquema estímulo-resposta. Ao
mesmo tempo que introduz, na análise dos fenômenos psicossociológicos,
dimensões que se encontram ausentes como a dimensão social, histórica e
ideológica, bem como “os aspectos simbólicos que estão ligados às relações
sociais e de comunicação e ao contexto das interações sociais” (JODELET, 2001,
p.69)
As representações sociais, sendo formas de conhecimento prático,
inserem-se,

mais

especificamente,

entre

as

correntes

que

estudam

o

conhecimento do senso comum. Esse posicionamento estabelece uma ruptura
com as vertentes clássicas das teorias do conhecimento, propondo importantes
mudanças quanto à busca da verdade.
Spink (1995) introduz uma nova perspectiva, ampliando o conhecimentoobjeto-de-estudo para além das fronteiras da ciência e passando a abarcar
também o conhecimento do homem comum. Trata-se, portanto, de uma ampliação
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do olhar de modo a ver o “não-científico” como conhecimento legítimo e motor das
transformações sociais.
Moscovici (1988) reconhece que, ao enfatizar o poder de criação das
representações sociais, acatando sua dupla face de estruturas estruturadas e
estruturas estruturantes, inscreve sua abordagem entre as perspectivas que
desconstroem a Retórica da Verdade (SPINK, 1995).
Assim, esse novo enfoque tem o sujeito social como a base do processo
de elaboração de representações sociais. Para Jodelet(1984):

[...] significa dizer, fora o caso em que tratamos da gênese das
representações, um indivíduo adulto, inscrito numa situação social e
cultural definida, tendo uma história pessoal e social. Não é um indivíduo
isolado que é tomado em consideração mas sim as respostas individuais
enquanto manifestações da tendências do grupo que pertença ou de
afiliação na qual os indivíduos participam (p. 36).

É nesse sentido que podemos afirmar que as representações são
estruturas estruturadas (uma das faces) – campos socialmente estruturados.
Por outro lado, são estruturas estruturantes (a outra face), pois as
representações também são uma manifestação intra-individual, exteriorização da
pessoa. E revelam o poder de criação e transformação da realidade social. O
indivíduo tanto é um agente de mudança na sociedade, como é um produto dessa
sociedade. Então, para estudarmos as representações sociais, devemos fazê-lo
“articulando elementos afetivos, mentais, sociais, integrando a cognição, a
linguagem e a comunicação às relações sociais que afetam as representações
sociais e à realidade material, social e ideativa sobre a qual elas intervêm”
(JODELET, 1989, p.41).
Em outras palavras, para entendermos as representações enquanto
produtos sociais, estas devem ser remetidas às condições sociais que as
engendram, ou seja, o contexto de produção, portanto, sem esse contexto não se
pode compreender as construções que dele advêm e nesse processo o
transformam.
O estudo de Moscovici (1961; 1978) sobre as representações da
Psicanálise foi uma decisiva contribuição para a sociologia do conhecimento. Ele
estava interessado em observar o que acontecia quando um novo corpo de
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conhecimento, como a Psicanálise – conhecimento científico - se espalha dentro
de uma população humana, em seu cotidiano – senso comum.

Ele escolheu

amostragens do conhecimento, das opiniões e das atitudes das pessoas, com
respeito à Psicanálise e aos psicanalistas(FARR, 1995).
Neste trabalho o autor procurou evidenciar como a sociedade parisiense
produziu e reproduziu a noção de Psicanálise, como ela a representava. E é bom
que se diga, a teoria psicanalítica se difere nitidamente de sua representação
social. Moscovici estudou apenas a segunda. Nesse sentido, se tratando de
conceito científico, o que se deve ressaltar, então, é que o estudo das
representações se interessa pela apropriação feita pela sociedade, como circula
no cotidiano, como é praticado.
A Psicanálise se originou numa cultura diferente daquela em que
Moscovici estudou sua difusão; porém, tal difusão foi muito intensa na sociedade
francesa, exemplo da absorção de uma cultura por outra. Somente vale a pena
estudar uma representação social se ela estiver relativamente espalhada dentro da
cultura em que o estudo é feito, bem disseminada num contexto demarcado.
Moscovici (1978), se pautou na perspectiva de representações sociais
como sendo “entidades quase tangíveis”:
Elas circulam, cruzam-se e se cristalizam incessantemente através de
uma fala, um gesto, um encontro, em nosso universo cotidiano. A maioria
das relações sociais estabelecidas, os objetos produzidos ou
consumidos, as comunicações trocadas, delas estão impregnados.
Sabemos que as representações sociais correspondem, por um lado, à
substância simbólica que entra na elaboração e, por outro, à prática que
produz a dita substância, tal como a ciência ou os mitos correspondem a
uma prática científica e mítica (p. 41).

Tal perspectiva pioneira representa a base dos trabalhos subseqüentes,
tanto empíricos quanto teóricos, que contribuíram para a constituição do campo de
estudo da Teoria das Representações Sociais. Para o próprio autor, em publicação
recente – Moscovici (2003) -, as suas primeiras palavras cunhadas há mais de 40
anos encontram-se bem atuais, necessitando, apenas, de pequenos ajustes.
Denise Jodelet (1990), estudiosa atuante desse campo, com um acervo
de trabalhos reconhecidos, formula o seu conceito de representações sociais,
contribuindo também para o entendimento teórico da área:
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[...] é uma forma de conhecimento, o saber do senso comum, cujos
conteúdos manifestam a operação de processos generativos e funcionais
socialmente marcados. De uma maneira mais ampla, ele designa uma
forma de pensamento social. As representações sociais são modalidades
de pensamento prático orientadas para a compreensão e o domínio do
ambiente social, material e ideal. Enquanto tal, elas apresentam
características específicas no plano da organização dos conteúdos, das
operações mentais e da lógica. A marca social dos conteúdos ou dos
processos se refere às condições e aos contextos nos quais emergem as
representações, às comunicações pelas quais elas circulam e às funções
que elas servem na interação do sujeito com o mundo e com os outros
(p. 361-362).

Em outro trabalho mais recente (JODELET, 2001) a autora se utiliza de
uma caracterização das representações sociais que, segundo ela, é unanimidade
junto à comunidade científica da área e vem corroborar com as bases do conceito
por ela formulado anteriormente:
É uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com
um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade
comum a um conjunto social. Igualmente designada como saber de
senso comum ou ainda saber ingênuo, natural, esta forma de
conhecimento é diferenciada, entre outras, do conhecimento científico.
Entretanto, é tida como um objeto de estudo tão legítimo quanto este,
devido a sua importância na vida social e à elucidação possibilitadora
dos processos cognitivos e das interações sociais (p. 22).

As representações sociais que continuam a interessar Moscovici e a
seus seguidores, são as de nossa sociedade atual, correntes no cotidiano,
advindas de nosso solo político, científico, humano, que nem sempre têm tempo
suficiente para se sedimentar completamente para se tornarem tradições
imutáveis. E sua importância continua a crescer em proporção direta com a
heterogeneidade e a flutuação dos sistemas unificadores – as ciências, as
religiões e ideologias oficiais – e com as mudanças que elas devem sofrer para
penetrar a vida do dia-a-dia e tornar parte da realidade comum (MOSCOVICI,
2003); portanto, a abordagem moscoviciana se mantém válida e largamente
utilizada.
3.2 - Processos geradores das representações
Tornar um fato não-comum, um lugar não-comum, palavras e idéias
não-familiares, em usuais, próximas e atuais, não é fácil. Para que elas possam
ser geradas na esfera social adquirindo uma feição familiar, é necessário pôr em
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funcionamento os dois mecanismos de produção das representações sociais:
ancoragem e objetivação.
Esses mecanismos que transformam o não-familiar em familiar,
primeiramente atuam transferindo-os a nossa própria esfera particular, onde nós
somos capazes de compara-lo – ancoragem. Depois, atua, reproduzindo-os entre
as coisas que nós podemos ver e tocar, e, conseqüentemente, controlar –
objetivação.
Quanto à ancoragem, podemos dizer que é um processo de
classificação de alguma coisa, objeto ou pessoa, de acordo com nosso sistema
particular de categoria. Experimentamos uma resistência quando não somos
capazes de avaliar algo, descrevê-lo, significá-lo. Ao conseguirmos rotulá-lo,
categorizá-lo com um nome conhecido, aí teremos superado tal resistência.
De fato, segundo Moscovici(2003), representação é, fundamentalmente,
um sistema de classificação e de denotação, de alocação de categorias e nomes.
E é a ancoragem responsável pelo enraizamento social da representação e pela
integração cognitiva do objeto representado no sistema de pensamento préexistente, tornando-o um mediador e um critério de relações entre grupos – um
instrumento – facilitando a interpretação das relações interpessoais e das
condutas. Então, ancorar inclui classificar e denominar as coisas que ainda são
estranhas ao campo de representações de indivíduo/grupo.
Assim, categorizar alguém ou alguma coisa significa escolher um dos
parâmetros arquivados em nossa memória e estabelecer uma relação positiva ou
negativa, mas fundamentalmente familiar. Se for positiva, o registro, então, será de
aceitação; se for negativa, o registro será de rejeição.
Em outras palavras, esse processo nos faz tornar idéias e seres
estranhos em semelhantes, em idéias e seres que nós já integramos e com os
quais nós estamos acostumados. Quando a novidade é incontornável, à ação de
evitá-la segue-se um trabalho de ancoragem com o objetivo de torná-la familiar e
transformá-la para integrá-la no universo de pensamento preexistente. Por
exemplo, assemelhar a Psicanálise à confissão religiosa é uma ancoragem.
Quanto à objetivação, podemos dizer que é um processo que une a
idéia de não-familiar com a de realidade, torna-se a “verdadeira” essência do real.
O que era percebido de forma remota, com a objetivação, aparece, então, diante
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de nossos olhos, acessível e fisicamente. Para Moscovici (1978), a objetivação
consiste na transformação de um conceito ou idéia em algo concreto que permita
ao sujeito/grupo ter uma imagem facilmente exprimível do objeto representado.
A materialidade de uma abstração é uma das características mais
misteriosas do pensamento e da fala. Por exemplo, autoridades políticas e
intelectuais a exploram com a finalidade de subjugar as massas. Tais autoridades
estão fundamentadas na arte de transformar uma representação na realidade da
representação. Transformar a palavra que substitui a coisa, na coisa que substitui
a palavra (MOSCOVICI, 2003).
Na sociedade, devido ao fato de que o nosso instrumento cultural está
relacionado com os objetos, ele nos encoraja a objetivar tudo o que encontramos.
Nós personificamos, indiscriminadamente, sentimentos, classes sociais, os
grandes poderes etc. Nesse sentido, objetivar é desvelar a qualidade icônica de
uma idéia ou ser; é reproduzir um conceito em uma imagem; é encher o que está
vazio com substância.
Nas palavras de Moscovici (2003), para sintetizar:

Ancoragem e objetivação são, pois, maneiras de lidar com a memória. A
primeira mantém a memória em movimento e a memória é dirigida para
dentro, está sempre colocando e tirando objetos, pessoas e
acontecimentos, que ela classifica de acordo com um tipo e os rotula com
um nome. A segunda, sendo mais ou menos direcionada para fora (para
outros), tira daí conceitos e imagens para juntá-los e reproduzi-los no
mundo exterior, para fazer as coisas conhecidas a partir do que já é
conhecido (p. 78).

É no apanhado de experiências e memórias comuns que nós extraímos
as imagens, linguagens e gestos necessários para superar o não-familiar, com
suas conseqüentes ansiedades. As experiências e memórias não são nem inertes,
nem mortais.

3.3 - Estrutura e transformação das representações sociais
A Teoria das Representações Sociais é um campo de estudo que trata
do pensamento social e dos processos psicossociais que fundam, geram e
transformam esse mesmo pensamento social. Hoje a tendência da área é clamar
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por explicações de como os mitos coletivos têm uma certa estabilidade e, ao
mesmo tempo, se transformam. O próprio Moscovici (2003) alerta sobre tal
necessidade, porém, com o desenvolvimento crescente de pesquisas empíricas e
teóricas com base na abordagem estrutural12, as tentativas de explicações têm se
tornado mais freqüentes e consistentes, apesar de Flament (2001, p.184) dizer
que essa teoria “parece não ter desenvolvido ainda todas as suas potencialidades
heurísticas”.
É bom que se esclareça o sentido da palavra “estrutural”, dentro do
campo das representações sociais. Segundo Flament (2002), citado por Campos e
Loureiro (2003), não se deve confundir o uso da palavra com o estruturalismo de
Althusser, confessadamente a-histórico – princípio que é contrário a qualquer
tratamento feito da teoria moscoviciana. Uma estrutura designa, aqui, mais que um
sistema, um conjunto de elementos, cuja estabilidade não é frágil; não é imutável,
mas não se dissolve diante de qualquer evento ou processos novos. Uma
estrutura é um conjunto de elementos (crenças, opiniões, atitudes, roteiros etc.)
que mantém entre si relações qualitativas e quantitativas e somente as mudanças
qualitativas podem provocar a mudança no todo.
A idéia de estrutura é que permite o entendimento da consensualidade
das representações – a visão que um grupo tem de um objeto com base no
consenso entre seus componentes (rígido / significados não-negociáveis) – e a
sua maleabilidade em aceitar novas práticas, novos membros, permitindo a
introdução

de

pequenas

sementes

de

mudança

(flexível

/

significados

negociáveis). Então, é o estudo das representações sociais sob essa perspectiva
que nos dará respostas quanto à relação da existência de “crenças-nucleares”13
com a sua natureza histórica; quanto às suas possíveis transformações e quanto
aos mecanismos nos quais a rigidez ou flexibilidade prevalece; ou seja, nos dará
conta de esclarecer os processos psicossociais pelos quais o padrão da
mentalidade coletiva se estabelece, permanece ou se transforma.

12

Segundo Campos e Loureiro(2003), existem duas correntes, uma chamada de “princípios
reguladores das tomadas de posição” ou “abordagem societal”, da qual o autor principal é Doise, e
outra, chamada “abordagem estrutural” ou “Teoria do Núcleo Central”, cujos autores são Abric e
Flament. Nenhuma das duas se afasta do corpus teórico fundamental proposto por Moscovici.
13
Moscovici(2003), afirma que a tese da existência de crenças nucleares está em conformidade
com a natureza histórica das representações sociais e permite distinguir uma representação de
outra.
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Nesse sentido, se devemos tratar Serge Moscovici como o pioneiro da
Teoria das Representações Sociais, devemos fazer o mesmo com Jean Claude
Abric quanto à Teoria do Núcleo Central proposta por ele em 197614, mas que
somente se concretizou uma década depois (Abric, 1987) e serviu de alicerce para
a abordagem estrutural desenvolvida pela equipe de Aix-em-Provence.
As proposições de Abric, posteriormente, enriquecidas por Flament ,
partem dos princípios moscovicianos, em particular da noção de núcleo figurativo.
Moliner (1996) faz avançar a noção inicial de tal núcleo naquilo que ela ultrapassa
o quadro puramente genético e trata da estrutura de uma representação
constituída. Segundo Abric (2003):

Uma representação social é um conjunto organizado e estruturado de
informações, crenças, opiniões e atitudes; ele constitui um sistema
sociocognitivo particular, composto de dois subsistemas: um sistema
central (ou núcleo central) e um sistema periférico (p. 38).

De acordo com Abric, a idéia fundamental dessa teoria é que, dentro do
conjunto das cognições presentes no campo de um objeto de representação,
alguns elementos têm um papel diferente dos demais.
Quanto à centralidade de alguns desses elementos da representação,
Abric (2001) aponta:

Nós chamamos de elemento central todo elemento que desempenha um
papel privilegiado na representação, no sentido que os outros dependem
dele diretamente porque é em relação a ele que se definem seu peso e
seu valor para o sujeito. Este elemento central pode ser, por exemplo,
uma atitude fortemente marcada do sujeito em relação ao objeto da
representação, atitude que dá de imediato uma significação particular a
todas as informações que o sujeito recebe e integra. Uma informação
importante proveniente do objeto pode desempenhar igualmente esse
papel central se sua aparição, pelas significações que ela implica coloca
em causa a estrutura e o valor para o sujeito dos elementos que
constituem a base de sua representação(p. 65).

Esses elementos são tratados pelo autor como componentes do
Sistema Central – núcleo central / núcleo estruturante - tal sistema apresenta
14

Segundo Abric (1976), a organização de uma representação social apresenta uma característica
específica, a de ser organizada em torno de um “núcleo central”, constituindo-se em um ou mais
elementos, que dão significado à representação.
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duas funções essenciais para a elaboração e a manutenção da representação:
uma função genética – função geradora - a partir da qual o significado dos
elementos é criado ou transformado e uma função organizadora que rege os elos
existentes entre os elementos presentes no campo da representação, a fim de
assegurar a unidade e a estabilidade desse campo(CAMPOS e LOUREIRO,
2003).
O núcleo central é, então, um subconjunto da representação, composto
de um ou de alguns elementos, cuja ausência desestruturaria ou daria uma
significação radicalmente diferente à representação em seu conjunto. Por outro
lado, é o elemento mais estável da representação, o que mais resiste à mudança.
Uma representação é suscetível de evoluir e de se transformar, superficialmente,
por uma mudança do sentido ou da natureza de seus elementos periféricos, mas
ela só se transforma radicalmente – muda de significação – quando o próprio
núcleo central é posto em questão.
Quanto aos elementos periféricos, esses componentes do sistema fora
do núcleo, a segunda parte que complementa uma representação, ficaram
relegados, aparentemente, à segunda categoria. Como nos mostra Campos
(2003), a insistência de Abric e outros pesquisadores nos aspectos do núcleo
central, talvez tenha contribuído para uma percepção errônea do conceito de
sistema periférico. Segundo Jodelet (2001), foram necessários os trabalhos de
Flament15, para a compreensão da importância desse sistema no funcionamento
da representação.
De acordo com Abric(1998), a determinação do sistema periférico é mais
individualizada e contextualizada, associada às características individuais e ao
contexto imediato, nos quais os indivíduos estão inseridos. Permite uma
adaptação, uma diferenciação em função do vivido, uma integração das
experiências cotidianas. É um elemento fundamental da representação, pois,
associado ao sistema central, permite a ancoragem da realidade. Segundo
Flament (1994, p 58), “é dentro da periferia que se vive uma representação social
no cotidiano”.

15

Para o próprio Abric (2001), os trabalhos de C. Flament vieram enriquecer a teoria, ao mostrarem
como os elementos periféricos podem ser considerados como esquemas que desempenham um
papel decisivo no funcionamento do sistema de representação.
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O sistema periférico responde por três funções essenciais: a)
concretização, função na qual os elementos oriundos do processo de ancoragem
permitem o entendimento da representação em termos bem concretos; b)
regulação, na qual os esquemas permitem a adaptação dos conteúdos e
processos coletivos às mudanças do contexto externo; c)defesa, na qual o sistema
parece desempenhar o papel de um “pára-choque”, neutralizando importantes
modificações no meio, de modo a evitar, ao máximo, as transformações bruscas
do núcleo e o ataque aos elementos centrais por parte da realidade, quando esta
sofre uma mudança intensa.
A grande contribuição dos estudos da abordagem estrutural, como já
dito acima, reside nas formulações que explicam como as representações são, ao
mesmo tempo, “estáveis e movediças; rígidas e flexíveis” (Quadro 2).

QUADRO 2 - Características do sistemas central e periférico
de uma representação (ARIC, 1998, p.34)
SISTEMA CENTRAL

SISTEMA PERIFÉRIO

Ligado à memória coletiva e à história do Permite a integração de experiências
grupo
e histórias individuais
Consensual / define a homogeneidade do Tolera a heterogeneidade do grupo
grupo
Estável / coerente / rígido

Flexível / tolera as contradições

Resiste às mudanças

Evolutivo

Pouco sensível ao contexto imediato

Sensível ao contexto imediato

Funções:

Funções:

Gera o significado da representação

Permite a adaptação à realidade ao
concreto

Determina sua organização

Permite a diferença de conteúdo

Assim, de acordo com a mobilidade dos elementos – esquemas periféricos, baseada na dinâmica entre novas práticas e representações, três tipos
de processos de transformação da representação se podem apontar (Abric, 1998):
a) transformação progressiva, na qual as práticas novas não são completamente
contraditórias ao núcleo central; b) Transformação resistente, na qual a formulação
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e o funcionamento de mecanismos de defesa impedem, por algum tempo, o
esfacelamento do núcleo, mas não a longo prazo; c) transformação brutal, na qual
a modificação das circunstâncias ataca diretamente o significado central da
representação, sem possibilidade de fazer uso de recursos defensivos.
A abordagem estrutural das representações sociais aparece então como
um elemento muito importante a ser considerado na análise de várias questões
importantes relativas às ciências sociais: a compreensão e a evolução das
mentalidades, a ação sobre as atitudes e as opiniões, a influência social – seja ela
minoritária ou majoritária – e, enfim, a organização interna e as regras de
transformação social (ABRIC, 1998).
Talvez resida aí a constatação da real possibilidade de transformação
social,

impetrada

por

intervenções

–

práticas

-

pedagógicas

sérias

e

comprometidas com um ensino-aprendizagem consistente e pautadas também na
proposta de uma sociedade mais justa e igualitária, mas essas práticas que
carregam a contradição para o interior da escola frente às muitas representações
de sua comunidade, devem saber que, como ressalta Campos(2003), “toda
contradição entre representações e práticas exige uma transformação, de um lado
e de outro”.

3.4 - Representações sociais, educação e escola

A área da educação vem se interessando, crescentemente, pela
abordagem das representações sociais no estudo de suas questões. A análise
sumária das temáticas abordadas em congressos, as pesquisas realizadas e
importantes publicações recentes16, permitem constatar tal interesse. Atualmente,
algumas linhas de pesquisa da educação, de modo geral, e particularmente as que
focam a escola como objeto, têm se beneficiado dessa abordagem. (MADEIRA,
1998).

16

A obra Representações Sociais e Práticas Educativas, organizada por Pedro Campos e Marcos
Loureiro, pela editora da UCG, 2003.
A obra As Representações Sociais, organizada por Denise Jodelet, que traz em seu cap 17 um
apanhado sobre as representações sociais no campo da educação, de autoria de Michel Gilly, pela
editora da UERJ, 2001.
Tese de doutorado “Representações sociais da escola pública no estado do Rio de Janeiro”, de
autoria de Dácio Tavares Lobo Júnior, defendida na UFRJ em 2002.
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Como já dito anteriormente, é significativo estudar uma representação
social se ela estiver, relativamente, disseminada dentro da cultura em que o
estudo é feito. Assim, a escola, por ser uma instituição social bastante conhecida
por todos - os que a freqüentam, que já freqüentaram, ou que não permaneceram
muito tempo em seu interior, sabem, de alguma forma, o que ela significa, se
mostra como um riquíssimo objeto representável.
Segundo Gilly (1989), em seus estudos sobre as representações sociais
no campo da Educação e tornando a contradição parte do objeto de pesquisa,
integrada, metodologicamente, à análise, é enfático nesse ponto. A grande difusão
da escola faz dela um objeto de interesses, práticas e discursos bastante
discrepantes, no limite contraditório, expressão do alcance significativo que a
escola possui no interior de diversos grupos sociais.
O interesse essencial da noção de representação para a compreensão
do que circula na escola consiste no fato de que orienta a atenção para o papel de
conjuntos de significações sociais no processo educativo escolar. Oferece um
novo caminho para a explicação de mecanismos pelos quais fatores propriamente
sociais agem sobre o processo educativo e influenciam seus resultados. E, ao
mesmo tempo, favorece as articulações entre Psicossociologia e Sociologia da
Educação (DESCHAMPS, 1982).
As explicações e articulações não dizem respeito somente à
compreensão de fenômenos mais amplos, como as relações componentes de um
determinado grupo social e as atitudes e comportamentos diante da escola, o
modo como o professor concebe seu papel, como os pais imaginam uma
determinada área de conhecimento etc. Dizem respeito também às análises de
caráter não tão amplos, relativas à comunicação pedagógica numa determinada
turma e à construção dos saberes.
Além de seu interesse para a educação, os trabalhos que enfocam a
escola contribuem para o estudo de questões gerais relativas à construção e às
funções das representações sociais. Devido à importância dos fatos sociais a ele
relacionados, o sistema escolar sempre sofreu, em maior ou menor grau, as
marcas originárias de grupos sociais que ocupam posições diferentes em relação
a ele: discurso dos políticos e dos administradores, discurso dos agentes
institucionais dos diferentes níveis da hierarquia, discurso dos usuários.
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Nesse sentido, ainda que algumas dessas marcas sejam insuficientes
ou parciais, a área educacional, em particular a escola, aparece como um campo
privilegiado para se observar como as representações sociais se constroem,
evoluem e se transformam no interior de grupos sociais e para elucidar o papel
dessas construções nas relações desses grupos com o objeto de sua
representação.
Assim, pode se compreender por que os sistemas de representações
são feitos de contradições (MOSCOVICI, 2003). Na realidade, essas contradições
se articulam em totalidades coerentes, em torno de esquemas dominantes que
conferem às representações sociais níveis funcionais de adaptação, de acordo
com os níveis de realidade com os quais se confrontam os sujeitos. Desse modo,
as representações garantem a estes últimos a possibilidade de preservar seu
próprio equilíbrio e sua própria necessidade de coerência no exercício de suas
práticas sociais.
Tudo isso é visivelmente notado tanto numa perspectiva determinada
por esquemas dominantes em momentos diferentes da evolução da escola, quanto
numa perspectiva de análise dos elementos contraditórios, num dado momento, e
pelo estudo de sua organização em torno de significações dominantes
justificadoras das práticas escolares (GULLY, 2001).

3.5 - Representações sociais e Educação Física
Sem a mesma amplitude social da escola, mas com um nível de difusão
bastante considerável junto à sociedade, a Educação Física se mostra também
como um objeto de representação, fora ou dentro da instituição educacional. Seu
papel representado pela comunidade escolar, por exemplo, pode ser levantado,
discutido e confrontado com outras visões. Trata-se de uma área que deve ser
estudada também com o enfoque dos preceitos da psicologia social. E o que se
nota, segundo Votre (1999), é uma crescente utilização de tais preceitos,
principalmente os ligados às representações sociais. O autor vem confirmar isso:

[...] compreendemos que a subjetividade – e a intersubjetividade humana passa a ser, cada vez mais um objeto das ciências sociais.
Neste sentido, as representações e o imaginário social têm sido
utilizados freqüentemente como referencial teórico nos estudos
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relacionados às questões da corporeidade, do esporte e de outras
manifestações culturais relacionadas ao movimento humano (p. 1224).

Esse mesmo autor, um dos responsáveis pela linha de pesquisa que
leva o nome de Educação Física e Representações Sociais do Programa de PósGraduação em Educação Física da Universidade Gama Filho (PPGEF), nos
aponta, ainda, a possível ampliação do entendimento das questões pertinentes à
área a partir da investigação baseada nas representações sociais:

O crescimento do uso das teorias vinculadas às representações sociais
no PPGEF parece-nos estar ampliando as possibilidades de
compreensão das problemáticas subjacentes ao campo da Educação
Física, do esporte e do lazer enquanto fenômeno sócio-cultural (p. 1225).

A Educação Física da escola que se apresenta como componente
curricular da Educação Básica, que se encontra sob os olhares, discursos e
práticas da comunidade que transita no interior e entorno da instituição
educacional, é que nos interessa estudar. Freqüentemente, tais manifestações se
materializam permeadas de tensão e nesse ponto podemos dizer que a Educação
Física escolar se confunde com a própria escola.
Votre (1999) destaca o estudo da Educação Física escolar como sendo
bastante fértil, recebendo uma atenção considerável, até então, das produções
acadêmicas que vinculam representações sociais à área.
Um importante trabalho que deve ser citado é o estudo desenvolvido por
Devide e Rizzuti (2001), sob o título “Transformações Periféricas das
Representações Sociais de Alunos do Ensino Fundamental sobre a Educação
Física Escolar após Intervenção Pedagógica”, cuja intenção era identificar as
representações que um grupo de alunos de um colégio tinha sobre a Educação
Física escolar e acompanhar a influência de uma proposta pedagógica
diferenciada da tradicional na estrutura dessas representações.
Ao final da investigação, após um ano de intervenção17 pedagógica, os
pesquisadores puderam constatar que o núcleo das representações dos alunos
17

A intervenção pedagógica se caracterizou pela diversificação dos conteúdos – até então,
limitados ao tema “esporte” - e forma diferenciada da tradicional de tratá-los, além do enfoque
prático, os professores utilizaram recursos de tratamento teóricos.
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sobre a Educação Física escolar que, antes da intervenção, se constituía pelo
“esporte”, permaneceu inalterado, confirmando um dos preceitos da teoria,
segundo Abric(1998), a rigidez e a difícil mutabilidade do núcleo central. Em outras
palavras, o “esporte” situado no núcleo determina a representação reducionista
dos alunos sobre a disciplina, evidenciando a força histórica da esportivização da
Educação Física. Quer dizer, o esporte é um dos temas que deve ser tratado,
longe de ser o único.
Por outro lado, os pesquisadores encontraram também desestabilização
no sistema periférico, com o surgimento de elementos significativos nas
formulações feitas pelos alunos sobre a Educação Física da escola, em direção ao
que os autores chamaram de “valorização da disciplina”.
De acordo com Verbena (2001),

Qualquer área de conhecimento passa por momentos que denotam
representações sociais diferentes. Para exemplificar, consideraremos os
marcos históricos da Educação Física referentes aos papeis higiênicos,
militares, de competição, pedagógicos e populares 18(p. 38).

Tais papeis, que denotaram as representações da área junto à
sociedade, foram pesadas marcas históricas, porém, transformadas ao longo do
tempo. E um fator, dentre muitos, influenciador de mudança é a escola, em
particular a intervenção diferenciada do professor. Assim, quanto à representação,
“entendemos que a atuação pedagógica pode caminhar no sentido da sua
modificação ou da sua perpetuação, o que repercutirá positiva ou negativamente
na vida das pessoas, respectivamente” (VERBENA, 2001, p. 43).

18

Os marcos históricos da Educação Física citados por Verbena (2001) são baseados em
Ghiraldelli Jr. (1992). Outros estudos que tratam acerca da história da Educação Física, tais como
Castellani Filho (1988), Coletivo de Autores (1992), Soares (1994), Bracht (1992), abordam e
nomeiam esses “marcos” com alguma diferença.
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CAPÍTULO 4
INFLUÊNCIAS DE FORA, LUTAS DENTRO DA ESCOLA
(O ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA)

Antes de irmos ao encontro das falas dos sujeitos, a partir de seus
olhares, com o intuito de relatarmos o acesso que tivemos à “caixa preta” da
escola, e assim, apontarmos e discutirmos as representações construídas ali,
produto de tensões cotidianas e históricas com vistas ao papel da Educação
Física, sentimos a necessidade de refletir sobre algumas questões postas pela
literatura que acreditamos trazer luz à discussão.
Deste modo, no presente capítulo, procuraremos avançar um pouco
mais sobre alguns pontos sinalizados no capítulo introdutório. Evidenciar as
influências advindas de fora da área e da escola sem deixar de considerar as
tensões internas; apontar a Educação Física como possível componente curricular;
sua legitimidade; e, sua especificidade. Nesse sentido, buscamos em Bracht et al.
(2003), o balizamento para tal procedimento:

Podemos dizer que a situação da prática pedagógica em Educação
Física é resultado da influência de fatores que podem ser ordenados em
duas esferas: uma macroestrutural que diz respeito às estruturas e ações
político-econômicas e culturais; e outra, no plano microestrutural, que se
refere à história específica da Educação Física, história que não pode ser
confundida como um simples reflexo daquelas. Na verdade é a interação
destas duas esferas que confere a essa prática pedagógica suas
principais características (p. 60).

Portanto, partimos do princípio de que a área traz consigo traços que em
parte vêm determinando historicamente a sua atuação e como tem sido
representada e legitimada no ambiente escolar. Tais traços são oriundos,
principalmente, das influências institucionais, conformadas pelas ações políticoeconômicas em vários momentos de sua trajetória – aspectos macrosociais. Além
dessas influências, não nos esqueçamos das influências cotidianas, internas à
escola e a própria área da Educação Física – elementos microsociais. Lembremos
também que os traços deixados pelos determinantes históricos não são
considerados por nós como determinantes perpétuos, apesar de, às vezes,
parecerem indeléveis.
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4.1- Influências externas: alguns apontamentos históricos
As idéias e experiências passadas que transitaram na sociedade se
mostram, em certa medida, vivas e circulantes nos dias de hoje. Muitas se
apresentam intactas em nosso cotidiano, outras travestidas em novas roupagens e
outras realmente transformadas. De certo, sob muitos aspectos, o passado é mais
real que o presente. Nesse sentido é que ressaltamos o poder da força histórica
que impregna a representação de um dado objeto. As marcas nele deixadas são
representações sociais que, ao longo do tempo, se tornam mais fracas ou mais
fortes, fundidas em outras, mas se mostram, em certa proporção, continuamente
presentes, precisando de mais tempo, novas influências, tensões e fusões para se
modificarem realmente. Podemos verificar isso na fala da professora P23:

[...] no meu tempo era a ginástica... e o esporte... mais o vôlei. A gente
tinha que ser boa. O professor cobrava muito. Hoje deve ser o esporte... a
criançada deve ser cobrada também. O esporte tá em tudo.

Essa representação é o produto de uma seqüência de elaborações,
mudanças e permanências que ocorrem no decurso da história e são o resultado
de sucessivas gerações. Assim, todos os sistemas de classificação, todas as
imagens e todas as descrições que circulam dentro de uma sociedade, mesmo as
descrições científicas, implicam em um elo de prévios sistemas e imagens.
Constituindo uma estratificação na memória coletiva e uma reprodução na
linguagem que, invariavelmente, reflete um conhecimento anterior e quebra as
amarras de informação presente.
Essa idéia de representações e marcas históricas encontra respaldo em
Moscovici (2003),

O poder e a claridade peculiares das representações – isto é, das
representações sociais – deriva do sucesso com que elas controlam a
realidade de hoje através da de ontem e da continuidade que isso
pressupõe [...].
Á luz da história e da antropologia, podemos afirmar que essas
representações são entidades sociais, com uma vida própria,
comunicando-se entre elas, opondo-se mutuamente e mudando em
harmonia com o curso da vida; esvaindo-se, apenas para emergir
novamente sob novas aparências (p. 38).
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Dessa forma, torna-se primordial apontar a evidência de que todo objeto
passa por momentos que denotam representações sociais diferentes, porém
articuladas entre si, marcando profundamente tal objeto. Logo, áreas de
conhecimento como a Educação Física passam por diferentes momentos
históricos, recebendo marcas que se modificam, fundem-se, mas que muitas
vezes, perpetuam traços do passado. Ressaltamos que o objetivo deste trabalho
não é empreender um estudo histórico, não temos esse compromisso, contudo
procuramos evidenciar alguns desses possíveis traços.
Parece-nos indispensável partir de uma marca “indelével” que impregna
várias dimensões da vida humana, em particular a educação e a Educação Física:
a dicotomia entre o pensar e o fazer, ou entre o corpo e a mente. A dualidade
herdada da filosofia platônica – corpo e alma (psiquê) - foi reforçada em alguns
momentos da história da humanidade, por exemplo, no Racionalismo19. Isto fez
com que o indivíduo fosse visto como um ser fragmentado, o que se projetou para
outras

dicotomias

como

da

natureza/cultura,

do

biológico/social,

do

20

somático/psíquico , as “porções” corpo e mente, cujos elementos constituidores
são requisitados separadamente, como se isso fosse possível, ora um, ora outro.
E nesse processo de fracionamento humano, através dos tempos, vemos a
corporeidade relegada ao segundo plano.
Assim, partindo do princípio de que à Educação Física foi reservado o
enfoque predominantemente corporal, tem início – e permanece, de certa forma –
seu caminhar histórico e suas marcas pautados numa visão fragmentada de ser
humano, que em dado momento da história, pode ter lhe garantido um relativo
“valor”, mas que em maior medida tratou de sua desvalorização. Nesse sentido,
Ayoub (2005) afirma:

Essa valorização (ou desvalorização) está intimamente relacionada com
a tradição racionalista ocidental de acentuar dicotomias clássicas que
dividem o ser humano em “corpo” e “intelecto”, fazendo-nos acreditar na
superioridade do “intelecto” sobre o “corpo”. Pensa-se, enormemente,
19

Linha filosófica da modernidade que considerava o plano intelectual como origem de todo o
conhecimento. Ajudou a cavar um profundo abismo entre o mundo material (corpo) e o mundo
espiritual (alma/mente).
20
Característica da psicologia tradicional, bastante criticada por Vygotsky, pois tal teoria lidava – e
ainda lida em grande medida - com essa dicotomia de forma a considerar os sistemas opostos e
irreconciliáveis. Em contra-partida a isso, com seu tratamento dialético, o autor russo propôs um
novo caminho.
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que a Educação Física é a “dona do corpo” das crianças na escola, as
quais são vistas como seres desencarnados quando estão estudando (p.
5).

A preocupação atual em rever este tratamento do indivíduo e minimizar
esta condição da área pode ser constatada, por exemplo, na Proposta Curricular
de Educação Física para a Educação Básica das escolas públicas de Minas
Gerais (2005), cujo texto traz argumentos sobre os prejuízos causados pelo
enfoque dicotômico de ser humano e explicita a compreensão que se deseja,
pautada num significado de corpo como totalidade. Assim, concebe o sujeito “a
partir da indissociabilidade de suas dimensões biológica, afetiva, cognitiva,
histórica, cultural, estética, lúdica, lingüística, dentre outras” (MINAS GERAIS,
2005, p. 13). Isso significa compreender que o ser humano é um todo indissociável
que pensa, sente e age, simultaneamente.
Outros traços da Educação Física foram constituídos em tempos
razoavelmente mais recentes. Segundo Bracht e González (2005) a área foi
constituída e requisitada pela modernidade para compor uma sociedade que
estava comprometida com a construção do Estado Nacional, que organizou a
economia na forma capitalista de produção e distribuição de bens, que instituiu os
sistemas nacionais de ensino, que legitimou a ciência como forma de conhecer a
realidade e que ganhou complexidade com sua crescente divisão do trabalho e
diferenciação sistêmica. “Mais especificamente, a Educação Física, se relaciona
na sua gênese mais fortemente com as instituições médica, militar e educacional”
(p. 150).
No Brasil, a trajetória da Educação Física tem raízes européias21. Era
denominada de Gymnastica, marcada por um forte tratamento positivista e ligada
às ciências biológicas (SOARES, 2001). Com a chancela da área médica –
movimento higienista - e a tendência do pensamento que vigorava naquele tempo,
cujo ideário de civilidade exigia uma nova forma de lidar com o corpo e conceber a
vida, baseada na conquista individual do organismo sadio e da vontade
disciplinada, a Educação Física foi sendo gerada, legitimada e representada.

21

Na Europa dos séculos XVIII e XIX, a inserção da gimnastica na escola se deu motivada pela
nova orem social, fato que posteriormente se repete no Brasil (SOARES, 2001).
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Incorporados pela área os métodos ginásticos
contribuíram

decisivamente

com

a

legitimação

da

22

, vindos da Europa,
Educação

Física

–

principalmente no plano do discurso23. Pois, de modo geral, correspondiam aos
anseios dominantes que reivindicavam um tratamento biológico-científico da
atividade física e sua medicalização, além de cumprir os requisitos morais da elite,
garantindo uma importante função na sociedade industrial: ser capaz de corrigir
vícios de postura oriundos das atitudes adotadas no trabalho, assegurando, assim,
a saúde do indivíduo e sua força de produção.
Apresentavam-se, por exemplo, no caso da ginástica sueca, segundo
Moreno (2003, p. 66), como a “[...] base fundamental para a educação, por atingir
o homem integralmente – atuando higienicamente em sua vida, como também
preparando-o para as suas ocupações sociais [...]”. Portanto, cumprindo esses
preceitos, a Educação Física tratada como ginástica e permeada com o status da
área médica, irradia-se na sociedade brasileira via, principalmente, instituição
escolar.
Deste modo, a Educação Física foi sendo requisitada por diferentes
projetos educacionais idealizados por diversas instituições, dentre as quais o
Estado, o Exército, a Medicina, a Igreja, o Esporte e a própria Escola.
Observamos, ao longo do século XX, que esses projetos foram orientados por
expectativas relacionadas a suas possibilidades de intervir na educação de
crianças e dos jovens, quase sempre com a finalidade de adaptar seus corpos às
necessidades sanitárias, morais, cívicas, de controle social, do mundo da
produção, trabalhistas, eugênicas (aperfeiçoamento da raça), disciplinares e
atléticas. Projetos esses, que foram em parte consolidados, mas não sem antes
sofrerem, provavelmente, as “adaptações exigidas” 24 pelo ambiente escolar e pela
própria Educação Física.
Dentre as várias influências externas que a área sofreu e que são
enfaticamente apontadas na literatura, a partir dos anos de 1980, as instituições

22

Segundo Soares (2001), “métodos ginásticos” correspondem às formas distintas de encarar os
exercícios físicos. Foram desenvolvidos, basicamente, em quatro países da Europa: Alemanha,
Suécia, França e Inglaterra.
23
Ver em Moreno (2003). Em seu artigo, a autora aponta as recomendações de personalidades
históricas, tais como, Rui Barbosa e Fernando de Azevedo, que defendiam em seus discursos,
particularmente, o método sueco, como sendo básico, entre outras coisas, para o desenvolvimento
da “virtude cívica”.
24
O que chamamos de “adaptações exigidas” Caparroz chama, com base em Saviani (1994), de
“soluções negociadas” (CAPARROZ, 1997).
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médica e militar estariam relacionadas à incorporação da Educação Física pela
escola, portanto com a sua gênese como componente curricular. Já a instituição
esportiva, que também recebe uma atribuição forte como fator influenciador,
estaria vinculada ao desenvolvimento da área no âmbito escolar, primordialmente,
após a segunda metade do século passado (CAPARROZ, 1997; BRACHT, 1992).
Ao assumir o posto de principal conteúdo da Educação Física, o esporte,
vinculado ao desenvolvimento da área, paulatinamente substitui – sem muitas
rupturas paradigmáticas25 - a ginástica, vinculada à origem da área. E em função
da importância cultural e político-social que assume ao longo do século XX, o
esporte torna-se a manifestação da cultura corporal de movimento hegemônica.
Segundo González (2005), o esporte se imporá à Educação Física, a ponto de, no
senso comum, ser plenamente possível confundir Educação Física escolar com a
prática esportiva, processo que ficou conhecido como esportivização da Educação
Física escolar.
Uma forte razão para a valorização do esporte era a intenção de
melhorar o desempenho dos atletas brasileiros26 em competições internacionais,
como os Jogos Olímpicos e os Jogos Panamericanos. Essa melhoria poderia
contribuir para projetar, no cenário político internacional, a imagem de um Brasil
em desenvolvimento – fato que colaboraria para legitimar propostas políticas
implantadas à força (KOLYNIAK FILHO, 1996). Neste momento, a Educação
Física escolar absorve características explícitas do treinamento, a aptidão física é
travestida de performance esportiva e a exclusão dos alunos menos habilidosos e
não aptos fisicamente passa a ser ainda mais comum.
A esportivização, então, toma de assalto a área e atinge o seu ápice
com o interesse dos setores governamentais em utilizar o esporte como
“anestésico” sócio-político e propaganda ideológica27. Assim, requisita a Educação
Física escolar para implementá-lo, tendo como justificativa o “ideal olímpico” e,
como aparelho disseminador, a mídia.
Com

base

num

interessante

trabalho

de

investigação

sobre

representações de esporte e educação física na ditadura militar, a partir da análise

25

Ver em Bracht (1999).
O ideário esportivista não foi consolidado na prática escolar em função, principalmente, da falta
de infra-estrutura físico-material das instituições educacionais.
27
É notório o uso do esporte na divulgação e embate ideológico durante a “Guerra Fria”; EUA e
URSS foram os que mais se utilizaram desta prática.
26
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da revista de história em quadrinhos “Dedinho”

(1969-1974), Pinto (2004) nos

ajuda a interpretar os acontecimentos e intenções:

Observa-se que o conjunto de iniciativas adotadas pelo Governo Federal
no período estudado, dentre elas a RHQ Dedinho, fortaleceu a
consolidação do esporte como prática hegemônica na Educação Física.
Depreende-se das análises de tais iniciativas que os agentes do governo
afirmaram e legitimaram, concomitantemente, dois movimentos distintos,
porém interligados entre si: o da esportivização da sociedade e o da
escolarização do esporte (p. 197).

Contudo, podemos dizer, então, que a Educação Física escolar apoiouse, num dado momento, no valor “educativo” do esporte, tendo como “obrigação” a
iniciação esportiva com o intuito de revelar talentos. Assim, o conteúdo “esporte”
ganhou quase exclusividade, confirmando sua hegemonia.
Em suma, a Educação Física seguiu o seu percurso histórico na escola,
carregando marcas deixadas pelas forças de interesses já explicitadas. Tais forças
foram decisivas ao contribuírem para a determinação do papel da área nos
estabelecimentos educacionais sob o enfoque quase exclusivo da dimensão
físico-biológica e, por conseguinte, responsáveis pelo delineamento de sua
representação social e legitimação ao longo de sua trajetória.
Enfatizamos aqui, uma vez mais, que essas forças foram determinantes,
mas não foram as únicas. Destacamos, também, que essa breve análise que
empreendemos não deve ser confundida com abordagens que tendem a
estabelecer os traços da Educação Física como imutáveis ou, exclusivamente
estabelecidos pelas forças macrosociais. Ao se referir a tais abordagens, Caparroz
(1997) chama-nos atenção para o fato de que as análises que são limitadas a esta
direção caem fatalmente em reducionismos, considerando o processo histórico
totalmente definido pela macroestrutura. “Isso levaria então a crer que não há
espaço para as contradições e conflitos, já que há apenas e tão somente um
movimento (paradoxalmente) estático e linear de reprodução da ideologia
dominante” (p.95). Nessa perspectiva, a escola e a própria Educação Física não
teriam participação em suas trajetórias.

28

A revista de história em quadrinhos (RHQ) Dedinho foi publicada e distribuída nacionalmente
entre 1971 e 1978 pelo Departamento de Educação Física e Desporto (DED) do MEC, como parte
da política de ações do governo com o propósito de disseminar a prática de esportes no Brasil;
tinha como público-alvo crianças e adolescentes de 7 a 14 ano; sua distribuição foi realizada nas
escolas de todo país, mais de 9 milhões de exemplares; sob a orientação do professor de
Educação Física; seu tema central era o esporte.
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4.2- A escola
Neste item, procuramos delinear os contornos do que seria para nós a
instituição que abriga, entre outros saberes, o saber da Educação Física. Há que
ressaltar que não podemos considerar a escola como a única a executar tal papel.
Além dos saberes, a escola também abriga uma comunidade variada, composta
por professores, alunos, funcionários, coordenadores, diretores e pais de alunos.
Logo, por toda essa diversidade é, por natureza, um ambiente de embates –
consensos e divergências – inter-pessoais e de diferentes conhecimentos. Além
do mais, apresenta-se também como um espaço de tensões frente às forças
externas. Dessa forma, a escola pode ser tanto um instrumento de produção de
subjetividades, próprias para a reprodução das desigualdades sociais, como um
instrumento de produção de subjetividades que visem romper com essas
desigualdades.
O entendimento das funções que a escola desempenha pode nos
auxiliar na compreensão das concepções de escola e de suas disciplinas
manifestadas nas falas de sua comunidade que vivencia e constrói o cotidiano
escolar (CORRÊA e MORO, 2004). Portanto, pode nos ajudar a apreender as
suas representações.
A fim de procedermos nossa reflexão, consideramos, também, a
perspectiva de que a escola é um espaço diretamente relacionado com os saberes
culturais. Seu currículo possibilita o acesso a diversas culturas, mas também
interfere na produção e manifestação culturais. Para facilitar o acesso ao
conhecimento, a escola cria recursos pedagógicos, modifica espaços, realiza
determinados rituais que se constituem numa cultura particular. Isso não quer
dizer que a escola não esteja vinculada a uma cultura mais ampla, nem
desenvolva papel importante, também, na reprodução.
A produção cultural escolar seria representada pela cultura vivida pela
comunidade escolar, fruto dos diversos conflitos entre cultura erudita e a popular.
Como especifica Giroux (1997), as escolas são:

lugares nos quais grupos dominantes e subordinados definem e
pressionam uns aos outros através de uma constante batalha e
intercâmbio em resposta às condições sócio-históricas “contidas” nas
práticas institucionais, textuais e vividas que definem a cultura escolar e
a experiência do professor/estudante (p. 204).
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Nessa batalha os professores e alunos, por exemplo, podem rejeitar,
adaptar, transformar e criar formas próprias de conhecimentos culturais. Forquim
(1992), ao tratar da acessibilidade à cultura pelos alunos na escola, destaca a
necessidade da utilização de dispositivos mediadores para tal. Com isso, segundo
o autor, há uma transformação da cultura em objeto de ensino e, por conseguinte,
a transformação do conhecimento de fora em outro conhecimento:

A educação escolar não se limita a fazer uma seleção entre os saberes e
os materiais culturais disponíveis num momento dado numa sociedade.
Ela deve também, a fim de os tornar efetivamente transmissíveis,
efetivamente assimiláveis para as jovens gerações, se entregar a um
imenso trabalho de reorganização, de reestruturação, de transposição
didática. É que a ciência do erudito não é diretamente comunicável ao
aluno, tanto quanto a obra do escritor ou o pensamento do teórico. É
preciso a intercessão de dispositivos mediadores, a longa paciência de
aprendizagens metódicas e que não deixam nunca de dispensar as
muletas do didatismo. Toda prática de ensino de um objeto pressupõe a
transformação prévia deste objeto em objeto de ensino. (p. 32).

Deste modo, a escola e suas disciplinas não podem ser consideradas
estáticas.

A

reprodução

da

cultura

dominante

não

é

automaticamente

implementada e disseminada por elas. Seus movimentos próprios e seus
professores, normalmente, estão a frente do processo de ensino - transmissão de
cultura elaborada e reelaborada. Porém, a instituição educacional não pode ser
vista exclusivamente de forma romântica. Para Sousa e Vago (1997), a escola não
é lugar mesmo da sujeição, do conservadorismo, não é limitada à transmissão de
um conhecimento produzido fora dela. Todavia, os autores ressaltam os conflitos
de interesses existentes ao seu redor e por dentro; os quais envolvem aspectos
econômicos e sociais, práticas políticas opostas vividas em seu interior e nas
relações com a totalidade social.
Portanto, ao mesmo tempo em que a escola pode confirmar tendências
históricas, pode refutá-las. Isto é, ela pode ajudar a construir consciências
necessárias a consolidar projetos macroestruturais ou pode subvertê-las. Contudo,
o mais importante talvez seja sabermos que ela sempre esteve “viva”, continua
“viva” e, possivelmente, aberta à vida fora dela. E que a “vida” ali em seu interior
sempre foi de intensa ação de “mão-dupla”.
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4.3- A Educação Física, as disciplinas e o currículo da escola: saberes e
conflitos

Ao tratarmos a escola como um “organismo vivo”, inevitavelmente,
tratamos suas disciplinas - componentes de seu currículo29 -, como dispositivos
dinâmicos, responsáveis por recortarem campos de conhecimento ou domínios da
cultura. Isto não quer dizer que as disciplinas sejam consideradas uma
vulgarização ou uma simples adaptação das ciências de referência, mas um
produto próprio da escola.
Assim, na perspectiva de educação indissociável da cultura30, ao se
elencar disciplinas e seus conteúdos para compor o currículo da escola, segundo
Forquim (1993), supõe-se uma seleção no interior da cultura e uma reelaboração
dos conteúdos da cultura destinados a serem transmitidos às novas gerações.
Desta forma, como já exposto no item anterior, o conhecimento escolar é
decorrente da cultura e não a cultura em si. Isso ocorre pelo fato de a seleção ser
feita com o intuito de dar uma forma aos materiais disponíveis na cultura,
buscando torná-los efetivamente transmissíveis e assimiláveis, a partir de um
trabalho de reorganização e reestruturação. Nessa linha de pensamento, Saviani
(1995) considera:

O currículo – incluindo o conjunto das matérias de ensino, sua
distribuição pelos níveis escolares, seu valor relativo quanto à carga
horária e recursos, e respectivos programas – produto de uma seleção
realizada no seio da cultura. Enquanto tal, constituem uma conversão da
cultura da sociedade global, uma espécie de “reinvenção da cultura”, que
resulta num tipo particular de saber, o saber escolar (p. 60).

Procurando ampliar esse entendimento, Gariglio (2004) baseia-se em
Hasni (2001), e nos aponta que as disciplinas escolares são ao mesmo tempo um
prolongamento das disciplinas acadêmicas e científicas, uma produção social
(susceptíveis às relações de poder) e uma produção da escola. E que “essas três
dimensões das disciplinas escolares são não-excludentes; ao contrário, elas se
complementam em permanente tensão” (p. 16)...

29

Entendemos componente curricular como sinônimo de disciplina ou matéria de ensino (PIROLO,
et al. 2005). Existe outro entendimento um pouco mais amplo que, segundo Saviani (1994), trata,
por exemplo, os temas transversais, também, como componentes curriculares.
30
A esse respeito recomendamos o estudo de Forquin (1993), sobre Escola e Cultura.
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Considerando o exposto acima, podemos dizer que os estudos sobre a
História das Disciplinas e História do Currículo nos ajudam a perceber os conflitos
internos vividos por determinada matéria a fim de se estabelecer no ambiente
escolar – suas representações, sua legitimidade, sua especificidade. Assim, tais
estudos revelam-nos que o caminho percorrido por uma disciplina não é
unidimensional, mas sim um processo dialético, intrínseco e de interdependência,
entre um componente e o currículo e entre estes e a dinâmica social que os
engendra.
Goodson (1995) concorda com tal visão e afirma que currículo não é
algo fixo, mas um artefato social e histórico, portanto, sujeito a mudanças e
flutuações. Logo, o currículo e suas disciplinas devem ser encarados como algo
em constante fluxo e transformação, inseridos num movimento de continuidade e
descontinuidade, de evolução e ruptura.
Portanto, trabalhamos, na perspectiva de que as disciplinas escolares
não têm existência natural e perene. O seu processo de instauração,
desenvolvimento

e

transformação/modificação,

incluindo

o

surgimento

e

desaparecimento, não ocorre de forma linear e consensual. Concorrem para tal
processo, tanto os fatores externos quanto os internos, que fazem com que este
se dê “em meio a contradições e conflitos, que redundam em soluções
negociadas” (SAVIANI, 1994, p. 60).
Faria Filho (1997) nos lembra que “Assim como a escola ‘escolarizou’
conhecimentos e práticas sociais, buscou também apropriar-se de diversas formas
do corpo e constituir uma corporeidade que lhe fosse mais adequada” (p. 52).
Esse aspecto é particularmente importante porque chama a atenção para o fato de
que não são apenas necessidades “externas” à escola que a Educação Física vai
atender, mas também internas, próprias de uma cultura escolar em construção, o
que influenciará, então, nas características que a Educação Física vai assumir
(BRACHT, et al. 2003).
Não temos dúvidas de que a escola procurou apropriar-se de uma
corporeidade que lhe fosse adequada à qual a Educação Física veio atender, mas
acreditamos, também, que tal apropriação que ajudou a área a firmar-se na escola
não contribuiu para garantir-lhe o status das demais disciplinas. Chamamos o
diferenciado status concedido à Educação Física de legitimidade pedagógica
duvidosa.
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Nesse sentido, segundo Goodson (1995), uma disciplina após se
estabelecer na escola vai viver uma “mudança constante, partindo da
marginalidade de status inferior no currículo, passando por um estágio utilitário e,
finalmente, alcançando uma definição da matéria como ‘disciplina’, com um
conjunto exato e rigoroso de conhecimentos” (p. 120).
Assim, uma das grandes questões que aflige a Educação Física ainda
hoje, que diz respeito à sua situação enquanto disciplina curricular é o baixo
status. Nas palavras de Bracht et al. (2003):

Os professores de Educação Física acabam se deparando com
problemas decorrentes do status que esta disciplina possui no interior
das escolas. Estudos históricos demonstram que este é um problema
que afeta a Educação Física desde suas primeiras inserções31 nos
currículos escolares. (...) Está se lidando com a visão que o próprio
campo pedagógico possui da Educação Física e com o imaginário social
desta disciplina que está presente não apenas na escola, mas também
entre os próprios alunos e seus pais (p. 93).

Independente do estágio em que se encontra, de seu nível de status, de
seus determinantes e de sua especificidade, tratar a Educação Física como
componente curricular, ou seja, como disciplina, parece-nos um elemento de
consonância entre os autores32 que discutem a Educação Física no âmbito
escolar. Ao se referir aos estudos históricos das práticas corporais, que mostram a
ginástica e depois a Educação Física, incorporando-se a escola; e aos estudos
das disciplinas e do currículo, Caparroz (2001, p. 56) afirma: “se a Educação
Física está dentro da escola como um dos componentes do currículo, é porque,
num dado momento, ela adentra a escola e vai constituindo-se como
(conquistando o status de) componente curricular”.

31

O tratamento dispensado a essa prática na escola, em suas primeiras inserções, demonstrava o
seu caráter inferior frente às demais disciplinas, como podemos observar em Cunha Jr.(2003, p
72): A jornada de trabalho a ser cumprida por Guilherme de Taube proporcionaria a ele 400 mil réis
anuais, o mais baixo dos vencimentos pagos aos professores e mestres do CPII. Isso indica que
aos exercícios gymnasticos era atribuído um valor inferior às cadeiras teóricas, as mais
prestigiadas no interior da instituição. Nessa direção também nos aponta a sugestão de Joaquim
Caetano a não dar ao responsável pelos exercícios gymnasticos o título de professor. Essa
denominação deveria estar reservada aos responsáveis pelas cadeiras teóricas, indivíduos
portadores de uma cultura abrangente, aptos a participar da avaliação dos alunos nos exames
gerais. Ao entender que gymnastica era um saber essencialmente de ordem prática, cujos
responsáveis eram despreparados para julgar os alunos nas diversas matérias oferecidas pelo
curso do CPII, o reitor sugeria para eles a denominação de mestre.
32
Podemos citar os trabalhos: Soares (1990); Coletivo de Autores (1992); Bracht (1992); Caparroz
(1997 e 2001), Castellani Filhon(1998); Souza Junior (1999), entre outros.
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É fundamental reconhecermos que, de forma declarada ou velada,
existe, por parte dos profissionais que circulam na escola, um pensamento e uma
prática de hierarquização dos saberes, determinando um grau diferenciado de
valor para os diversos componentes curriculares.
Esta condição vivida na escola se relaciona, de certa forma, com a já
comentada visão dicotômica do ser humano, cuja porção intelectual é mais
valorizada e, por conseguinte, as disciplinas relacionadas aparentemente a tal
porção recebem maior atenção. É o que Sousa e Vago (1999) chamam de “rígida
hierarquia dos saberes fortemente enraizada nas escolas, que privilegia
determinados componentes representados como essenciais, desprezando outros
considerados periféricos”.
A Educação Física estaria, pois, relacionada entre os saberes periféricos,
por estar ligada, a princípio, à dimensão corporal e não à intelectual. Isso pode ser
sentido na escola, pois quando os alunos se preparam para a aula de Educação
Física, a ordem é deixarem suas mentes num canto da sala e, quando voltam para
as outras aulas, a ordem é deixarem os corpos do lado de fora. Um sentido
contrário a isso é o que propõem Sousa e Vago (1999): conceber e tratar os seres
humanos numa perspectiva omnilateral33, como totalidade, indissociável e nãofragmentado.
Outro problema é a própria divisão do saber escolar em partes. Além de
privilegiar algumas áreas em detrimento de outras, como já explicitado, a idéia do
global é perdida. Segundo Hernández (1998), há conceitos e problemas similares
entre as disciplinas que poderiam (e deveriam) ser tratados globalmente, mas a
divisão atual do saber, que responde a uma racionalidade técnico-burocrática,
acaba por fragmentar o global.
O mesmo autor, mostrando que de dentro da escola já surgem novas
realidades, com docentes procurando alternativas à compartimentação do
currículo escolar, comenta:

É o que procuram aqueles que questionam a distribuição do horário por
matérias, em unidades de 50 minutos, e a organização da escola por
departamentos, que têm como base as disciplinas escolares. Esses
docentes tratam de ser mais flexíveis com o uso do tempo e do espaço
(rompendo os limites do dentro e do fora da escola), e começam a
33

A perspectiva omnilateral, segundo Sousa e Vago (1999), procura tratar o ser humano como
totalidade. A palavra do latim Omni tem o sentido de “total”, “inteiro”, “tudo”.
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trabalhar de maneira cooperativa, e não cada docente em sua sala, e em
sua disciplina (P.37).

Talvez dessas atitudes advindas do chão da escola surja uma
interdisciplinaridade possível, real, sem hierarquização dos saberes e sem
fragmentação do aluno, e que vá ao encontro de uma parcela significativa de
estudos acadêmicos34 que critica, implacavelmente, o formato estanque e dualista
do ensino escolar. Posicionamo-nos ao lado dessa parcela, por acreditarmos que
um ensino significativo não deve privilegiar determinados saberes, muito menos
distanciá-los.
No centro dessa discussão, surge a Educação Física reivindicando, no
ambiente escolar, o seu reconhecimento, que vai além do aparentemente
conquistado – legal e historicamente -, enquanto uma atividade/componente que
tem no fazer por fazer a reduzida explicação de sua presença na escola. Enfim, o
embate se dá pelo reconhecimento como área do saber - sua especificidade.
Importa ressaltar que não se trata de defender a divisão do currículo
escolar em compartimentos e garantir a parte da Educação Física. Desejamos sua
participação em uma instituição escolar onde o global não se perca de vista e
todas as áreas do conhecimento - inclusive a Educação Física -, possam colaborar
para a construção cultural dos alunos.

4.4- Educação Física: especificidade, legalidade e legitimidade

Com a tarefa de evidenciarmos a especificidade do ensino da Educação
Física no âmbito escolar, achamos necessário partir da definição de sua
singularidade no campo acadêmico. Assim, não a concebemos como ciência, mas
sim como prática pedagógica, todavia, estamos convictos de sua necessidade de
fundamentação científica. O que é diferente de ter um estatuto epistemológico,
conforme Bracht (1999) afirma, ratificando o exposto, que entende a Educação
Física como “aquela prática pedagógica que trata/tematiza as manifestações da
nossa

cultura

corporal

e

que

essa

prática

busca

fundamentar-se

em

conhecimentos científicos, oferecidos pelas abordagens das diferentes disciplinas”
(p. 30).
34

Pereira et al. (2005); Morin (2000, 2001); Zabala (2002); Hernández (1998).
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Partindo de seu campo acadêmico – tratada como prática pedagógica -,
apoiados nas questões levantadas no item anterior, referentes às características
do saber disciplinar, do conhecimento operado pelos componentes curriculares da
escola, buscamos apontar o que seria o conteúdo de ensino da Educação Física.
Aquilo que partiria exclusivamente de seu espaço pedagógico na escola. A
especificidade de sua área de conhecimento a ser passada aos alunos. Betti
(2005), nos auxilia nesta tarefa:

Na escola, a Educação Física “recorta” a cultura corporal de movimento,
tendo em vista a intenção de propiciar aos alunos a apropriação crítica
da cultura corporal de movimento, associando organicamente o “saber
movimentar-se” ao “saber sobre” esse movimentar-se (p. 148).

Portanto, como área do conhecimento, a Educação Física deve tratar
das práticas corporais construídas ao longo dos tempos – cultura corporal de
movimento. Todavia, não se trata de qualquer prática ou movimento, trata-se
daquelas que se apresentam na forma de esporte, ginástica, jogos, brincadeiras,
dança, luta, movimentos expressivos, movimentos circenses, dentre outros.
Segundo a Proposta Curricular de Educação Física para as escolas estaduais de
Minas Gerais, formulada em 2005, “Essas vivências, seus conceitos, sentidos e
significados são conteúdos legítimos [da Educação Física] a ser problematizados
em todos os níveis da educação básica” (MINAS GERAIS, 2005, p. 11).
Procurando avançar no entendimento das peculiaridades da área que
marcam as suas diferenças em relação às demais disciplinas, Bracht (1997)
argumenta que os saberes transmitidos pela escola provêm, em grande parte, de
disciplinas científicas, ou, de forma mais geral, de saberes de caráter teóricoconceitual. O autor entende que diferentemente do saber conceitual, o saber de
que trata a Educação Física (e a Educação Artística) encerra uma ambigüidade ou
um duplo caráter: ser um saber que se traduz num saber-fazer, num realizar
“corporal” pedagógico e ser um saber sobre esse realizar “corporal”.
Concordamos com o autor e tomamos as suas palavras para mostrar a
medida da luta cotidiana que saberes tais como o da Educação Física deve
enfrentar:

A atual hegemonia do conhecimento científico na escola precisa ser
flexibilizado para permitir que outros saberes se legitimem. Somente na
medida em que se reconhecem como legítimos outros saberes que não
os de caráter conceitual ou intelectual é que [nós da Educação Física]
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temos uma chance de nos afirmamos no currículo escolar (BRACHT,
2001, p. 77).

Para tanto, o professor que empreende essa luta no cotidiano da escola,
há de se precaver a fim de garantir, antes de tudo, a especificidade da Educação
Física e todas as suas peculiaridades que a diferencia e que lhe garante a
identidade. Assim, evitar o que Caparroz (1997) aponta como saídas equivocadas
na busca do reconhecimento / status – legitimidade -, encontradas na literatura35 e
que podem ser entendidas como a “salvação”. Mas que na verdade abandonam a
singularidade da área:

Uma das saídas encontradas é a conquista do status de que gozam as
outras disciplinas, como matemática e a língua portuguesa, através de
atividades físicas que dessem ênfase ao desenvolvimento cognitivo. Desta
forma, na tentativa de “desnudar a Educação Física escolar, com o
objetivo de vê-la no seu íntimo”, para melhor compreendê-la, acabam por
tirar não apenas suas roupas, mas também sua pele, suas características
peculiares, tornando-a tão genericamente parecida com as demais
disciplinas que perde a sua especificidade. Nessa tentativa de encontrar
seu status junto às demais disciplinas, a Educação Física escolar entra
pelo caminho da negação de si própria[...] (p.148).

Contudo, isso não quer dizer que a área não deva ser responsável
também por um saber que extrapola em muito o fazer prático, alcançando,
inclusive, um saber de caráter conceitual sobre as práticas corporais –
conhecimentos fisiológicos, sociológicos, filosóficos, etc. Saber esse que o
professor deve mobilizar para produzir esclarecimentos sobre o mundo a partir e
com a cultura corporal de movimento, o que, convenhamos, para quem entendia
que seu papel se limitava a uma exercitação física e/ou esportiva, se apresenta
como um grande desafio (GONZÁLEZ, 2005).
Tal desafio começou a ser proposto a partir da década de 1980,
formulado pelo chamado movimento renovador da Educação Física, que tinha/tem
como principal argumentação a necessidade da área em clarear e definir a sua

35

Caparroz (1997) faz uma análise da bibliografia produzida pelo chamado movimento renovador e
formula algumas críticas. Uma delas diz respeito às propostas que dão ênfase ao “desenvolvimento
cognitivo” na tentativa de se igualar a Educação Física às outras disciplinas, na busca de status.
Tais propostas, segundo o autor, acabam por desvalorizarem o específico da Educação Física.
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36

especificidade, rompendo a sua subordinação

aos códigos/sentidos das

instituições militar, desportiva e médica.
O eixo central da crítica a esse conjunto de orientações - principalmente
advinda da parcela mais progressista deste movimento - é que encerram limitações
e reducionismos pedagógicos, pois acabam por enquadrar o objeto da Educação
Física aos limites do ordenamento biológico, sob o paradigma da aptidão física.
Outro aspecto, alvo das críticas do citado movimento, e que também
contribuiu para delimitar a atuação da Educação Física na escola, e possivelmente
a conformação de suas representações, diz respeito às questões legais. O Decreto
n. 69.450, de 01/11/1971, definia no seu artigo 1º que “A Educação Física,
atividade que por seus meios, processos e técnicas, desperta, desenvolve e
aprimora forças físicas, morais, cívicas, psíquicas e sociais do educando, constitui
um dos fatores básicos para conquista das finalidades da educação nacional”, e
que no parágrafo primeiro do artigo 3º estabelecia que “A aptidão física constitui a
referência fundamental para a orientar o planejamento, controle, e avaliação da
educação física, desportiva e recreativa, no nível dos estabelecimentos de ensino”
(Brasil, 1971).
Esse mesmo Decreto, em seu artigo 2º, tratava da obrigatoriedade da
Educação Física como atividade escolar de todos os graus e sistemas de ensino.
Entretanto, tal obrigatoriedade, segundo Bracht e González (2005), não se traduz
em reconhecimento, “na verdade este aparato legal apenas esconde a fragilidade
da legitimidade da Educação Física escolar” (p. 153). Para os autores, tal
instrumento legal só fez reforçar a idéia da Educação Física na condição de
atividade que, tendo a sua especificidade limitada à “prática assistemática” (“fazer
por fazer”), procurava se orientar para o desenvolvimento da aptidão física. Assim,
para os autores do movimento renovador, a Educação Física precisava ser
“elevada” à condição de disciplina – componente curricular e não mera atividade.
Um relativo avanço legal se pode observar com o advento da Lei n.
9394/1996, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional37 que determina e
garante o espaço da Educação Física na escola, integrada à proposta pedagógica

36

Como já explicitado, o movimento renovador recebe uma contundente crítica ao se limitar em
destacar as subordinações da Educação Física às instituições médica, militar e desportiva.
37
A referida lei, aprovada em 17 de dezembro de1996 e sancionada três dias depois, trouxe em
o
seu texto a seguinte redação referente à Educação Física, no artigo 26, parágrafo 3 : A Educação
Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da Educação Básica,
ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos
noturnos.

69
e vista, agora, como componente curricular da educação básica, e não mais como
atividade. Tal avanço não se configura em legitimidade, mesmo porque, a referida
lei só contemplou a Educação Física depois de muita mobilização.
Souza e Vago (1999) comentam:

Preliminarmente, pode-se considerar essa inclusão como um avanço
para o ensino de Educação Física, porque, sob a vigência da Lei LDB n.
5692/71 e do decreto n. 69.450/71 (que regulamentava a EF na escola),
ela era definida como “atividade”. Tal definição estaria significando que a
EF era destituída de um conhecimento sistematizado a ser oferecido aos
alunos, não passando de uma prática assistemática, sem uma
organização interna, enfim, um fazer por fazer. Como “atividade”,
aparecia com “baixo status” na hierarquia dos saberes escolares,
confirmando-se como um mero apêndice na escola, sem maiores
pretensões (p. 50).

Os autores prosseguem em suas considerações destacando que o
avanço se encontra no suposto reconhecimento de que o ensino de Educação
Física tem realmente um objeto próprio de estudo e um conhecimento específico
em torno de si. Especificidade que poderia contribuir na “formação humana dos
alunos, mostrada tanto na literatura produzida pela área quanto em muitas práticas
escolares de Educação Física espalhadas pelo País” (p. 51).
Avanço que, posteriormente, não se confirmou na prática, e pôde ser
observado com a repercussão negativa gerada pela ausência da expressão
“obrigatório” na referida Lei 9394/96. Assim, a Educação Física que legalmente
passou de “atividade” à “componente curricular”, não era obrigatória. Situação que
levou à disciplina a perder espaço na escola. Fato que gerou uma reação
corporativa culminando com a alteração (Lei 10.328, de 12/12/2001) da Lei38 e a
inclusão da palavra “obrigatório”, mas que ainda assim parece não ter contribuído
para a tão sonhada legitimidade.
Outra mudança legal ocorreu, por meio da Lei 10.793, de 01/12/2003,
que estabeleceu uma série de situações em que o aluno pode ser dispensado das
aulas, reeditando, em parte, dispositivos do Decreto 69.450, e marcando um certo

38

A Lei 9394/1996, teve o texto de seu artigo 26 alterado pela Lei 10.328/2001, com a inclusão da
expressão “obrigatório”. Assim, passou a constar a seguinte redação: A Educação Física, integrada
à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da Educação Básica,
ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos
noturnos.
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retrocesso, mostrando como a legislação pode refletir as contradições da luta
social.
Finalizando as reflexões desenvolvidas neste item, comungamos com
Souza Junior (1999) sobre a questão da legalidade, legitimidade e especificidade
da área:

Não defendemos a existência e a permanência da Educação Física na
escola, nem por via apenas do instrumento de lei, deixando de lado a
necessidade de seu reconhecimento acadêmico, nem tão pouco o
inverso, conseguindo sua autonomia pedagógica sem a necessidade
de uma normatização. O que buscamos é uma aproximação da visão
dialética, de forma que a Educação Física no interior da escola venha a
sustentar-se pelo que lhe é específico, ou seja, pelo corpo de
conhecimentos do qual é responsável, pedagogizando-os e
normatizando-os e contribuindo assim para o projeto de escolarização do
educando (grifos nossos) ( p. 92).

Em suma, neste capítulo, procuramos suscitar, sob a luz de parte da
literatura que discute as origens, caminhos, influências, lutas, especificidade,
legalidade e legitimidade da prática pedagógica da Educação Física na escola, os
pressupostos que podem delinear as representações do papel da disciplina hoje.
Entretanto devemos esclarecer que com o intuito de flagrarmos as
representações de seu papel nas três escolas investigadas, procuramos não ir a
campo com tais representações previamente definidas. Reconhecemos a
dificuldade dessa intenção por estarmos há tempos em contato com as produções
bibliográficas que as apontam e, principalmente, por estarmos na lida da prática
escolar, no chão da escola – onde as representações são produzidas - há pelo
menos 20 anos como professor e outros 14 como aluno da Educação Básica.
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CAPÍTULO 5
REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO PAPEL DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR:
OLHARES DOS (AS) PROFESSORES (AS) DE OUTRAS DISCIPLINAS

Este capítulo é dedicado à análise e à discussão dos dados. De início,
procuramos elucidar a trama de informações surgidas na primeira e segunda etapa
da investigação – as entrevistas (configurada na tabela 1) e os testes de
associação-livre (configurada nas tabelas 2, 3, 4 e 5) -, que segundo Abric (1994),
nos permite tomarmos conhecimento do conteúdo39 das representações sociais.
Mais adiante exploramos as informações que indicam e ressaltam a
estrutura40 interna das representações e seu núcleo central. Informações essas
coletadas através das técnicas escolhas-hierarquizadas-sucessivas e teste-donúcleo-central (ABRIC, 1996).
Como já anunciado (Capítulo 2), para a análise dos dados, optamos
preponderantemente pelos procedimentos da Análise de Conteúdo (BARDIN,
1977) e, circunstancialmente, empregamos a Análise do Discurso (ORLANDI,
2002), com o intuito de acessar e facilitar a compreensão da produção discursiva
dos sujeitos, por se entender que existe uma correlação entre linguagem e
representação social (MOSCOVICI, 1978) e que “o discurso constitui uma matériaprima preciosa para a decantação das representações” (ARRUDA, 1983, p. 15).

5.1- O conteúdo das representações

Ao serem indagados (as) sobre “o papel da Educação Física da
escola”, os professores e professoras, além de responderem apontando a sua
função, algumas vezes, trataram de destacar os conteúdos da disciplina, como por
exemplo “brincadeiras”; “atividades de integração”; “atividades para trabalhar a
coordenação

motora”;

“esportes”.

Isso

foi

notado,

principalmente,

como

característica marcante na segunda etapa da investigação - técnica de LivreAssociação -, quando foi pedido aos informantes que associassem livremente
39

O conteúdo de uma representação sobre um dado objeto social é composto de informações e
conhecimentos sobre esse objeto, imagens constituídas a cerca deste, crenças, opiniões e atitudes
em relação a ele (MOSCOVICI, 1978; ABRIC; 1994; JODELET, 2001).
40
A estrutura de uma representação é a organização/classificação interna dos elementos
apresentados, segundo a importância atribuída pelos sujeitos. Aqueles elementos que oferecem
valores mais altos na hierarquia têm maior probabilidade de constituírem o núcleo central e os
outros, com valor inferior, constituírem o sistema periférico da representação social (ABRIC, 1998).
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palavras à expressão indutora “Educação Física da escola”. Em relação a tal
fato, a presente análise partiu do princípio de que o conteúdo de um objeto ao ser
destacado acaba por evidenciar a sua função. Assim concordamos com González
e Fensterseifer (2005),

Os objetos da realidade possuem conteúdo e forma. O conteúdo é a
unidade de todos os elementos integrantes do objeto, de suas
propriedades, processos, nexos, contradições, tendências internas,
movimentos.
O conteúdo da prática é o que se coloca em jogo na relação estabelecida
entre os docentes, os alunos, a instituição, as prescrições curriculares, os
significados que se constroem (p. 94 e 96).

Portanto, nos dados coletados encontramos ora referências claras à
função da Educação Física, ora algumas referências ao conteúdo, sendo que, em
todos os momentos, procuramos apreciá-los no desígnio da detecção do principal
a ser investigado, o papel dessa disciplina.

5.1.1- Nas entrevistas

A análise de conteúdo das respostas dadas a partir da pergunta “Qual é
o papel da Educação Física da escola para você?”, permitiu a construção de
sete

categorias

para

(a)entreter/brincar/recrear;
(d)exercitar/treinar/ensinar

distribuir
(b)socializar;
esporte;

e

agrupar41

(c)auxiliar
(e)desenvolver

as

as

outras
o

informações:
disciplinas;

aspecto

motor

(psicomotricidade); (f)contribuir para a formação integral do aluno; e (g)promover a
saúde.
Em alguns casos, o informante forneceu vários dados num mesmo
enunciado que foram agrupados de forma diferente, ou seja, deram respostas que
continham mais de um elemento da representação. Como se constata na fala da
professora P15:

É... a EF tem sido levada como brincadeira. Eu acho que tem de lidar
com o motor da criança, trabalhar com atividades lúdicas, trabalhar com

41

A distribuição e o agrupamento das informações nas categorias construídas foram organizados
com base nas próprias falas dos sujeitos que continham termos diferentes com significados
próximos ou inter-relacionados . Condição detectada pelo pesquisador no contado direto com o
“sujeito falando”. A análise do discurso (Orlandi, 2003) considera tal possibilidade. É o caso, por
exemplo, das categorias “entreter/brincar/recrear” e “exercitar/treinar/ensinar esporte”.
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exercício e... esporte também. Mas eu não vejo isso acontecer. Vejo
muita repetição.

Nesse caso, a professora informante fez referência em sua resposta a
vários elementos do papel da Educação Física, como por exemplo, “lidar com o
motor da criança” e “trabalhar com exercício”. E ainda afirmou não ver o
cumprimento de tal atribuição.
Para que possa haver uma melhor compreensão de nossa pesquisa, é
bom que se façam algumas considerações a respeito da confecção da tabela 1,
com o intuito de esclarecer a nossa opção estratégica formulada para facilitar a
discussão dos dados e a apreciação rigorosa dos mesmos.
Ao organizá-la procuramos suprir as necessidades de distribuição e
agrupamento das menções proferidas, tendo uma coluna destinada às sete
categorias elencadas, uma outra contendo exemplos de fragmentos das falas
dos(as) professores(as) – menções - e uma terceira que mostra a freqüência que
essas menções aparecem.
Assim, o resultado da análise do conteúdo das entrevistas realizadas
com os 25 sujeitos com base nas respostas dadas à pergunta “Qual é o papel da
Educação Física da escola para você?” está sintetizado na Tabela 1.
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TABELA 1 - Análise de conteúdo das respostas dadas na entrevista à pergunta
Qual é o papel da Educação Física da escola para você?
Papel da Educação Física da
escola
Entreter/brincar/recrear
Socializar

Auxiliar as outras disciplinas

Exercitar/treinar/ensinar
Esporte

Desenvolver o aspecto motor
(psicomotricidade)
Contribuir para a formação
integral do aluno

Promover a saúde
TOTAL

Menções
Brincar; brincadeiras; diversão; levada
como brincadeira; só recreação; entreter...
Socialização; integração; convívio externo;
companheirismo; visão de coletivo;
convivência...
Incorporar o nosso conteúdo; auxilia na
memorização; ajudam nas outras
disciplinas; ajuda até as professoras de
sala de aula...
Iniciação à atividade física e esportiva;
trabalha os esportes; manter uma forma
física... treinar; dar exercícios e esporte;
praticar esporte...
Trabalhar a coordenação motora; parte
motora; o motor da criança; lateralidade;
psicomotricidade...
Não só a parte física, e sim, como um
todo; importante na formação geral;
integral do aluno...
Atividade em prol da saúde; prevenção... e
promoção da saúde...

f
14
13

13

11

10

5

2
68

Nos próximos subitens, discutiremos as informações obtidas que
compõem e perfazem o conteúdo da representação social do papel da Educação
Física da escola sob a ótica dos professores-colegas de outras áreas obtidas nas
entrevistas.

Analisa-las-emos,

tomando-as

como

foram

categoricamente

organizadas – função por função.
Deste modo, os dados coletados nas entrevistas, que compõem o
universo de 68 menções, revelam-nos (tabela 1): três papéis da Educação Física
que demonstram certo destaque - entreter/brincar/recrear(n=14), socializar(n=13),
auxiliar as outras disciplinas(n=13) -; dois papéis que aparecem numa faixa
intermediária - exercitar/treinar/ensinar esporte(n=11), desenvolver a parte
motora(n=10) -; e dois papéis que surgem com menos expressão - contribuir para
a formação integral do aluno(n=5); promover a saúde(n=2).
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5.1.1.1- O papel de entreter/brincar/recrear

Na fala de nossos (as) professores(as) investigados, percebemos que a
função entreter/brincar/recrear

aparece com mais freqüência: com quatorze

menções (n=14), se coloca no posto de mais citada (Tabela 1). Notamos que
alguns entrevistados tendem a defini-la pautada no brincar, considerando a
brincadeira com um fim apenas em si mesma. Não conseguem, pois, ultrapassar a
condição unicamente recreacionista que leva a disciplina não se diferenciar do
momento do recreio. A professora P7 nos mostra isso em suas colocações,
O que eu vejo comumente... eu não tô sempre perto, mas o que eu vejo é
muita brincadeira. Os meninos adoram, mas é só brincadeira...
entretenimento puro, diversão. Assim posso falar que é a educação física
e o recreio.

Devemos considerar, porém, que no momento do recreio, os alunos
podem brincar a partir da livre escolha das atividades, constituindo-se como um
rico tempo-espaço escolar de vivências e aprendizados. Entretanto, confundir a
função da Educação Física com esse momento da escola, é tratá-la como prática
desprovida de seu aspecto pedagógico, a qual dispensaria um mediador para
novas aprendizagens, ou seja, a figura do professor poderia ser descartada.
As origens desse problema recaem, muitas vezes, sobre os ombros do
próprio professor de Educação Física que não diversifica os conteúdo a serem
ensinados. E pior, ao não valorizar o seu ato educativo, opta por uma atuação
pouco presente, quase sem nenhuma intervenção no andamento das atividades e
que,

em

casos extremos,

retira-se por completo do processo ensino-

aprendizagem. Isto pode ser constatado na observação de uma professora
informante: “[...] na outra escola que eu trabalho o professor de educação física
fica sempre lendo jornal na aula, quer dizer... o que ele chama de aula” (P 21).
Quanto a essa questão, estamos de acordo com Ayoub (2005),

Essa cultura do laissez-faire – abandono pedagógico - alimentada pela
ausência de uma proposta pedagógica na educação física, gera
dificuldades para aqueles profissionais que pretendem realizar um
trabalho sério e comprometido. Não é raro encontrarmos muitas
dificuldades quando não restringimos nossas aulas ao “rola bola”. Propor
outros conhecimentos nas aulas de educação física quase sempre
significa “comprar uma briga” com os alunos. (p. 6 e 7)
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Tal prática acaba por colaborar com a manutenção da visão
recreacionista que uma parcela da comunidade escolar tem sobre a disciplina,
além de influenciar a relação professor-aluno, bem como expor a sua condição
descomprometida. Nesse sentido, a autora prossegue,

A obrigação de participar das aulas de educação física muitas vezes é
questionada pelos alunos que, acostumados ao laissez-faire e à
mesmice, recusam-se a fazer aquilo que não gostam. Inclusive, a
educação física passa a ter a “obrigação” de ser uma aula gostosa,
divertida, alegre, todavia sem maiores “obrigações” ou compromissos.
(p. 7)

Entendemos que momentos de escolha de conteúdos e atividades por
parte dos alunos e mesmo a “não diretividade” de algumas aulas são
perfeitamente possíveis e até representam um desafio, também, para as demais
disciplinas.

Entretanto, tal situação deve estar apoiada numa proposta de co-

determinação do trabalho escolar, tendo a presença marcante da figura do
professor junto aos alunos nas decisões quanto a tais procedimentos. Decisões
essas que são permeadas de intencionalidade pedagógica, diferenciando-se do
momento do recreio.
Assim, o que não se deve fazer é restringir as aulas de Educação Física
ao tratamento não diretivo, nem somente ao que os alunos gostam, pois a
tendência é que se goste do já conhecido e dominado. Se assim for, certamente, a
disciplina não proporcionará novos conhecimentos, colocando-se na contra mão
de parte da finalidade da escola. E mais, o já conhecido, ao ser vivenciado,
pode/deve ser pedagogizado criticamente, resignificado e representar um novo
conhecimento.
Contudo, depreendemos no discurso analisado, a aproximação da
Educação Física com o recreio, que segundo Ayoub ( 2005, p. 6), “Infelizmente é
muito comum não existirem diferenças”, entretanto, acreditamos também existir na
escola um certo estigma em relação aos momentos de vivências corporais em
forma de brincar, mesmo quando estes têm um tratamento pedagógico. Tais
momentos, na visão de uma parcela da comunidade escolar, são traduzidos como
“simples” brincadeiras, com pouquíssima chance de proporcionar aprendizagem e
desenvolvimento às crianças se comparados aos tradicionais momentos de “sala
de aula”.
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Essa situação, vivida pela Educação Física escolar, coincide com a
mesma discriminação que parece sofrer o segmento da Educação Infantil em
relação aos outros segmentos da escola. Isto é, parte da comunidade escolar
parece achar que o trabalho pedagógico realizado com as crianças no período que
antecede a entrada no Ensino Fundamental é desprovido de seriedade. Chama a
atenção, porém, que o mesmo segmento discriminado pelo restante da escola
adote uma postura de diferenciação entre a Educação Física e as disciplinas
ministradas pela professora polivalente. Mesmo reconhecendo a seriedade da
professora de Educação Física, a fala de uma depoente reflete essa situação:

[...] a professora [de Educação Física] parece que trata com seriedade as
brincadeiras e os jogos que traz para a aula, só que ela podia ensinar
mais, desenvolver de verdade a criança, mais a parte de coordenação
motora grossa e fina que ajudam o ensino mesmo... de sala, que é o que
pesa mais. Os meninos já brincam e se divertem muito na rua, aqui
deveriam aprender mesmo. (P 12)

Desconfiamos que a Educação Física possa sofrer tal preconceito por
lançar mão das brincadeiras como um de seus conteúdos de ensino e ungir-se
com a essência lúdica da recreação, principalmente na Educação Infantil e 1a a 4a
série.
A rigor, estamos tratando aqui de um componente curricular que
representa o lúdico na escola, portanto, “pouco sério”, que necessita, por vezes,
de espaço e material especiais; que não reprova; que “atrapalha” a dinâmica da
escola; que seve para tudo, mas “não ensina nada”; e que os alunos adoram
(MOURÃO e PEREIRA, 1995)42.
Mesmo dispensando ao brinquedo um tratamento didático-pedagógico,
o olhar míope de alguns professores e professoras não conseguem enxergar o seu
caráter eminentemente educativo, vivência rica para o desenvolvimento da
criança. Rego (2003) comenta que,
Mesmo havendo uma significativa distância entre o comportamento na
vida real e o comportamento no brinquedo, a atuação no mundo
imaginário e o estabelecimento de regras a serem seguidas criam uma
zona de desenvolvimento proximal, na medida em que impulsionam
conceitos e processos em desenvolvimento. (p. 83)

42

Os autores defendem essa linha de raciocínio no artigo intitulado “O cotidiano da Educação
Física escolar” com base em pesquisas realizadas com a comunidade escolar. Esse texto se
encontra publicado em VOTRE, Sebastião Josué (ORG). Cultura, atividade corporal e esporte. Rio
de Janeiro: Editora Central da UGF, 1995.
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Com isso o desenvolvimento vai se dando, novos conceitos vão sendo
incorporados, novos movimentos vão sendo vivenciados e apreendidos pela
criança sob o manto da cultura das brincadeiras.
Contudo, pudemos colher, em apenas uma das falas de nossos
depoentes, o reconhecimento da Educação Física, com professores sérios,
comprometidos, como uma disciplina que procura re-visitar parte da produção
cultural infantil, fazendo disso um aporte pedagógico. Segundo a professora P17,
São professores voltados mesmo para os meninos, com muita seriedade,
tentando trabalhar junto com o regente de sala e tentando dar para esses
meninos o que a gente não vê mais, tentando resgatar as brincadeiras
infantis, resgatando essa coisa da cultura, do brinquedo que ensina...
aqui o trabalho é muito legal.

Reconhecer nas brincadeiras a força das ações culturais (COLETIVO
DE AUTORES, 1992), cuja intencionalidade e curiosidade resultam em um
processo lúdico, autônomo, criativo, possibilitando a (re)construção de regras,
diferentes modos de lidar com o tempo, lugar, materiais e experiências culturais,
uso de diferentes linguagens verbais e não verbais. Esse é um grande salto que
uma parcela da comunidade escolar parece ainda não ter dado.
Talvez coubesse à Educação Física suscitar tal discussão junto ao corpo
docente e, posteriormente, junto a toda comunidade escolar, assumindo uma
postura comprometida com o ato pedagógico austero e interessado, para que,
assim, o seu papel de entreter seja ultrapassado pelo seu papel ”sério” de brincar,
sem abandonar o caráter lúdico de divertir.

5.1.1.2- O papel de socializar

A função da Educação Física como elemento de socialização apareceu
em treze menções (n=13), posicionando-se como a segunda mais citada ao lado
da função de Auxiliar as outras disciplinas (tabela 1). Constatamos que, no
discurso dos sujeitos pesquisados, tal conceito apareceu revestido de diversas
nuances

como:

“entrosamento”;

“integração

dos

“companheirismo”;

alunos“;

“convívio

“amizade”;

interno

“cooperação”;

e

externo”;

“espírito

de

liderança”; trabalho em grupo”; “disciplina”; “regras”; “limites”.
Estes são conceitos que transitam no universo da relação interpessoal e
guardam a intenção de disseminar valores e regras que facilitem o convívio
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harmonioso e preparam o indivíduo para uma possível aceitação dos ditames
sociais. Contudo, não percebemos indícios que sugerissem uma imagem de
socialização consciente, ou seja, aquela que permitiria ao indivíduo uma inserção
social crítica. Importante salientar, também, que Dias et al. (1999)43 e Bracht et al.
(2003), encontraram evidências semelhantes em pesquisa realizada com
professores de Educação Física.
Bracht et al. (2003), respaldado em Oliveira (1996), afirma que o termo
socialização assume vários significados. Em sua pesquisa, confirmam-se, nas
diversas falas de seus agentes sociais investigados, esses sentidos múltiplos:
“relacionados ao simples contato imediato com outras pessoas, como também um
significado mais próximo da incorporação de valores, disciplina e ajuste social”. E
acrescenta “[...] acredita-se que uma das principais justificativas para a presença
da Educação Física na escola está vinculada ao seu papel socializador [...]” (p.
56).
As semelhanças encontradas nos vários significados de socialização e
de sua atribuição no âmbito da Educação Física apontam para um possível alto
grau de cristalização da incumbência que esta disciplina recebe para socializar o
corpo discente da escola. Ressaltamos, porém que tal função cabe a todas as
disciplinas. Entretanto essa responsabilidade parece ter recaído sobre a Educação
Física, dispensando-lhe uma relativa “especificidade” e, garantindo-lhe, de certa
maneira, o reconhecimento. Na pesquisa citada, Dias et al.(1999), afirmam que,

Não há nenhuma referência que a tarefa socializadora da Educação
Física também seja uma tarefa de outras matérias de ensino, e, num
sentido mais amplo, uma função da própria escola. Isso indica que a
socialização constitui, para o professor, uma marca distintiva da
Educação Física no contexto escolar, algo que remeteria somente a ela.
Além disso, o termo socialização assume uma valorização positiva na
medida em que legitimaria a Educação Física enquanto um componente
curricular. (p.186).

Vejamos alguns fragmentos do discurso dos sujeitos de nossa pesquisa
que confirmam o exposto,

43

Os primeiros resultados da pesquisa foram apresentados em forma de comunicação oral no
Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, em 1999 e artigo publicado na Revista Brasileira de
Ciências do Esporte em setembro do mesmo ano com o título “Diagnóstico da Educação Física
escolar no Estado do Espírito Santo: o imaginário social do professor” (DIAS et al., 1999).
Posteriormente, tais resultados constaram também da obra: BRACHT, Valter (et al.). Pesquisa em
ação: Educação Física na escola. Ijuí: Ed. Unijuí, 2003.
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Acho que seria desenvolver... para eles terem regras, trabalhar em grupo.
Para eles terem limites de regras. (P 24)
Acho que aqui é a socialização, é... a disciplina, melhorar o
relacionamento entre as crianças. Tem vários bairros, um não gosta da
outra criança, e... aproximar mesmo, trabalhar respeito, amizade... essas
coisas, esses valores. (P 3).
Eu acho que na Educação Física é o social... socialização, integração.
Isso é dela. (P 5).

Com o propósito de melhor compreender o papel socializador conferido
à Educação Física escolar, citamos o estudo de Gariglio (2004)44, realizado com
alunos, diretores e especialistas. Nessa investigação, o pesquisador encontrou
repostas que, de maneira recorrente, indicavam que a função específica da
Educação Física na escola estaria voltada a intervir nos processos de
“socialização, de formação de valores e de formatação de comportamentos” (p.
103).
Em outro momento, o autor comenta que, na perspectiva de seus
investigados, a Educação Física, por meio de suas atividades mais integradoras,
possibilitaria algo que as demais disciplinas da escola não dariam conta: a
melhoria da relação intersubjetiva dos alunos. O que transparece, ainda segundo
Gariglio, é que nos outros componentes do currículo parece haver poucos
momentos que possibilitem atividades em grupo que levem às “experiências da
solidariedade, do companheirismo e de conhecimento mais profundo de seus
colegas” (p. 110). Ou seja, tais apontamentos coincidem com os que foram
encontrados nos relatos de Dias et al (1999), Bracht et al (2003), e também, em
nossa pesquisa.
Os professores informantes P 6 e P19, respectivamente, nos dão as
pistas desse sentido,

A Educação Física [...] pode dar noções de companheirismo e
solidariedade muito fortes.

44

Tese de Doutorado apresentada ao programa de Pós-Graduação em Educação da PUC-Rio em
2004, com o título: “A cultura docente de professores de Educação Física de uma Escola
Profissionalizante: saberes e práticas profissionais em contexto de ações situada”. Parte do estudo
focou o papel da Educação Física na escola.
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Eu acho que o mais importante na Educação Física é a socialização, por
que as crianças podem se tocar.

Contudo, acreditamos que a escola, de modo geral, em todas as áreas,
com todos seus profissionais, deve se responsabilizar e assumir tal missão
socializadora, de forma até a ultrapassar os limites aparentemente ingênuos que a
acompanham. E, desse modo, socializar para o toque corporal com carinho;
socializar para a preocupação com a dor dos outros; socializar para a ajuda mútua;
socializar para o respeito às idéias dos outros, mesmo defendendo arduamente as
próprias; socializar para o respeito à diversidade de habilidades cognitivas,
motoras, físicas, afetivas, dentre outras; socializar para o respeito às regras, mas
que possam ser questionadas, discutidas e até modificadas; socializar para a
democracia, mas que possam ser respeitadas as minorias.
Não obstante, depois de refutarmos a visão que responsabiliza a
Educação Física pela finalidade aparentemente exclusiva de integração social da
escola e assinalarmos que isso é função de todos, devemos assumir a parte que
talvez caiba à área. Como nas palavras da professora P 25,

[...] o mais importante é a socialização dos alunos. [...] essa questão de
trabalhar em grupo, os conflitos... que são mais comuns na Educação
Física, pelos jogos, os esportes. Aprender a ganhar e a perder... nessas
situações, só a Educação Física consegue fazer bem. (P 25).

Vaz (2005) ressalta essa peculiaridade defendendo que:

A Educação Física é uma disciplina com alto potencial de ação social,
principalmente por oferecer atividades, primordialmente, de caráter
coletivo – ao contrário das outras – a grupos que, freqüentemente, são
heterogêneos, como grupos de meninas e meninos, grupos pertencentes
a diferentes tribos urbanas, grupos com níveis distintos de habilidade
motora, grupos em diferentes estágios de desenvolvimento físico, o que
gera, por isso, situações de conflitos variados devendo ser coadministrados pelo(a) professor(a) e pelos alunos e alunas. (grifo nosso)
(p. 25).

Nesse aspecto concordamos com o autor, pois está claro que a
especificidade da área, alicerçada na cultura corporal do movimento, confere-lhe
características que permitem tratar a questão social a partir de um campo
diferenciado.
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Para tanto, a Educação Física deve assumir suas características sem
deixar, contudo, de dividir com as outras áreas a responsabilidade da socialização.
Devendo, talvez, adotar uma posição de vanguarda no que concerne a proposta
de uma socialização de aspecto interdisciplinar.
Para finalizar, temporariamente, a discussão desse item, é fundamental
estabelecer a que socialização nos referimos e qual aspecto desse conceito
defendemos para a Educação Física e para a escola como um todo. Não é a
função, como nos diz Resende (1995, p. 132) de “socializar os indivíduos no
contexto dos valores e normas hegemônicas, integrando-os harmonicamente no
todo social já existente”, e sim a função de socializar com base numa “pedagogia
do conflito” (OLIVEIRA, 1994), na participação ativa que possa trabalhar para
transformar as relações de opressor/oprimido presentes na sociedade, ou seja,
acreditamos numa socialização amorosa ligada ao imediato vivido no ambiente
escolar e que extrapole os muros da instituição pautada numa socialização
consciente e crítica.

5.1.1.3- O papel de auxiliar as outras disciplinas

O papel da Educação Física na forma de suporte para outras disciplinas
posiciona-se ao lado da função de socializar. Em nosso corpus, num total de 68
citações (tabela 1), encontramos treze citações (n=13), tais como: “incorporar o
nosso conteúdo”; “auxiliar na memorização”; “ajudam nas outras disciplinas”;
“ajuda até os professores de sala de aula”, “alívio das matérias”; “recarregar as
baterias para a criança aprender mais”.
Tomando como referência os depoimentos, de modo geral, dos (as)
professores (as) de outras disciplinas observamos uma aparente ignorância
quanto ao conhecimento a ser tratado pela Educação Física. Esse fato é
recorrente na maior parte das falas relativas às várias finalidades da disciplina
apontadas por nossos sujeitos. Porém, ao se referirem ao papel de suporte às
suas matérias, essa situação se evidencia mais claramente, demonstrando a
inexistência de uma noção sobre o saber específico da área. Mesmo quando
reconhecem um certo saber da disciplina tratam-no como menos importante. Tal
visão leva os professores a posicionarem suas disciplinas em um patamar

83
superior, atribuindo aos conteúdos por eles ministrados um grau de importância
maior. Podemos constatar tal postura na fala dos depoentes:

Associando com o conteúdo da gente... aqui tem professor que faz isso,
dando mais importância para a Educação Física. (P 18)
[...] uma relação mais consistente ao conteúdo das outras matérias. O
professore de Educação Física podia fazer mais... aproveitar mais a sua
aula, quero dizer... com o conteúdo mesmo, o conteúdo programático
mesmo, o conteúdo daquela etapa da turma... da matemática, do
português , etc. (P 22)
Ajuda muito a gente aqui na sala de aula [...] poderia assumir mais a
nossa matéria. (p 12)
[...] é boa por que ajuda as outras matérias. (P 11)

Ayoub (2005), em publicação recente, afirma que, freqüentemente, a
Educação Física é concebida como um instrumento auxiliar de outros
componentes curriculares “mais nobres”, no sentido de contribuir para que as
crianças aprendam a ler e a escrever, a realizar operações matemáticas etc.
Segundo a autora, essa situação está intimamente relacionada ao racionalismo
ocidental que potencializou a visão dualista clássica que divide o ser humano em
“corpo” e “intelecto”. Assim, “estuda-se matemática, português... Jamais estuda-se
Educação Física.” (p. 5).
Esse tratamento da Educação Física como suporte e o aparente
desconhecimento em relação à sua especificidade, amalgamados ao paradigma
dicotômico de ser humano, mantém-se forte, até mesmo, em certos depoentes
cujas falas revelam alguma referência a uma possível atuação interdisciplinar. Isto
significa que o (a) professor (a) de outras disciplinas reivindica uma aproximação
da Educação Física com a sua matéria. Por vezes, os docentes falam claramente
em interdisciplinaridade45, mas determinam que tal procedimento se faz
necessário para suprir alguma limitação presente em seu componente curricular.

45

Segundo o Dicionário Crítico de Educação Física (González e Fensterseifer, 2005),
interdisciplinaridade é a aproximação, troca e cumplicidade dos colegas professores, para dar
conta do entendimento de uma situação-problema na qual fica constatada a importância e a
necessidade dos saberes das várias áreas. (grifo nosso). (Auth, p. 244).
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Não fazem, pois, qualquer alusão ao conteúdo próprio da Educação Física. Como
evidente no discurso de P 7,
Os professores de EF deveriam incorporar o nosso conteúdo na EF, ou
seja, deveria ser interdisciplinar. Isso faz muita falta. Na matemática eu
não tenho tempo hábil para trabalhar a parte concreta. Então a EF
deveria estar ligada ao professor para que ele diagnosticasse onde é que
estão as falhas na matemática para que ele pudesse nos ajudar.

Assim, segundo a depoente, a aproximação é tratada como uma via de
mão única. Não que a interdisciplinaridade deva acontecer em forma de barganha
de suportes entre as disciplinas, mas que se dê com base no reconhecimento da
importância de todos os saberes tratados na escola. E com as devidas
aproximações e interações, superando a hierarquização do conhecimento, tais
saberes possam concorrer para um processo de ensino-aprendizagem mais
significativo.
Darido (1998), ao discutir essa questão, cita em seu artigo um estudo
realizado por Albuquerque, Darido e Guglielmo (1994), no qual os autores, através
da observação da prática escolar, verificaram que a concepção de Educação
Física como meio para um outro fim já era demasiadamente aceita e até
estimulada pelos diferentes membros da comunidade escolar, como diretores,
coordenadores, professores da própria área e de outras áreas do conhecimento.
Logo, não é novidade que parte da comunidade escolar conceba a Educação
Física dessa forma.
Nesse trabalho, a autora também já alertava para o fato de não se negar
o papel importante que a prática da interdisciplinaridade deve desempenhar na
escola. Porém, tal prática só seria positiva para a Educação Física em particular, e
para a escola de modo geral, quando estivessem claras as finalidades das áreas
e, especificamente, da Educação Física: “de modo a guardar a preocupação de
introduzir o aluno nas questões relacionadas à cultura corporal, observando as
suas características específicas.” (Darido, 1998, 61).
Um outro trabalho da década passada que já fazia referência à
discussão desse tema – auxílio às outras áreas x interdisciplinaridade x
especificidade da Educação Física -, é o artigo de Resende (1995). Nele, o autor
defendia que cada componente curricular tem uma função significativa e
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imprescindível para, a partir do seu particular e específico, sem o enfoque de
suporte e sim interdisciplinar, contribuir para o processo de emancipação cultural
dos indivíduos e a veiculação de valores, tendo em vista a criação das condições
objetivas para a construção de uma sociedade democrática. E referindo-se ao
específico da Educação Física no contexto escolar, acrescenta:

Neste contexto, a Educação Física na perspectiva da cultura corporal
vem como uma proposta necessária e imprescindível no sentido políticopedagógico. Ela deve ser pedagogicamente tratada no âmbito da escola
de modo que a criança e o adolescente sejam intencionalmente levados
à sua prática e reflexão. (grifo nosso) (p. 132).

Portanto, existe um forte problema estabelecido quanto à definição da
especificidade da Educação Física, hierarquização dos saberes e a confusão
constituída em relação a uma possível interdisciplinaridade versus concepção de
Educação Física como suporte.
Pesquisas atuais como a nossa, apontam tal problemática como ainda
bastante presente no ambiente escolar. Em Pereira et al.(2005), ao pesquisarem a
interdisciplinaridade na prática pedagógica do professor de Educação Física na
rede municipal de ensino de Porto Alegre, demonstraram a dificuldade do
professor em compreender o que é interdisciplinaridade, e citaram relatos que a
identificaram também como um auxílio a outras disciplinas.
Em Morais (2005), verificamos que a situação parece cristalizada. Em
investigação realizada com professoras da Educação Infantil, o autor observou que
as entrevistadas não enxergaram nenhum conteúdo que seja específico da
disciplina, com isso, acreditavam que a função da Educação Física estaria
relacionada ao auxílio prestado aos conteúdos ministrados por elas e às atitudes
esperadas dos alunos. Tais dados estão em consonância com aqueles
encontrados em nossa pesquisa:
E assim, existem alguns exercícios de EF que eu acho que são
necessários... auxiliam na memorização, até na parte de quantificar
mesmo algumas coisas... (P 1).
Ajuda as outras matérias, em termos de concentração[...] (P 13).

86
Outro sentido dado ao papel de auxiliar as outras disciplinas é o relativo
ao caráter compensatório proporcionado pela Educação Física frente ao teor “mais
intelectualizado” das demais matérias. Ou seja, representando uma “válvula de
escape” à pressão cognitiva. Tal caráter poderia ter sido tratado no momento em
que analisamos a função de entreter/brincar/recrear, pois quando ressaltamos no
discurso de nossos informantes uma certa tendência de nivelar a Educação Física
ao recreio, tornou-se subentendida a tarefa de proporcionar um descanso mental
aos alunos. Incumbência que, a nosso ver, se for o caso, cabe especificamente
apenas ao segundo.
Ainda assim, optamos por comentar tais manifestações como sendo
referências à função de auxiliar outras disciplinas por acharmos que, ao conferirem
à Educação Física um caráter compensatório denotam uma função de “preparar os
alunos para as atividades mentais” (GARIGLIO, 2004, p. 134). Acrescente-se a
isto o fato de as alusões terem sido feitas de forma bastante direta, como pode ser
visto em seguida:

A Educação Física ajuda a recarregar as baterias para a criança
aprender mais na sala de aula. (P 20)
A Educação Física auxilia no alívio das matérias... pra nós isso é muito
bom. ( P 10)

Essa situação se intensifica ao verificarmos que os próprios professores
de Educação Física, em parte, carregam uma noção parecida. No estudo de
Gariglio (2004), tal questão pôde ser observada nos relatos dos professores da
área quando indagados sobre a especificidade da prática pedagógica de sua
disciplina. Segundo o autor, as respostas encontradas demonstram que um dos
papéis dessa disciplina seria o de oferecer vivências e atividades que pudessem
produzir a sensação de “esquecimento” do que seria corrente dentro das salas de
aula, operando uma compensação do desgaste provocado pelas atividades tidas
como mais “sérias” ou “acadêmicas”. Portanto, nas palavras do autor:

[...] a Educação Física seria vista como espaço produtor de experiências
de caráter compensatório, na medida em que colaboraria para
compensar o desgaste provocado pelo trabalho intelectual na sala de
aula. A Educação Física teria assim caráter utilitarista porque uma de
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suas funções seria a de recuperar e a de preparar os alunos para o
trabalho, ou melhor, para as atividades de ensino vistas como mais
formais e sérias. (p. 135).

Contudo, nesse momento, procurando sintetizar a discussão sobre o
papel atribuído à Educação Física de auxiliar os outros componentes curriculares,
pensamos que tal função deve ser recusada, sob qualquer perspectiva e sentido de “suporte a conteúdos alheios” ao “caráter compensatório”. Acreditamos também
que, no meio docente, uma outra visão a esse respeito só será possível quando a
especificidade da disciplina se fizer clara para a comunidade e o tratamento
pedagógico interdisciplinar for realmente empreendido na escola, sem isolamento
e hierarquização do conhecimento46.

5.1.1.4- O papel de exercitar/treinar/ensinar esporte

Outra função imputada à Educação Física escolar é a representação de
exercitar/treinar/ensinar esporte. Essa atribuição aparece nas respostas de nossos
entrevistados, traduzida na freqüência de onze menções (n=11). Colocando-se,
portanto, perante o total de 68 citações relativas ao papel da Educação Física da
escola (tabela 1), como a quarta mais citada dentre as sete categorias elaboradas
para a presente análise.
Essa categoria surgiu com uma força levemente inferior às anteriores –
entreter/brincar/recrear (n=14); socializar (n=13); auxiliar as outras disciplinas
(n=13) -, entretanto devemos considerar a sua presença como bastante
significativa.
Devemos destacar que, curiosamente, a princípio se pode dizer, o
esporte, e tudo que detectamos relativo a ele, mesmo com presença significativa
nesta 1a etapa, não se mostrou hegemônico47 em nossos achados. Porém, em
pesquisas, tais como, Lovisolo (1995), Verbena, (2001), Dias et al. (1999), Bracht
et al (2003), Barbosa (2001), Devide e Rizzuti (2001), de modo geral, seus autores
46

Segundo Pereira et al. (2005), o tratamento isolado, ou “excessivamente isolado” dos
conhecimentos, é alvo de críticas de Morin (2000, 2001), Zabala (2002), Fazenda (2001, 2003),
Japiassu (1992, 1996), Hernández (1998), entre outros. Esses autores buscam alternativas que
venham diminuir o distanciamento estabelecido a partir da fragmentação do conhecimento que hoje
se estabelece tanto no meio científico quanto na instituição escolar. Alguns desses autores
trabalham especificamente com a idéia de interdisciplinaridade na escola.
47
a
Foi com o desenrolar da investigação, ao analisarmos os dados da livre-associação (2 etapa)
a
a
referentes especificamente aos professores e professoras de 5 a 8 série, que ficou evidente que
tal hegemonia persiste principalmente relativa a esse grupo, a esse segmento da escola.
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se referem ao esporte como algo que esteja se sobrepondo à Educação Física e
distorcendo sua imagem na escola. Nesse sentido, detectamos também no
discurso de nossos informantes – fundamentalmente os de 5ª a 8ª série possíveis referências a tal situação, que comentaremos mais adiante.
Outro destaque que devemos fazer diz respeito a nossa intenção de
constar e atrelar numa mesma categoria “o exercitar”, “o treinar” e “o ensinar” à
prática motora/corporal “esporte”48 partiu das conotações encontradas nas falas
dos depoentes que se referiam a tais termos, sempre estabelecendo uma certa
inter-relação entre eles. Como nas falas do professor P 4 e das professoras P 5 e
P 19:
É difícil, né... mas vamo lá... dá um pouco de atividade física para as
crianças, adolescentes... através dos esportes... eu acredito que seria
basicamente isso, a iniciação à atividade física e... trabalho físico com
os esportes... o ensino dos esportes. (P 4).
O que eu observo na Educação Física, no sentido de tá tentando manter
uma forma física dos alunos, exercícios propriamente ditos nos alunos...
um pouco de ginástica e muito esporte. (P 5).
[...] o professor dá exercícios, esportes. (P 19).

Assim, verificamos que os dados coletados referentes a tal papel estão
permeados possivelmente pela visão que marca a Educação Física e ancora a
representação de seu papel. Isso acaba por atrelar o esporte que se manifesta no
ambiente escolar, ora à aptidão física, ora ao esporte de rendimento49
institucionalizado.

48

Segundo o Dicionário Crítico de Educação Física (González e Fensterseifer, 2005), esporte é
uma prática motora/corporal: a- orientada a comparar um determinado desempenho entre
indivíduos ou grupos; b- regida por um conjunto de regras que procuram dar aos adversários iguais
condições de oportunidade para vencer a contenta
e, dessa forma, manter a incerteza do
resultado, e c- com essas regras institucionalizadas por organizações que assumem (exigem) a
responsabilidade de definir e homogeneizar as normas de disputa e promover o desenvolvimento
da modalidade, com o intuito de comparar o desempenho entre diferentes atores esportivos.
(González, p. 172).
49
Segundo Bracht et al. (2003), embora num certo sentido tenhamos uma Educação Física
esportivizada, isso não significa que o esporte de rendimento seja praticado na escola, mesmo
porque as condições estruturais, na maioria das vezes, não permitem. Assim, outras práticas de
esporte com outros sentidos já são vivenciados na escola, porém o esporte de rendimento “(...)
continua referência para as normas, para os exemplos de movimento, de comportamento de atleta,
de padrão de movimento, de espetáculo” (p. 52).
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Castellani Filho (1998) discute a inter-relação de esporte com o eixo
paradigmático da aptidão física50 assumida historicamente pela Educação Física
em geral e, em particular, escolar. O pesquisador defende a idéia de que se é a
aptidão física que vem justificando a Educação Física na escola, é o rendimento
físico/esportivo hoje que “deveria” garantir-lhe o espaço. Logo, talvez possamos
dizer, com base na história, que a ginástica, após a sua proposta introdutória de
caráter de civilidade, já se prestou a isso no passado e que, há algum tempo, o
esporte tem sido “a bola da vez”. Realmente, a ginástica, por exemplo, sob os
ditames militaristas, que já foi o conteúdo principal da Educação Física,
paulatinamente foi sendo substituída pelo esporte.
Para Bracht e González (2005), citando Bracht (1999), a assimilação do
esporte pela Educação Física escolar não só não provocou rupturas nos princípios
básicos que a orientavam – aptidão física – como apresentou “vantagens” perante
a ginástica, pois, em função das “intersecções sociais do fenômeno esportivo,
novos sentidos/significados puderam ser atribuídos à Educação Física escolar,
como o de preparar novas gerações para representar o país no campo esportivo.”
(p. 152).
Os mesmos autores, no referido trabalho, recordam o eixo central da
crítica formulada pelo movimento renovador da Educação Física surgido a partir da
década de 80 do século passado – conhecido como progressista, crítico e
revolucionário – “ao chamado paradigma da aptidão Física e esportiva” e sua
relação com o caráter reprodutivista assumido pela escola.
Uma produção que reforça essa discussão e é considerada como um
dos trabalhos mais significativos do período, é o conhecido Coletivo de Autores
(1992). Nele podemos encontrar:

Essa influência do Esporte no sistema escolar é de tal magnitude que
temos, então, não o Esporte da escola, mas sim o Esporte na escola.
Isso indica a subordinação da educação física aos códigos/sentido da
instituição esportiva, caracterizando-se o esporte na escola como um
prolongamento da instituição esportiva: esporte olímpico, sistema
desportivo nacional e internacional. Esses códigos podem ser resumidos
em: princípios de rendimento atlético/desportivo, competição,
comparação de rendimento e recordes, regulamentação rígida, sucesso

50

A Educação Física pautada no eixo paradigmático da aptidão física, como nos diz Souza e Vago
(1997), compreende o “(...)corpo humano, reduzido à sua dimensão biológica, um feixe de
músculos para treinar, uma máquina, cujo ensino surge como instrumento de melhoria da aptidão
física dos alunos e das alunas – uma Educação Física promotora apenas da saúde biológica e
individual” (p. 122).
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no esporte como sinônimo de vitória, racionalização de meios e técnicas,
etc. (p. 54).

Esse processo de esportivização da Educação Física escolar – “esporte
na escola” - pautado na visão de “corpo humano, reduzido à sua dimensão
biológica, um feixe de músculos para treinar, uma máquina” (Souza e Vago, 1997,
p. 122), determinou novas interpretações dos atores escolares, mas manteve o
enredo e o cenário reducionista da aptidão física. Nesse sentido, o ato de ensinar
na escola passou a ser confundido com o ato de treinar no clube. O professor que
antes era o professor-instrutor (militarizado) passou a professor-treinador
(esportivizado) e o aluno-recruta passou a aluno-atleta. Portanto, sai a ginástica e
entra o esporte, mas a Educação Física permanece praticamente a mesma.
Assim, percebemos claramente o caráter reprodutivista no discurso dos
professores de outras áreas que se mantém alicerçado nessa perspectiva de
Educação Física, ao perceberem e/ou reivindicarem para ela, sem filtro algum, o
esporte especializado, e, sem distinguirem professor e treinador, atitudes
características no trato com o esporte de rendimento. Vejamos algumas
colocações de nossos entrevistados:
Os alunos às vezes pegam a bola vão jogar, mas não têm técnica... acho
que a técnica, as regras ajudam muito nos esportes, são fundamentais.
(P 11).
Agora, deveria dar mais, buscar nos alunos o que eles podem dar mais,
no atletismo... nos esportes... render mais. (P 17).
[...] tem de mudar. Deveria ser como em Cuba que associa o esporte e a
Educação Física com seriedade. (P 25).
[...] tem que ensinar de verdade o esporte. (P 24).

Notamos que tem sido muito difícil para a Educação Física escolar
superar o modelo esportivista pautado na aptidão física (PALAFOX, 2002). Um
fator preponderante disso é a dificuldade encontrada pelo professor, quando este
deseja ampliar e pedagogizar o universo de práticas corporais na escola. Isso
deve-se, fortemente, à influência que recebem da mídia, que enfatiza a visão do
esporte de rendimento e seus valores ainda hegemônicos.
Darido (1999) defende a diversificação dos conteúdos e condena as
práticas que são mais comuns, vinculadas e restritas ao esporte, principalmente,
aos tradicionais esportes coletivos – basquetebol, handebol, voleibol e futebol –
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que limitam a aprendizagem e a vivência da cultura corporal dos alunos. Admite,
também, a difícil tarefa de mudar frente ao “impacto da mídia sobre a escolha dos
conteúdos e sobre a forma como eles são transmitidos” (p. 103). Todavia, a saída
que se tem, encontra-se no interesse do professor de implementar novos saberes
à sua proposta de atuação na escola. Para tanto, necessita de empreender uma
busca desses “novos” saberes e ter condições materiais para implantá-los.
Ressaltamos, porém que a falta de condições não deve ser

sinônimo de

imobilismo.
Uma das entrevistadas aponta essa situação da monocultura que limita
a aprendizagem e a vivência a um único conteúdo, afirmando que a Educação
Física “[...] só trabalha com esporte. Percebo quase que só isso.” (P 15).
Além da opção à monocultura do esporte na busca de diversificação dos
conteúdos a ser tratada pela Educação Física, um outro ponto fundamental é
como tratar de esporte no ambiente escolar.
O esporte que já foi considerado o maior fenômeno cultural do século
XX e que tende a se manter como tal (PIRES, NEVES, 2002), não é um vilão por
si só. Mesmo porque, como já dito, é um dos temas da cultura corporal de
movimento, e deve ser sim vivenciado e problematizado no ambiente escolar.
“Criticar o esporte não significa desvalorizar a sua aprendizagem ou, mesmo,
desejar a sua total desesportivização, mas, sim, contextualizar a vivência de sua
prática nas aulas, pois esta não se restringe ao domínio de suas técnicas” (MINAS
GERAIS, 2005, p. 24).
Para Santin (1995), “o esporte é uma construção simbólica que
concretiza determinados valores e, conseqüentemente, já seria educacional. Resta
saber o tipo de educação que ele veicula”. (p. 35). E as modificações que deverão
ser operadas nele para que se enquadre numa proposta de Educação Física
autônoma, livre das imposições do esporte de rendimento.
Nessa linha, Corrêa e Moro (2004), reconhecendo a possibilidade dos
aspectos positivos do esporte, citam Bracht (1997), com sua abordagem
sociológica do esporte, estabelecendo a condição para que esse “possível”
conteúdo ganhe dimensões “outras”: “buscar identificar sob quais modificações
uma ação intervenidora poderia fazer ressaltar o pólo emancipador ou potencial
emancipatório do esporte; ou que esporte precisaria ser criado para tal.” (p.119).
Portanto, o tratamento pedagógico dessas práticas corporais de
movimento na escola sinaliza dois caminhos: um que continua e reforça a
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tendência à seleção/exclusão, ao preconceito físico-motor, ao competitivismo
exacerbado, à especialização e instrumentalização precoces, e outro, que aposta
na Educação Física como um tempo e espaço de produção cultural capaz de sair
de seus limites reprodutores, na perspectiva de transformação dos valores que
vigoram na sociedade. Assim sendo, concordamos com Vago (1996):
A escola pode, por exemplo, problematizar o esporte como fenômeno
sóciocultural, construindo um ensino que se confronte com aqueles
valores e códigos que o tornaram excludente e seletivo, para dotá-lo de
valores e códigos que privilegiam a participação, o respeito à
corporeidade, o coletivo e o lúdico, por exemplo. Agindo assim, ela
produz uma outra forma de apropriação do esporte, produz um outro
conhecimento acerca do esporte. Enfim produz uma outra prática
cultural de esporte. Com ela a escola vai tencionar com os códigos
dominantes da sociedade agregados ao esporte (principalmente com
a exclusão da prática cultural de esporte a que a ampla maioria dos
alunos é submetida e com a idéia de rendimento e performance que
predominantemente orienta o seu ensino na escola) (grifo nosso). (p. 13).

Devemos reconhecer que é possível identificar propostas que trilharam o
caminho defendido por Vago, tais como: Bracht (1992), Kunz (1994), Kunz et al.
(2003, 2004), Vago (1996), Assis de Oliveira (2001), entre outras. Mas devemos
reconhecer também que, embora o quadro de propostas pedagógicas em
Educação Física se apresente bem mais diversificado e comprometido com uma
“outra” abordagem de esporte, a prática, ainda, se pauta, segundo Bracht e
González (2005),
[...] por uma tradição construída e cristalizada durante as décadas de 70
e 80 do século XX, quando o ensino das destrezas esportivas e a prática
dos esportes (basicamente do futebol, voleibol, basquetebol e handebol)
eram o carro-chefe. (p. 153).

Deste modo, com base no exposto e em nossos achados, temos a
impressão de que a Educação Física escolar, mesmo tendo caminhado rumo a
novas opções pedagógicas51 - ao tratar de forma diferente o esporte e ao
diversificar os conteúdos – continua com parte da representação de seu papel
limitada ao exercitar/treinar/ensinar esporte, ancorada no paradigma da aptidão
51

Registros científicos recentes - Silveira (2004) e Santos (2005) - apontam práticas situadas
louváveis. Como também bastante interessante é a proposta curricular para Educação Física da
Educação Básica da rede pública estadual de ensino de Minas Gerais (2005), formulada por
professores/pesquisadores a partir de uma certa interação com os professores das escolas.
(apresentada e discutida no Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, em setembro de 2005).
Uma outra proposta significativa é a do Colégio Santo Antônio de Belo Horizonte para os anos
letivos de 2002, 2003 e 2004.
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física e do esporte institucionalizado - de rendimento. Talvez porque, como
afirmam Bracht e González (2005), “a tradição da Educação Física esportivizada
ainda se mantenha enraizada em muitos pátios escolares.”(p. 156).
5.1.1.5- O papel de desenvolver o aspecto motor (psicomotricidade)

No que tange à Educação Física marcada pela função de desenvolver o
aspecto motor (psicomotricidade) dos alunos, podemos depreender do discurso
dos sujeitos uma freqüência também significativa (tabela 1). Surge como a quinta
mais referida com dez menções (n=10) a esse respeito perante 68 no total.
A expressiva presença dessa finalidade na fala, de modo geral52, dos
(as) depoentes, revela que essa idéia ainda é uma significativa marca para os
docentes de outras disciplinas explicarem a existência da Educação Física na
escola. Vejamos o que eles (as) dizem a esse respeito:
Eu creio... a importância que eu vejo na finalidade da Educação Física
seria a parte de trabalhar coordenação motora grossa, as crianças da
Educação Infantil ainda tem dificuldade nisso. (P 1).
[...] trabalhar a coordenação
psicomotricidade. (P 2).

motora

grossa,

é...

estimular

a

Principalmente para as crianças da pré-escola, pois desenvolve muito o
equilíbrio, a lateralidade, a coordenação motora... (P 12)
Olha, eu acho que a Educação Física, na parte da Educação Infantil,
trabalha a noção de tempo-espaço dos alunos e coordenação... fina e
grossa. (P 13)

Dias et al. (1999), já citados nesse trabalho, em estudo desenvolvido
sobre o imaginário social dos professores de Educação Física, tornam evidente a
presença da noção de psicomotricidade na área, principalmente, relacionada ao
trabalho realizado nos primeiros anos de vida escolar.
Ao analisarem os seus achados quanto à categoria, que segundo os
autores, envolve todas as referências feitas à parte motora do aluno, à
52

Como apontado na análise da categoria anterior exercitar/treinar/ensinar esporte, que se mostrou
forte no discurso da totalidade dos sujeitos, porém hegemônico no discurso dos sujeitos do
a
a
segmento de 5 a 8 série, ao ser analisado em separado com base na associação livre (item
5.1.2.3, tabela 5), também o papel de desenvolver o aspecto motor (psicomotricidade) que se
mostrou forte junto a totalidade dos sujeitos, porém no segmento da Educação Infantil se mostrou
preponderante (item 5.1.2.1, tabela 3).
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psicomotricidade e aos aspectos psicomotores (esquema corporal, coordenação,
percepção temporal, percepção espacial, etc.), os autores afirmam que sua
freqüência é alta em relação às outras categorias. Isso revela que, no que tange
aos níveis iniciais de escolarização, a perspectiva psicomotora ainda tem sido,
para o professor de Educação Física, um referencial marcante para legitimar a
Educação Física escolar (DIAS et al., 1999).
Tal afirmação pode ser ratificada com os resultados encontrados em
nosso estudo, pois no discurso dos professores de outras áreas, mesmo sem uma
preponderância, também constam freqüentes referências a essa perspectiva.
Sabemos

que

a

atenção

ao

aspecto

motor

do

aluno,

mais

especificamente da criança, começou a ganhar destaque na Educação Física com
a incorporação da psicomotricidade53 pela disciplina. Assim, a partir do final da
década de 70 do século passado, aspectos piscomotores, tais como, esquema
corporal, lateralidade, coordenação (vários tipos), percepção, entre outros,
passaram a fazer parte do rol de conteúdos a serem tratados pela Educação
Física (KOLYNIAK FILHO, 1996, BRACHT et al., 2003).
Posteriormente, mais ao final da década de 80, uma nova abordagem
pautada no desenvolvimento motor – desenvolvimentista54 -, que surge segundo
Bracht e González (2005), como sucessora da psicomotricidade e potencializa o
discurso em defesa de uma Educação Física escolar que utiliza a aprendizagem
de habilidades motoras com base num padrão, como mote de sua presença na
escola.
Para esses autores, com os quais concordamos, as duas perspectivas
influenciaram fortemente a área, contribuindo para o nebuloso quadro de
(in)definição do que deveria ser o seu papel específico, colaborando também para
uma fragmentada visão de ser humano. Percebemos isso no discurso dos
professores entrevistados ao se limitarem aos aspectos motores a serem tratados
pela Educação Física.

[...] mas eu entendo que a EF é toda uma parte motora. (P 6).

53

A abordagem psicomotora ou psicomotricidade tem como um de seus principais precursores o
Francês Le Bouch e sua teoria da “Psicocinética”, que representou grande influência na Educação
Física escolar e na própria escola.
54
A abordagem desenvolvimentista tem como principal autor Go Tani e a obra: TANI, G. et al.
Educação Física escolar: fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista. São Paulo:
EPU/Edusp, 1988.
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Ensina coordenação motora para os meninos... só movimentos. (P 8)
Eu acho que tem de lidar com o motor da criança. (P 15)
Trabalhar com o corpo mesmo, noção espacial... baseada no corpo da
criança. (P 9).

Acreditamos

que

tanto

a

concepção

psicomotora

quanto

à

desenvolvimentista, ou a curiosa fusão das duas55 ainda se fazem presentes na
Educação Física da escola. Limitadas ao aspecto motor da criança, não
conseguem enriquecer a formação humana que é o objetivo das práticas
escolares, pois o espectro do olhar se restringe às dimensões biológicas e
psicológicas, desconsiderando a dimensão histórico-cultural – que produz o
homem (produz o movimento humano) e é produzida por ele.
Nessa

perspectiva,

Vago

(1997)

formula

um

questionamento

considerado central: “Mas como aceitar isso, se o ser humano, desde a sua
concepção e por toda a vida, é impregnado pela cultura? Se as práticas corporais
lúdicas[...] são criadas, realizadas e transformadas justamente no interior da
cultura?”(p. 70). Procurando responder ao próprio questionamento, o autor
argumenta: “Ora, as práticas corporais lúdicas são práticas socioculturais
(inclusive quanto às suas dimensões biológica e psicológica). Como não
considerar este fato, ao pensar o ensino de Educação Física na escola?”(p. 70).
Mais a diante, Vago dá os contornos do que parece para ele o ideal em relação a
esse assunto e com o qual compactuamos. Assim, propõe o autor:

Um alargamento da compreensão de corpo humano, ampliando-se o
olhar para a sua dimensão histórica e cultural, rompendo-se com a idéia
ainda muito presente na Educação Física de que o corpo se restringe ao
biológico, ao mensurável. Tal idéia expressa toda uma concepção
fragmentada de ser humano, de educação e de ensino ao longo da
história da Educação Física.
Uma ruptura com a justaposição (ou fusão) entre Educação Física e
psicomotricidade.
Um entendimento de que não são os estudos da área de aprendizagem,
desenvolvimento e controle motor que devem sustentar teoricamente o
55

Vago (1997), constatou tal curiosidade entre as concepções adotadas por professores mineiros.
O autor, em palestra proferida no II Encontro Fluminense de Educação Física Escolar da UFF, em
1997, chamou essa combinação de psicomotora-desenvolvimentista. A esse respeito podemos
encontrar seus comentários em Vago, T. M. Das escrituras à escola pública: a Educaçãoi Física
nas séries iniciais do Ensino Fundamental. In: SOUZA, Eustáquia S. e VAGO, T. M. (Orgs.) Trilhas
e Partilhas: Educação Física na cultura escolar e nas práticas sociais. Belo Horizonte: 1997
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ensino da Educação Física para crianças, pelos motivos já expostos. Tais
estudos podem constituir, se contextualizados culturalmente,
conhecimento necessário ao professor, mas não podem ser confundidos
com os objetivos e os temas (os conteúdos) da prática escolar de
Educação Física. (p 89).

A partir do que foi exposto, podemos afirmar que o olhar dos
professores, colegas de outras disciplinas, relativa ao papel da Educação Física de
desenvolver o aspecto motor (psicomotricidade), é de fato marcado pelas
concepções que já estiveram e em parte ainda estão em voga, influenciando,
assim, o ensino da Educação Física na escola. Percebemos isso no discurso de
nossos sujeitos e, possivelmente, na fala e prática dos próprios professores da
área (BRACHT et al, 2003). O que significa que ainda temos muito que avançar,
quanto a considerar os determinantes histórico-culturais na produção do
movimento humano e na abordagem pedagógica desse movimento na escola,
superando a persistente visão fragmentada que recai sobre os alunos, limitando o
entendimento e tratamento de seus movimentos ao biológico e psicológico.

5.1.1.6- O papel de contribuir para a formação integral do aluno

Na fala dos professores de outras disciplinas, desponta ainda, a função
atribuída à Educação Física escolar de contribuir para a formação integral do
aluno. Constando no grupo das menos citadas, tal categoria abriga apenas cinco
ocorrências (n=5), freqüência que a coloca, perante as demais, num patamar
secundário (tabela 1), juntamente com a função “promover saúde” (n=2).
Uma reduzida parte do discurso dos professores de outras disciplinas
parece indicar que a Educação Física promove uma certa influência nos vários
aspectos do ser humano e não somente no aspecto físico ou motor. P 5 e P 21
sugerem isso:

[...] não só tá lidando com exercícios, com a parte física, e sim, com o
todo do aluno.
Eu acredito que a EF já foi voltada só para o físico, agora deveria ser
para o holístico, as misturas, as várias facetas do aluno. (P 5)
Eu acho que a EF... ela contribui muito com os alunos porque no
momento que eles estão fazendo eles estão aprendendo e ao mesmo
tempo, de uma forma assim, eles gostam de EF. Eles esperam a aula. É
uma forma de usar o corpo e ao mesmo tempo aprender. (P 21)
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Esse discurso aparece, ao nosso ver, como um avanço em relação o
que foi discutido anteriormente nesse capítulo, principalmente, em relação ao item
anterior, no qual criticamos abordagens que partem de uma perspectiva
fragmentada de ser humano, deixando marcas até certo ponto desastrosas na
Educação Física e na escola como um todo.
A princípio, esse discurso foi incorporado pela área, a partir de uma
pedagogia progressista e crítica na intenção de fugir da dicotomia corpo e mente.
Segundo Bracht et al. (2003):

Diante disso, lançar mão do argumento da “formação integral”
representava se contrapor a posições “biologicistas” que justificavam a
importância da Educação Física a partir da referida dicotomia e,
conseqüentemente, dos fundamentos teóricos advindos das Ciências
Biológicas (p. 55).

Posteriormente, tal argumento passa a ter um sentido tão óbvio que
parece desnecessário destacá-lo (BRACHT et al, 2003). Além disso, se
pensarmos bem, concorrer para uma formação integral do aluno deveria ser tarefa
de todas as disciplinas e da própria escola de modo geral, bem como no que
concerne à questão da socialização/integração atribuída à Educação Física a qual
deveria ser atribuição de todos (item 5.1.1.2).
Apesar do suposto avanço demonstrado na fala dos depoentes, outro
ponto que merece ser destacado e questionado é, mais uma vez, relativo à
ausência do “específico” da Educação Física. Ou seja, se a disciplina contribui
para a formação integral do aluno, como ela faz exatamente isso? O que ela faz
que somente ela pode fazer para proporcionar tal formação? Assim, o que
podemos dizer, é que não percebemos no discurso de nossos informantes algo
que se referisse fundamentalmente a tal especificidade. Além do que, o
comentado avanço da visão antidicotômica dos docentes é representado em
nossos achados por uma freqüência pouco significativa.
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5.1.1.7- O papel de promover a saúde

Promover a saúde como atribuição concedida à Educação Física,
aparece nas entrevistas com baixíssima freqüência, apenas duas (n=2),
colocando-a também numa posição inferior àquela apresentada no tópico anterior.
Ocupando o posto de menos citado, como pode ser visto na tabela 1, esse papel
mostra-se pouco significativo na visão dos(as) professores(as) de outras áreas. Há
de se fazer, portanto, um esclarecimento, pois foram agrupadas e relacionadas a
essa função somente as menções que diretamente se referiram a ela. Podemos
observar tal referência nas falas de P 11 e P 14:
Eu acho importante a aula de EF... porque é um momento que eles têm
de desenvolver essas atividades físicas em prol da saúde... garantindo
uma boa saúde. (P 11)
O papel... é ajudar a educar... educar o corpo... de prevenção de doença.
É uma área da saúde que deveria ficar bem atenta à questão da saúde e
da prevenção. E... não ser deslocada do contexto do aluno. Com esse
foco da prevenção e promoção de saúde. (P 14)

Historicamente, alicerçada no discurso médico que, a partir dos séculos
XVIII e XIX, passou a valorizar o movimento/atividade física como forma de
promover e manter a saúde contrariando o anterior entendimento de que ele
provocaria apenas desgaste corporal, a Educação Física ganhou importância e
reconhecimento social, retribuindo com a educação corporal com vistas à saúde
também no ambiente escolar (SOARES, 2001).
Góis Jr e Lovisolo (2003) citam um trecho do editorial da Revista
Educação Physica (n. 19, 1938) segundo o qual: “A educação physica é um meio
eficaz de propagar a hygiene e alcançar a saúde”. E afirmam que apesar do
discurso da Educação Física embasada na saúde/higiene ter atingido o seu ápice
em outros tempos, esse discurso persiste ainda hoje, e a escola, em parte,
deposita a responsabilidade de colocá-lo em prática, quase que exclusivamente,
na Educação Física ali desenvolvida.
Na pesquisa desenvolvida por Gariglio (2004) constata-se isso. Os
diretores e os alunos, ao associarem o potencial instrutivo da Educação Física a
sua capacidade de tratar temas relacionados à saúde, explicam, parcialmente, o
porquê de durante décadas a área ter estado, e ainda estar, atrelada ou submetida
acadêmica e institucionalmente à área médica.
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Curiosamente, em nosso estudo, o papel atribuído a Educação Física
escolar de promover a saúde mostra-se pouco relevante. Entretanto mantém uma
persistente vinculação com a área médica, pautado no mito de que é a atividade
física que garante irrestritamente a saúde, observado na fala de P 11:
“[...]desenvolver essas atividades físicas em prol da saúde... garantindo uma boa
saúde”.
Ao comentar essa questão Gariglio (2004) aponta a possibilidade de
outro caminho:
A vinculação entre esses dois campos disciplinares é secular, apesar de
ter havido, nas duas últimas décadas, esforço reflexivo dentro da área da
Educação Física para vinculá-la ao universo das disciplinas do campo
das ciências sociais aplicadas (p. 118).

Nessa linha, situada no âmbito da cultura corporal, a Educação Física
não pode desconsiderar a estreita relação entre atividade corporal e saúde. No
entanto, é preciso buscar a superação do sentido reducionista de saúde ainda
arraigado no senso-comum, além de desmitificar a crença de que a atividade em si
é meio de promoção de saúde.
Portanto, a condição de saúde da população na modernidade não é
somente a razão direta dos níveis de qualidade e eficácia dos agentes
específicos de promoção de saúde, mas também do nível de justiça e
humanização da sociedade, das condições urbanas, dentre outros fatores. A
atividade física também é necessária, mas, mesmo que regular e adequada,
não é suficiente (RESENDE, 1995).
Contudo, a tematização, a reflexão crítica e a prática de atividade física
são de fundamental importância para que os alunos possam compreender e
vivenciar concretamente as relações e implicações entre exercício físico e
melhoria das condições físicas. Mas é fundamental, também, que os indivíduos
tomem consciência das lutas necessárias para a conquista quantitativa e
qualitativa de uma efetiva política pública de saúde.
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5.1.2- Nos testes de associação-livre

Com o intuito de complementar a investigação do conteúdo das
representações do papel da Educação Física escolar, utilizamos a técnica de
associação-livre. Empregamos, também, esse método com a intenção de levantar
e fornecer material adicional para as duas etapas subseqüentes: as escolhashierarquizadas-sucessivas e o teste do núcleo central.
Para a realização dessa segunda etapa, pedimos a cada um dos 25
professores (as) de outras disciplinas que compõem o grupo de sujeitos da
pesquisa para associar livremente palavras à expressão indutora “Educação Física
da escola”.
A análise de conteúdo das associações apresentadas pelos(as) 25
professores(as) (Tabela 2) permitiu a organização de seis categorias que retratam
as dimensões da Educação Física escolar: (a)Dimensão Recreacionista;
(b)Dimensão

Social;

(c)Dimensão

Físico-esportivista;

(d)Dimensão

Motora;

(e)Dimensão formativa; e (f)Dimensão promotora de saúde.
Essa seis categorias56 têm relação com as que foram apresentadas na
tabela 1, porém nomeadas de forma diferente – como dimensões – por
acreditarmos que, assim, a distribuição e organização das palavras citadas pelos
sujeitos se apresentam num formato mais adequado por não fazerem referência
diretamente ao papel da Educação Física. Isto pelo fato de ter sido solicitado aos
informantes que associassem livremente palavras à Educação Física da escola de
modo geral e não à sua função específica.
Outro procedimento utilizado nessa etapa foi a distribuição e
organização das menções e suas correspondentes categorias em outras três
tabelas que sintetizam os resultados relacionados a cada segmento da escola em
particular (tabela 3, 4 e 5). Tal artifício surgiu com a necessidade de verificarmos a
possível diferença entre o conteúdo das representações produzidas pelos
professores (as) em seus respectivos segmentos de atuação (Educação Infantil, 1a
a 4a e 5a a 8a), pois segundo Abric (1998), o ambiente imediato pode influenciar de
forma diferente a produção das representações.

56

Não foram detectadas palavras que pudessem ser agrupadas em uma categoria do tipo
dimensão auxiliar relativa ao papel de auxiliar as outras disciplinas.
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Portanto, na seqüência, podemos observar, inicialmente, a síntese dos
resultados da análise de conteúdo das associações que os 25 sujeitos – a
totalidade das professoras e professores pesquisados (tabela 2) – apresentaram.
Em seguida, os resultados das associações dos cinco sujeitos da Educação
Infantil (tabela 3), dos dez sujeitos de 1a a 4a (tabela 4) e dos dez sujeitos de 5a a
8a série (tabela 5).
TABELA 2 - Análise de conteúdo das associações realizadas pelos 25 professores
mediante a expressão indutora
“Educação Física da escola”
Dimensões

Menções

Brincadeiras / Jogos infantis
Dimensão recreacionista
Diversão / entretenimento
Recreação
Lúdico
Disciplina/indisciplina
Convívio/trabalho em grupo
Amizade
Competição
Regras
Dimensão social
Cooperação
Respeito
Espírito esportivo
Liderança
Participação
Liberdade
Esporte / prática esportiva
Exercícios
Dimensão físico-esportivista Habilidades físicas
Atividade física
Disposição
Trabalho com o corpo
Coordenação motora
Desenvolvimento motor
Dimensão motora
Movimento
Equilíbrio
Psicomotricidade
Lateralidade
Conhecimento
Dimensão formativa
Formação
Educar
Aprendizagem
Dimensão promotora de saúde Saúde
TOTAL

f
17
9
9
8
9
7
5
3
3
2
2
1
1
1
1
11
6
3
3
1
1
6
4
3
3
2
2
4
2
2
1
4
136

Total

43

35

25

20

9
4
136
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Analisando as palavras associadas à Educação Física da escola, a
primeira inferência que se pode fazer diz respeito à confirmação da maior parte
dos resultados obtidos através das entrevistas.
Do total de 136 menções, há a predominância, entre os professores e
professoras de outras áreas, da dimensão recreacionista, com 43 associações,
relativas ao papel da Educação Física de entreter/brincar/recrear. Observamos a
mesma ocorrência, como a mais significativa, na etapa das entrevistas.
Em segundo lugar, com 35 associações (n=35), aparece a dimensão
social que denota a relação com o papel de socializar, ratificando, também, os
resultados da primeira etapa.
Com menos freqüência, 25 associações (n=25), observa-se a dimensão
físico-esportivista que aqui aparece como a terceira mais citada. Nas entrevistas,
porém, o papel de exercitar/treinar/ensinar correspondente a tal dimensão se
coloca como o quarto mais relacionado.
Em menor ordem de importância, o grupo de sujeitos concebe a
dimensão motora com 20 associações (n=20), a dimensão formativa com 9
associações (n=9) e a dimensão promotora de saúde com 4 associações (n=4).
Curiosamente, não foram detectas palavras que pudessem ser
agrupadas em uma categoria do tipo dimensão auxiliar, relativa ao papel de
auxiliar as outras disciplinas. Tal fato é curioso em função de nosso estudo, na
etapa das entrevista, apontar esse papel de forma bastante significativa na fala de
nossos depoentes. Entretanto, nas etapas seguintes da pesquisa, esse fato é
colocado à prova e a discussão sobre tal papel é retomada.
Com base na análise desta etapa, é possível supor que o conteúdo da
representação do papel da Educação Física da escola, produzidas pelos
professores de outras disciplinas, se apresenta predominantemente composto por
aspectos relacionados à dimensão recreacionista, ou seja, ressalta o papel de
entreter/brincar/recrear, sem desconsiderar as fortes marcas que apontam os
outros papéis relacionados à dimensão social e à dimensão físico-esportivista.
5.1.2.1- Professoras da Educação Infantil

Nessa parte de nosso trabalho, com o objetivo de evidenciarmos
possíveis diferenças na produção das representações frente aos (às) professores
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(as) de outros segmentos e à totalidade dos sujeitos, tomamos as associações
feitas por cinco professoras que trabalham somente na Educação Infantil.
A análise das associações das professoras deste segmento está
consolidada na Tabela 3 e mostra, em primeiro lugar, a dimensão recreacionista
do papel da Educação Física (n=12) juntamente com a dimensão motora (n=12).
Devemos observar e ressaltar que a dimensão motora surge nesse
segmento no mesmo patamar da mais citada, expressando a relação do papel da
Educação Física que acontece nos primeiros anos de escolarização com a
psicomotricidade, como já comentado neste trabalho (item 5.1.1.5) e apontado por
outros autores57.
TABELA 3 - Análise de conteúdo das associações realizadas pelas 5 professoras
da Educação Infantil mediante a expressão indutora
“Educação Física da escola”
Dimensões

Dimensão recreacionista

Dimensão motora

Dimensão social

Dimensão físico-esportivista
Dimensão formativa

Menções
Brincadeiras / jogos infantis
Diversão / entretenimento
Recreação
Lúdico
Coordenação motora
Desenvolvimento motor
Equilíbrio
Psicomotricidade
Lateralidade
Disciplina/indisciplina
Convívio/trabalho em grupo
Amizade
Esporte / prática esportiva
Habilidades físicas
Exercício
Formação
Educar
Aprendizagem

TOTAL

f
4
4
2
2
4
2
2
2
2
3
2
2
1
1
1
1
1
1
37

Total

12

12

7

3

3
37

5.1.2.2- Professores (as) de 1a a 4a série

A análise das associações feitas pelos(as) dez professores(as) das
séries iniciais do ensino fundamental, está consolidada na Tabela 4 e mostra a
ênfase na dimensão recreacionista do papel da Educação Física (n=17), seguida

57

Vago (1997), Dias et al. (1999) e Bracht (2003).
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pela dimensão social (n=13) e pelas dimensões físico-esportivista (n=6) e motora
(n=5).
Neste segmento, podemos notar que a dimensão recreacionista se
manifesta proeminente, repetindo o evidenciado entre a totalidade dos sujeitos,
entretanto, se revela diferente do encontrado na Educação Infantil.

TABALA 4 - Análise de conteúdo das associações realizadas pelos (as) 10
professores (as) de 1ª a 4ª série mediante a expressão indutora
“Educação Física da escola”
Dimensões

Menções

Brincadeiras
Diversão / entretenimento
Lúdico
Recreação
Disciplina/indisciplina
Amizade
Convívio/trabalho em grupo
Competição
Dimensão social
Regras
Cooperação
Respeito
Liberdade
Participação
Dimensão físico-esportivista Exercícios
Esporte / prática esportiva
Habilidades físicas
Coordenação motora
Dimensão motora
Desenvolvimento motor
Movimento
Equilíbrio
Dimensão formativa
Conhecimento
Formação
Dimensão promotora de saúde Saúde
TOTAL
Dimensão recreacionista

f
8
3
4
2
4
2
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
2
1
1
1
2
1
1
45

Total

17

13

6

5

3
1
45

5.1.2.3- Professores (as) de 5a a 8a série
A análise das associações feitas pelos dez professores (as) de 5a a 8a
série está consolidada na Tabela 5, e exibe a dimensão fisico-esportivista do papel
da Educação Física com maior freqüência (n=16), seguida pela dimensão social
(n=15) e pela dimensão recreacionista (n=14).
O que nos chama a atenção é o fato de que a dimensão fisicoesportivista, neste segmento, aparece como a mais forte, diferentemente, dos
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outros segmentos e da totalidade dos sujeitos. E ainda, dentro dessa categoria, as
palavras relacionadas especificamente a esporte se mostram muito freqüentes esporte / prática esportiva (n=8).
Nesse sentido, podemos observar a aparente influência que o esporte
exerce sobre a área, muitas vezes se confundindo com a própria Educação
Física58, ficando evidente principalmente entre os (as) professores (as) desse
segmento. Tal resultado confirma em parte resultados de outros estudos59 que
apontam essa forte relação entre Educação Física e esporte, constatada,
principalmente, no segmento de 5a a 8a série.
TABELA 5 - Análise de conteúdo das associações apresentadas pelos (as) 10
professores (as) de 5ª a 8ª série mediante a expressão indutora
“Educação Física da escola”
Dimensões

Menções

Esporte / prática esportiva
Atividade física
Dimensão físico-esportivista Exercícios
Habilidades físicas
Disposição
Trabalho com o corpo
Convívio/trabalho em grupo
Disciplina/indisciplina
Competição
Regras
Dimensão social
Auto-estima
Cooperação
Respeito
Espírito esportivo
Liderança
Brincadeiras
Dimensão recreacionista
Recreação
Diversão / entretenimento
Lúdico
Dimensão motora
Movimento
Desenvolvimento motor
Dimensão formativa
Conhecimento
Educar
Dimensão promotora de saúde Saúde
TOTAL

f
8
3
2
1
1
1
3
2
2
2
2
1
1
1
1
5
5
2
2
2
1
2
1
3
54

Total

16

15

14

3
3
3
54

O recorte da análise das associações por segmento – Educação Infantil,
1ª a 4ª e 5ª a 8ª - trouxe-nos a informação de que várias representações do papel
da Educação Física escolar podem ser construídas, ou seja, a representação do
58

Essa discussão foi empreendida no item 5.1.1.4.
Lovisolo (1995), Verbena, (2001), Dias et al. (1999), Bracht et al. (2003), Barbosa (2001), Devide
e Rizzuti (2001).
59
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coletivo investigado – o total dos(as)

professores(as) estudado - pode se

manifestar de forma diferente a partir das visões de seus sub-grupos. Tal
variabilidade, segundo Abric (1998), deve-se à influência direta da realidade vivida,
imediatamente ligada, por exemplo, a um determinado segmento da escola.
O autor nos lembra, ainda, que essa variação, quando ocorre, é definida
pelos elementos do sistema periférico. O que estiver localizado na periferia
marcará a possível diferença entre indivíduos e subgrupos. Porém, o que passar a
compor o núcleo central determinará a transformação da representação. Assim, de
acordo com a mobilidade dos elementos, baseada na dinâmica entre práticas
peculiares e representações, as transformações são operadas (capítulo 3, p. 3132).
Portanto, na Educação Infantil elementos ligados à dimensão motora,
que aparecem no patamar dos mais citados, operam, possivelmente, uma
transformação brutal, na qual a modificação das circunstâncias ataca diretamente
o significado central da representação, influenciando na diferenciação da
representação deste segmento.
Tal situação se repete com a representação dos (as) professores (as) de
5ª a 8ª série. Neste caso, elementos ligados à dimensão físico-esportivista,
surgem diferenciando o núcleo, transformando, assim, a representação construída
por esse subgrupo.
5.2- A estrutura da representação

5.2.1- As escolhas-hierarquizadas-sucessivas

Com o intento de organizar o conteúdo da representação social em foco,
nesta pesquisa, e identificar a hierarquia existente entre os seus elementos, foi
utilizada a técnica de escolhas-hierarquizadas-sucessivas, que permite ao sujeito
fazer um trabalho cognitivo de análise, comparação e hierarquização, facilitando a
identificação do conjunto de componentes que perfazem o núcleo central e o
sistema periférico das representações sociais (MAZZOTTI, 2001; PERNAMBUCO,
1998; MOURA, 2005).
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Apresentamos aos 25 sujeitos, professores e professoras de outras
disciplinas, individualmente, 26 enunciados construídos a partir dos dados
levantados nas entrevistas e associações livres.
Cada enunciado foi impresso em ficha de cartolina e exibido um por um a
cada professor(a), solicitando-lhe que separasse as 26 fichas em dois
subconjuntos, de modo que de um lado ficassem os 13 enunciados mais
representativos do papel da Educação Física escolar e de outro lado, os 13 menos
representativos.
Sucessivamente, o conjunto de fichas com os enunciados considerados
mais representativos era tomado pelos sujeitos e repartidos, até que restasse
somente uma ficha. Assim, na seqüência, o processo se deu: de 26 fichas foram
escolhidas 13, dessas foram escolhidas 7, depois 4, 2 e finalmente 1, a que
continha o enunciado mais representativo de todos (anexo 3). Para encerrar,
pedimos ao professor (a), que justificasse essa escolha.
Os resultados dessas últimas escolhas dos 25 professores e professoras
estão organizados na tabela 6.
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TABELA 6 - Últimas escolhas-hierarquizadas-sucessivas dos (as) 25 professores
(as) sobre o papel da Educação Física da escola

Enunciados
1. O papel da Educação Física é auxiliar as outras
disciplinas
2. O papel da Educação Física é promover o brincar
3. O papel da Educação Física é trabalhar em grupo /
socializar
4. O papel da Educação Física é trabalhar a
psicomotricidade
5. O papel da Educação Física é trabalhar o esporte
6. O papel da Educação Física é promover a ludicidade
7. O papel da Educação Física é promover a competição /
cooperação
8. O papel da Educação Física é ensinar regras
9. O papel da Educação Física é promover o exercitar
10. O papel da Educação Física é trabalhar a coordenação
motora
11. O papel da Educação Física é educar
12. O papel da Educação Física é fazer e aprender
13. O papel da Educação Física é promover a saúde
14. O papel da Educação Física é divertir
15. O papel da Educação Física é desenvolver o aspecto
motor
16. O papel da Educação Física é entreter
17. O papel da Educação Física é recrear
18. O papel da Educação Física é disciplinar
19. O papel da Educação Física é facilitar a amizade
20. O papel da Educação Física é trabalhar a convivência
21. O papel da Educação Física é trabalhar a forma física
22. O papel da Educação Física é dar atividade física
23. O papel da Educação Física é trabalhar o movimento
24. O papel da Educação Física é aumentar o conhecimento
25. O papel da Educação Física é aprendizagem
26. O papel da Educação Física é de disciplina acadêmica
Total

f
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25

A seguir, na tabela 7, é apresentada a análise de conteúdo dos
enunciados considerados mais representativos – que figuraram como a última e
mais importante escolha. Tais enunciados foram classificados de acordo com as
categorias construídas para a análise das entrevistas.
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TABELA 7 - Análise de conteúdo das últimas escolhas-hierarquizadas-sucessivas
dos (as) 25 professores (as) sobre o papel da Educação Física da escola

Papel da Educação Física da escola
Entreter/brincar/recrear
Socializar
Auxiliar as outras disciplinas
Exercitar/treinar/ensinar esporte
Desenvolver o aspecto motor (psicomotricidade)
Contribuir para a formação integral do aluno
Promover a Saúde
Total

f
5
5
4
4
4
2
1
25

A hierarquização dos elementos demonstrou, de certa forma, a
confirmação dos resultados obtidos nas etapas anteriores. Tanto na tabela 6 como
na tabela 7 podemos observar que os elementos escolhidos pelos sujeitos como
os mais representativos têm suas freqüências muito próximas, fato que se
assemelha ao ocorrido na categorização e análise dos dados obtidos nas
entrevistas.
Tal constatação é mais evidente ao analisarmos em separado a tabela
7, pois, ao agruparmos as últimas escolhas com base nas mesmas categorias, o
resultado se repete. Isto é, além das freqüências próximas, podemos inferir que é
bastante provável que as funções da Educação Física escolar, como
entreter/brincar/recrear,

socializar,

auxiliar

as

outras

disciplinas,

exercitar/treinar/ensinar esporte e desenvolver o aspecto motor (psicomotricidade),
apontadas pelos(as) professores(as) de outras disciplinas, reúnem elementos que
se situam próximo ao núcleo central da representação. Enquanto que as funções
de contribuir para a formação integral do aluno e promover a saúde, reúnem
elementos que se situam no sistema periférico.
Esta tendência foi colocada à prova na última etapa da investigação –
Teste do núcleo central. Em seguida demonstraremos e discutiremos os seus
resultados.

5.2.2- O teste do núcleo central
O teste do núcleo central realizado com os (as) 25 professores (as) de
outras disciplinas, foi a última etapa do estudo da representação do papel da
Educação Física escolar. Esta técnica veio complementar a intenção metodológica
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do presente trabalho, que se baseou na proposta pluri-metodológica de Abric
(1994), buscando a confirmação do que se situa no núcleo duro da representação
e se coloca como inegociável. Assim, utilizamos os passos do autor, porém de
forma adaptada como o fez Moura (2005)60.
Conforme visto no capítulo 2, esse teste consistiu, na apresentação aos 25
sujeitos, individualmente, a hipotética história do professor João Pedro, que
ministrava aulas de Educação Física na Escola Municipal Juiz de Fora e tinha
colegas de trabalho – professores de outras disciplinas – que achavam que a
matéria dele servia para cumprir vários papéis. Assim, foram mostrados aos
sujeitos os sete enunciados (anexo 4) que se relacionavam aos papéis atribuídos
às aulas de Educação Física do professor João Pedro. Porém, na realidade, eram
os enunciados identificados nas etapas anteriores desta investigação, sintetizados
com base nas categorias utilizadas na primeira (5.1.1 – As entrevistas) e terceira
etapa (5.2.1 – As escolhas-hierarquizadas-sucessivas). Isto é, os professores
tiveram que analisar suas próprias opiniões e posicionamentos, anteriormente
manifestados, a respeito do papel da Educação Física escolar.
Para cada enunciado proposto, o sujeito respondia escolhendo uma das
três alternativas apresentadas: “É o papel da Educação Física escolar”; “Talvez
seja o papel da Educação Física escolar”; “Não é o papel da Educação Física
escolar”.
Apuramos os resultados desprezando as respostas referentes às opções
“Talvez seja o papel da Educação Física escolar” e “Não é o papel da Educação
Física escolar”.
O ponto de corte entre o núcleo central e o sistema periférico foi o limiar
entre a alta freqüência manifestada – maioria dos sujeitos - relativa aos cinco
primeiros enunciados e a baixa freqüência – minoria dos sujeitos - relativa aos dois
últimos, demonstrado na tabela 8.

60

Dissertação de Mestrado defendida em 2005 no Programa de Pós-Graduação em Educação da
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, sob a orientação da Professora
Doutora Déa Pernambuco, com o título: Ser professora: um estudo em representação.
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TABELA 8 - Verificação do núcleo central com os (as) 25 professores (as) sobre
o papel da Educação Física escolar

Papel da Educação Física da escola
1.
2.
3.
4.
5.

f

A EF tem o papel de entreter/brincar/recrear
A EF tem o papel de auxiliar as outras disciplinas
A EF tem o papel de socializar
A EF tem o papel de exercitar/treinar/ensinar esporte
A EF tem o papel de desenvolver o aspecto motor
(psicomotricidade)

19
19
16
15
14

6. A EF tem o papel de contribuir para a formação integral
do aluno
7. A EF tem o papel de promover a saúde

6
5

O teste do núcleo central confirmou os resultados apurados a partir das
entrevistas, das associações-livres e das escolhas-hierarquizadas-sucessivas,
apontando para a possibilidade de afirmarmos a força dos elementos que o
compõe. Além de ter ratificado a afirmação de Pernambuco (1998, p.118): “esse
instrumento merece gozar da confiança dos pesquisadores que realizam estudos
no campo das representações sociais”. Ressaltamos esse aspecto, pois, como em
nosso trabalho, na pesquisa da autora, o teste do núcleo central demonstrou
consistência e contribuiu para a credibilidade dos resultados.
Portanto, ao considerarmos que os elementos constituintes do núcleo
central são, segundo Abric (2001), os mais estáveis de uma representação,
sugerindo o que é consensual a um determinado coletivo de pessoas sobre um
dado objeto, é possível concluir que a representação social do papel da Educação
Física escolar construída por professores (as) de outras disciplinas da Educação
Infantil e do Ensino Fundamental de três escolas da rede municipal de ensino de
Juiz de Fora abriga em seu núcleo central os elementos que sugerem as funções
de:

entreter/brincar/recrear;

auxiliar

as

outras

disciplinas;

socializar;

exercitar/treinar/ensinar esporte; desenvolver o aspecto motor (psicomotricidade).
Já na periferia da representação em questão – seu sistema periférico -,
próximo ou distante de seu núcleo, ficaram situados os seguintes elementos,
representativos ou não, relativos ás condições individuais, conjuntura e contexto:
contribuir para a formação integral do aluno e promover a saúde.
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O que salta aos olhos nos resultados do teste da centralidade é a
confirmação das atribuições dadas à Educação Física escolar as quais foram
levantadas e discutidas ao longo deste capítulo e que se reapresentaram, nesta
última etapa, com a força de elementos determinantes da representação em
questão.
Tais elementos sugerem papéis atribuídos à Educação Física escolar, os
quais, por estarem situados no núcleo central, garantem a coerência da
repesentação, e indicam que o seu processo de elaboração reside na provável
fragilidade do reconhecimento da especificidade pedagógica da disciplina. Ou
seja, não reconhece-se claramente a condição da Educação Física ensinar
especificamente aquilo que ela “pode e deve” ensinar. Assim, o seu papel
específico é penhorado. Isso é feito com base na familiaridade que os sujeitos
apresentam em relação ao objeto em questão, através da ancoragem e
objetivação da representação (MOSCOVICI, 1978), a partir do discurso e da
prática cotidiana recreacionista, utilitarista, socializadora, esportivista e psicomotordesenvolvimentista, ainda, pautados, hegemonicamente na visão dicotômica de
ser humano.
Constatamos isso também ao verificarmos que, nos resultados do teste
de centralidade, o elemento que sugere a função de contribuir para a formação
integral do aluno aparece distante do núcleo central, pouco significativo para o
estabelecimento da representação e demonstra, portanto, que nossos sujeitos
pouco reconhecem a Educação Física como área capaz de contribuir para o
desenvolvimento integral do educando.
Na fala de P7, observamos a vulnerabilidade aparente da área:

Quando eu vejo... vejo pouca coisa. Na verdade, desde o meu tempo de
aluna que percebo que a Educação Física não tem muito o que ensinar.
Não sei se eu posso falar... mas o professor quando não dá o material e
fica olhando se limita às mesmas brincadeiras... esportes... corrida em
volta da escola... ou então, ajuda a gente que é bem melhor, né?! Posso
até tá enganada, mas acho que assim ela não vai muito longe.

Em suma, podemos supor que, no olhar dos integrantes do grupo
pesquisado,

a

Educação

Física

escolar

se

vê

legitimamente

frágil,

desempenhando vários papeis. Assim, por tudo o que discutimos e apontamos
sobre tais papéis, a Educação Física mostra-se pedagogicamente enfraquecida.
Tal condição suscitada a partir da representação de sua função deixa dúvidas
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quanto ao seu potencial curricular de componente que tem (ou deveria ter)
específica e contundentemente com o que contribuir na formação dos alunos, e a
exibe vulnerável dentre as várias áreas do conhecimento escolar.
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Próximo de finalizar este trabalho devemos claramente, recolocar em
foco as intenções nele perseguidas e como elas surgiram. Relembremos que o
seu ponto de partida se deu em algum momento do nosso dia a dia como
professor de Educação Física escolar; em alguma das tensões vividas no chão da
escola; em algum texto lido; em algum dos cursos que fizemos; ou foi, o que é
mais provável, a partir de tudo isso. Então, o que é relevante destacar, é o fato de
que este estudo nasceu na interseção teórico-prática, gestado nas experiências
acadêmico-cotidianas vividas por nós.
O que foi proposto nesta pesquisa relacionou-se com a investigação e
problematização da representação social do papel da Educação Física escolar
construída por professores e professoras de outras disciplinas da Educação Infantil
(1º ao 3º período) e do Ensino Fundamental (1ª a 8ª série) de três escolas da
Rede Municipal de Juiz de Fora.
Partimos da idéia de que as representações construídas na escola sobre
o

papel

da

Educação

Física

escolar,

veiculadas

no

discurso

dos(as)

professores(as) das demais disciplinas, podem informar a própria Educação Física
e a seus professores e professoras sobre a especificidade da área; sua
legitimidade; a distância entre as representações de seu papel e o papel realmente
assumido e praticado. Além de mostrar a necessidade de ressignificar tal papel a
partir da prática cotidiana de cada escola investigada, e com isso, talvez,
influenciar na mudança dessas representações.
Flagrar as representações dos colegas, professores e professoras de
outras áreas, no âmbito de atuação profissional que nos é muito familiar61
representou

um

grande

desafio.

Procuramos,

então,

a

princípio,

nos

posicionarmos, “exclusivamente”, como pesquisador, à espreita de um dado novo
que pudesse gerar novas reflexões. Por outro lado, acreditamos que tal condição
de familiaridade tenha nos ajudado a abrir caminho e a cumprir com as intenções

61

Mesmo tendo pisado pela primeira vez no chão das três escolas investigadas, minha
familiaridade com esse campo profissional, como já declarado anteriormente, reside no fato de
trabalhar como professor de Educação Física escolar da Educação Básica há pelo menos 20 anos,
em várias escolas da cidade. Isso sem contar o tempo que passei na escola como aluno de
Educação Física, nos antigos 1º e 2º graus, que também contribuiu para a tal familiaridade.
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deste trabalho. Portanto, pareceu-nos mais correto nos posicionar como educadorpesquisador.
No tocante à direção que o estudo tomou em relação a se tornar “mais”
uma pesquisa diagnóstica sobre o cotidiano escolar, aumentando a já extensa lista
de trabalhos62 que formularam denúncias, não vejo, contudo, motivo para refutá-la.
Mesmo porque, tais estudos quando ultrapassam a simples identificação de
possíveis problemas (macro e microestruturais) e avançam na discussão e
sinalização de alternativas e soluções, contribuem significativamente para o
entendimento da escola, e particularmente, para o entendimento da Educação
Física da escola. Não deixando, é claro, de considerar a relação estabelecida
entre estruturas mais gerais e a força do dia a dia escolar, que geram os
problemas, mas que também, encontram as soluções.
Portanto, não saímos à procura de escolas com propostas pedagógicas
diferenciadas63 para, a partir disso, empreendermos um relato sobre o cotidiano.
Procuramos no presente estudo, dar voz aos professores e professoras das
demais disciplinas de três escolas, cujos critérios de escolha se limitaram: a ser da
rede pública municipal, ter porte variado e atender a contingentes diferentes de
alunos. Assim, com base nas visões dos sujeitos, suscitamos uma discussão
sobre o papel da Educação Física escolar, a partir da qual acreditamos poder
ajudar a suprir a necessidade de pesquisas sobre a disciplina em nossa região.
Lembramos, ainda, uma vez mais, que estamos certos da força das
ações cotidianas, empreendidas no chão da escola pelos(as) professores(as) – “o
homem comum”64, “o sujeito anônimo”65. Cremos, também, como Capparroz
(2001), Palafox (2002), Pires e Neves (2004) que a aproximação dos estudos
acadêmicos com a realidade escolar pode resultar num grande salto para ambos
e, por conseguinte, para a Educação Física da escola e seus beneficiários diretos,
os educandos.

62

Podemos citar Dias et al. (1999); Barbosa (2001); Bracht et al. (2003); Molina (1999); Ayoub
(2005), entre outros.
63
Santos (2005), formula uma crítica aos trabalhos ditos “diagnósticos de denúncia” e desenvolve
uma pesquisa que parte da seleção de um contexto escolar que apresenta uma proposta curricular
diferenciada, apontando as ações pedagógicas cotidianas que naquele ambiente especial são
geradas.
64
Spink (1995), usa a expressão “o homem comum” relacionada ao conhecimento nãocientífico,mas também legítimo, motor das transformações sociais.
65
“O sujeito anônimo é o grande artesão dos tecidos da história”, frase atribuída à Regina Assis,
citada por Souza e Vago (1999).
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Com relação, especificamente, aos resultados da pesquisa obtidos por
meio da abordagem pluri-metodológica utilizada, foi possível chegar a algumas
conclusões. Para o desenvolvimento desse estudo utilizamos a entrevista, a
técnica da associação-livre, a técnica das escolhas-hierarquizadas-sucessivas e o
teste do núcleo central. Com as duas primeiras, levantamos o conteúdo da
representação e com as outras duas investigamos e confirmamos a estrutura da
representação.
Os resultados encontrados indicam que a produção da representação
ocorre por influência de fatores advindos de fora da escola e da própria Educação
Física, tais como as influências institucionais e a visão dicotômica do ser humano.
Os resultados apontam, também, fatores característicos do ambiente escolar, tais
como, o jeito escolar de ensinar e os embates entre os saberes e os atores
cotidianos. Além de mostrar aqueles inerentes à Educação Física, que dizem
respeito as suas peculiaridades, tais como, espaço-tempo da aula, material
didático, conteúdo específico de ensino e tipo de atividade.
Ressaltamos, nesse ponto, o reconhecimento da possibilidade de
tensões cotidianas, particularmente, vividas em cada um dos espaços escolares
pesquisados, influenciarem, diferentemente, não apenas as representações
produzidas, como também suas práticas concretas. Porém, não foi objetivo deste
estudo discutir tal problemática. Ou seja, estabelecer comparação entre as
possíveis diferenças nas representações e práticas produzidas nas três escolas
pesquisadas.
As informações coletadas nas entrevistas revelaram sete categorias de
conteúdos compondo a representação social do papel da Educação Física escolar
construída por professores e professoras de outras disciplinas da Educação Infantil
(1º ao 3º período) e do Ensino Fundamental (1ª a 8ª série) de três escolas da
Rede Municipal de Juiz de Fora.: (a)entreter/brincar/recrear; (b)socializar;
(c)auxiliar as outras disciplinas; (d)exercitar/treinar/ensinar esporte; (e)desenvolver
o aspecto motor (psicomotricidade); (f)contribuir para a formação integral do aluno;
e (g)promover a saúde.
Na realidade, tais categorias abrigam elementos da representação que
indicam os papéis atribuídos à Educação Física da escola. Como ressalta
Moscovici (1978), a representação de um objeto pode se diferenciar do próprio
objeto. Assim, a representação do papel da Educação Física pode ser diferente de
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seu papel assumido e praticado no dia-a-dia, e ainda, ser diferente do idealizado
pela área. Por outro lado, Spink (1995) lembra que a representação social como
conhecimento

não-científico

também

é

determinante

como

motor

das

transformações sociais. Nessa perspectiva, as práticas cotidianas interferem na
representação e essa interfere nas práticas, ou seja, a representação social é
constituída pela realidade social na qual as práticas se inserem e constitui essa
mesma realidade.
Constamos que com relação ao papel de entreter/brincar/recrear, parece
que tal atribuição não consegue ultrapassar a condição unicamente recreacionista
que leva a disciplina não se diferenciar do momento do recreio, pois este papel é
pautado no brincar, considerando a brincadeira com um fim apenas em si mesma.
Tal visão contribui para desqualificar a disciplina mesmo quando a brincadeira é
pedagogizada pela Educação Física de forma “séria”. Supomos que uma parcela
dos profissionais da escola ainda não percebeu a importância do brinquedo e da
brincadeira para o desenvolvimento da criança (REGO, 2003)66.
Os sentidos do papel de socializar transitam no universo da relação
interpessoal, guardando, aparentemente, a intenção de disseminar valores e
regras que facilitem o convívio harmonioso e preparem o indivíduo para uma
possível aceitação dos ditames sociais. Não houve indícios que sugerissem uma
imagem de socialização consciente, ou seja, aquela que permitisse ao indivíduo
uma inserção social crítica.
Com essa perspectiva a Educação Física recebe a incumbência de
socializar o corpo discente da escola, como se a disciplina fosse a única
responsável por tal função, quando na realidade é responsabilidade da escola
como um todo. Assim, o que ficou evidente é que, a partir das peculiaridades da
área – como, por exemplo, facilitar o trabalho corporal em grupo –, a sua função
socializadora contribui para justificar a sua presença na escola.
Ao tratamos do papel de auxiliar as outras disciplinas, observamos o
desconhecimento dos professores de outras disciplinas quanto ao saber a ser
tratado pela Educação Física, ou mesmo uma noção parcialmente equivocada em
relação a este saber. E ainda, quando reconhecida tal especificidade essa é
colocada como menos importante que as demais. Notamos isso nas falas de
nossos depoentes em relação aos vários papéis atribuídos à Educação Física,
66

Rego (2003), se baseia em Vygotsky para apontar a importância do brinquedo e da brincadeira
no estabelecimento de conceitos e processos que impulsionam o desenvolvimento da criança.
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mas tal visão ficou mais evidente em relação a sua função de suporte as demais
matérias.
Nesse sentido existe na escola uma “rígida hierarquia dos saberes”
(SOUZA e VAGO, 1999) que estabelece, num patamar superior às disciplinas
essenciais – mais importantes, com mais status -, normalmente aquelas ligadas à
porção cognitiva, ao trabalho intelectual tradicional de sala de aula, à linguagem
escrita; e num patamar inferior as disciplinas dos saberes periféricos – menos
importantes, com menos status -, aquelas ligadas à dimensão corporal e “não”
intelectual, ao trabalho fora de sala de aula, à linguagem falada, etc. A Educação
Física estaria incluída no rol dessas últimas.
Assim, o papel de auxiliar as outras disciplinas recebe ora o caráter
compensatório ora o caráter de suporte de conteúdos alheios. Segundo Bracht et
al. (2003, p. 59), “Na visão de Educação Física como complemento das outras
disciplinas, a característica principal é enxergá-la como um prolongamento da
aprendizagem da sala de aula”, assumindo parte do conteúdo das outras matérias.
Mas que isso não seja confundido com uma proposta interdisciplinar, pois um
tratamento verdadeiramente interdisciplinar é o que o ensino mais significativo
almeja67. Prossegue os autores, “Quando sua importância refere-se a compensar
a atividade de sala de aula, a Educação Física não é mais um prolongamento, mas
a própria negação dos momentos vivenciados pelos alunos nas outras disciplinas”.
Ao tratarmos do papel de exercitar/treinar/ensinar esporte, agrupamos
termos a partir da tendência observada no discurso dos sujeitos de inter-relacionálos. Tal tendência confirma em parte a relação histórica que se estabelece entre a
Educação Física e o eixo paradigmático da aptidão física, cujo conteúdo primordial
para atingir seus objetivos já foi a ginástica e hoje é o esporte (CASTELLANI
FILHO, 1998; BRACHT, 1999; BRACHT e GONZÁLEZ, 2005). Além do que, ao se
referirem ao esporte, na maioria das vezes, reivindicam para a Educação Física
alguns dos princípios do esporte de rendimento, tais como, suas regras, gestos
técnicos como padrão, comportamento de atleta, performance, desempenho físico,
etc.
Essa atribuição mostra-se marcante, sem ser hegemônica no que tange
ao coletivo dos sujeitos. Salientamos, porém, que quando as informações do(as)
professores(as) do segmento de 5ª a 8ª série são analisadas em separado – a
partir dos dados coletados na etapa de associação-livre -, tal papel se coloca como
67

Sobre essa questão ver em Pereira et al. (2005).
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o principal, ratificando a sua hegemonia segundo a representação deste subgrupo. Característica ainda muito forte deste nível da escolarização (VAGO, 1997;
KUNZ at al. 2002; PALAFOX, 2002).
No que concerne ao papel de desenvolver o aspecto motor do aluno,
torna-se evidente a presença da noção de psicomotricidade no olhar dos docentes
estudados, principalmente, relacionada ao trabalho realizado nos primeiros anos
da vida escolar. Fato que foi confirmado com a análise dos dados coletados junto
às professoras da Educação Infantil.
Referências aos elementos coordenação motora, desenvolvimento
motor, coordenação grossa, equilíbrio e lateralidade, foram detectados nas falas
de nossos depoentes e fizeram-nos acreditar que parte da representação desses
docentes

é

permeada

tanto

pela

concepção

psicomotora

quanto

à

desenvolvimentista (sucessora da primeira, segundo Bracht e González, 2005).
Limitadas ao aspecto motor da criança, tais concepções deixam a
desejar quanto à contribuição da disciplina à formação humana que é o objetivo
das práticas escolares, pois o espectro do olhar se restringe às dimensões
biológicas e psicológicas, desconsiderando a dimensão histórico-cultural – que
produz o homem (produz o movimento humano) e é produzida por ele, e que
alicerça os saberes escolares.
O papel de contribuir para a formação integral do aluno consta do
discurso de uma reduzida parcela de nossos sujeitos. Essa visão parece indicar o
reconhecimento de que a Educação Física promove uma certa influência nos
vários aspectos do ser humano e não somente no aspecto físico-motor.
Apesar de pouco influenciar no estabelecimento da representação e, por
isso, se situar em seu sistema periférico, tal referência talvez possa ser
considerada como um sinal antidicotômico. Porém, não percebemos, na fala de
nossos docentes, algo que se referisse a uma possível especificidade da área que
concorresse para a referida formação dos alunos.
O papel de promover a saúde, curiosamente, mostra-se pouco
relevante. Seus elementos aparecem com baixa freqüência e, por conta disso o
colocam, também, situado no sistema periférico da representação. Entretanto
demonstra a persistente vinculação da Educação Física com a área médica,
confirmando, em parte uma tendência histórica, pautada, talvez, no mito de que a
atividade física garante irrestritamente a saúde.
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De modo amplo, este estudo permite-nos concluir que o papel da
Educação Física representado pelos(as) professores(as) das demais áreas das
três escolas investigadas é multifacetado. Foram detectadas sete atribuições,
comentadas anteriormente, porém há de se destacar as cinco que compõem o
núcleo central da representação e se apresentam como inegociáveis

(ABRIC,

1998): (a)entreter/brincar/recrear; (b)auxiliar as outras disciplinas; (c)socializar;
(d)exercitar/treinar/ensinar

esporte;

e

(e)desenvolver

o

aspecto

motor

(psicomotricidade).
Portanto, promover o brincar pelo brincar, nivelando-se a Educação
Física ao recreio, sem valorizar a brincadeira pedagogizada como fator
fundamental para o desenvolvimento da criança; auxiliar as outras disciplinas sem
um

tratamento

interdisciplinar

do

processo,

sem

discutir

a

excessiva

compartimentalização e hierarquização dos saberes; promover a socialização, não
assumida por todas as disciplinas, só pela Educação Física, sem uma abordagem
consciente e crítica; trabalhar o esporte, limitando-se, na maioria das vezes, à
preocupação exclusiva com esse conteúdo, pautado em parte pelos princípios do
esporte de rendimento; e por fim, fazer da psicomotricidade conteúdo da disciplina,
psicologizando-o, sem explicação histórico-cultural da produção de movimento
humano; são atribuições produzidas e formuladas pelos docentes, colegas de
outras áreas, que refletem uma realidade da Educação Física pouco confortável
perante

as

disciplinas

consideradas

genuinamente

como

componentes

curriculares.
Ao olhar dos integrantes do grupo pesquisado, os sentidos dados às
atribuições que perfazem o papel da Educação Física escolar, sugerem, então,
uma legitimidade frágil. Tal condição deixa dúvidas quanto ao reconhecimento de
sua especificidade e de seu potencial pedagógico como disciplina escolar.
Realidade que pode ser transformada a partir de nova relação entre
representação e prática, processo que deve ser engendrado no chão da escola.
Apesar de não ser um processo simples, Flament (2001) destaca a
preponderância das práticas sociais no desencadeamento de transformações
profundas das representações ao nível de seu núcleo central.
Tal possibilidade encontra nas ações coletivas empreendidas no interior
da escola, permeadas pela característica tensão cotidiana, um caminho bastante
significativo. Nessa direção, Gariglio (2004) chama-nos a atenção para a
importância de se construir uma atitude mais colegiada por parte dos professores,
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na qual “o individualismo pedagógico possa dar lugar ao diálogo e ao debate mais
solidário das experiências de ensino construídas pelos professores de cada uma
das disciplinas escolares” (p. 240).
Entendemos essas ações coletivas como tempos-espaços peculiares do
ambiente escolar que devem ser ocupados, também, pelos professores de
Educação Física, reivindicando uma atitude realmente colegiada, para, a partir
disso: tratar de forma interdisciplinar o conhecimento; discutir o projeto pedagógico
da escola, buscando fundamentar a importância de se considerar a Educação
Física como elemento deste projeto; fazer-se presente nas reuniões, discussões e
debates pedagógicos; criar e aproveitar oportunidades para discutir o papel da
Educação Física com os colegas professores da escola, com os pais dos alunos e
com estes próprios; e é claro, realizar uma prática que valorize o espaço da
Educação Física em relação ao todo escolar (BRACHT et al. 2003).
Quanto a realizar uma prática que valorize o específico da Educação
Física, nos parece fundamental que a área cumpra um duplo movimento. Por um
lado, procure assumir o caráter de disciplina nos moldes da organização
tradicional do currículo – forma escolar de ensinar -, e, por outro, que insira os
seus saberes, sem abrir mão de seu tratamento típico. Como nos relata Silveira
(2004), ao destacar tal atitude verificada na prática pedagógica do professor que
consta de seu estudo. Segundo o pesquisador, o professor indicou como a
Educação Física pode se beneficiar da apropriação da forma escolar de ensinar68
e educar, “não negligenciando suas peculiaridades, determinadas em grande
medida pela sua especificidade cultural, assumida por ele como a cultura corporal
de movimento” (p. 122).
A Educação Física escolar defendida aqui é perspectivada como uma
prática pedagógica, que, como tal, se apresenta como área de intervenção social,
comprometida com a aquisição crítica do saber para o processo de emancipação
dos seres humanos. Para tanto, considera a cultura como referência para o
entendimento do corpo e do movimento, o que não significa excluir as outras
dimensões de tal manifestação humana, desvencilhando-se de qualquer tipo de
visão reducionista. Essa proposta de ensino-aprendizagem que “recorta” a cultura
corporal de movimento (BETTI, 2005) situa professor e aluno como sujeitos

68

Silveira (2004),aponta alguns procedimentos de ensino tipicamente escolares apropriados pelo
professor estudado: planejamento cuidadoso, solicitação de pesquisas aos alunos, conversas e
debates, avaliação, cobrança de rendimento escolar, entre outros.
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históricos, permitindo um diálogo constante entre eles e procurando desfazer as
amarras que distanciam corpo e cultura, corpo e pensamento.
A Educação Física, enquanto disciplina do currículo escolar, enfocada
como uma das áreas de conhecimento a serem passadas aos alunos, tem como
sua especificidade, portanto, as práticas da cultura corporal de movimento: danças,
esportes, lutas, jogos, brincadeiras, ginásticas, movimentos circenses, etc. advindas (inseridas) de um (num) contexto social amplo - do local ao global, do
ontem ao hoje. Isto é, considera o movimento humano como produção social
acumulada ao longo da história.
Como tratamento desse conteúdo, acreditamos no caminho que parte
das ações coletivas e se encontra na relação dialética entre teoria e prática com o
intuito de valorização da ação-reflexão-ação – saber-fazer e saber-sobre representando um constante desafio para professores e alunos na busca de
transformação de si e, como conseqüência, a própria transformação do grupo e da
sociedade.
Nesse sentido, a Educação Física pode ocupar todos os espaços
pedagógicos da escola, não somente as quadras como de costume, sem, é claro,
abrir

mão

de

sua

essência,

o

movimentar-se.

E

participar,

portanto,

significativamente do projeto de ensino escolar, construindo-o e sendo construída
por ele – prática e representativamente - em cada chão de escola.
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ANEXOS

ANEXO 1

ROTEIRO DE ENTREVISTA
1. Nome
2. Há quantos anos você trabalha na escola como professor (a) (rede pública
e/ou privada)?
3. Escola (s) que trabalha.
4. Disciplina (s) / segmento (s) de ensino / série (s) em que você leciona?
5. Qual é o papel da Educação Física da Escola para você?
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ANEXO 2

TÉCNICA DA ASSOCIAÇÃO-LIVRE

Nome:
Escola:

Função:

Data:

No.

Contato:
Associação livre de palavras

Associe livremente palavras à EDUCAÇÃO FÍSICA da ESCOLA
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ANEXO 3

A TÉCNICA DAS ESCOLHAS-HIERARQUIZADAS-SUCESSIVAS
Sujeito ___ . Resultado das escolhas-hierarquizadas-sucessivas.

Enunciado

Escol Escol Escol Escol Escol
1
2
3
4
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Educação Física é brincar
Educação Física é diversão
Educação Física é lúdica
Educação Física é entretenimento
Educação Física é recrear
Educação Física é disciplinadora
Educação Física é trabalhar em grupo /
socializar
8. Educação Física é amizade
9. Educação Física é competição /
cooperação
10. Educação Física deve ensinar regras
11. Educação Física é convivência
12. Educação Física é esporte
13. Educação Física é exercício
14. Educação Física é habilidade / forma
física
15. Educação Física é atividade física
16. Educação Física é coordenação motora
17. Educação Física é desenvolvimento
motor
18. Educação Física é movimento
19. Educação Física é psicomotricidade
20. Educação Física é conhecimento
21. Educação Física é educar
22. Educação Física é aprendizagem
23. Educação Física é fazer e aprender
24. Educação Física é disciplina acadêmica
25. Educação Física é saúde
26. Educação Física deve auxiliar as outras
disciplinas
Por favor, Justifique a sua escolha.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
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ANEXO 4
TESTE DO NÚCLEO CENTRAL
Instrumento de verificação do núcleo central
Na Escola Municipal Juiz de Fora, os (as) professores (as) de outras
disciplinas, colegas do professor de Educação Física João Pedro, acham que a
matéria dele serve para várias coisas (pode cumprir vários papeis).
Vou falar-lhe para que servem as aulas de Educação Física na visão
desses professores. Para cada coisa que eu disser gostaria que você apontasse
uma das três opções:

A- É o papel da Educação Física escolar
B- Talvez seja o papel da Educação Física escolar
C- Não é o papel da Educação Física escolar

Enunciado
As aulas de Educação Física da
Escola Municipal Juiz e Fora servem
...para promover a saúde
...para contribuir na formação integral dos alunos
...para socializar
...para entreter/brincar/recrear
...para desenvolver o aspecto motor (psicomotricidade)
...para exercitar/treinar/ensinar esportes
...para auxiliar as outras disciplinas

A

B

C

