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RESUMO 

 
Este trabalho apresenta-se com o intuito de investigar qual a representação 

social que os acadêmicos do curso de Educação Física do Campus Jataí da 

Universidade Federal de Goiás possuem sobre a motricidade humana. 

Propusemo-nos, com este trabalho averiguar o que vem a ser a representação 

social, observando a compreensão sobre a teoria da representação social de 

alguns autores. A partir da realização de um levantamento dessas 

representações, pudemos atingir nosso objetivo de analisar e mostrar a visão 

dos acadêmicos do curso de Educação Física sobre motricidade. Foi 

necessário elaborar uma fundamentação teórica sobre o assunto, para em 

seguida, problematizar nosso estudo no contexto da situação investigada. 

Observamos os vários olhares sobre a representação social, apresentando 

questões que envolvem a compreensão do termo. Abordamos também a 

complexidade, a abrangência do termo representação social. Apresentamos a 

motricidade na visão de vários autores. Abordamos a diversidade do consenso 

que envolve o conceito do termo. Retratamos também a diferentes termos de 

motricidade e suas abordagens. Para coletarmos os dados de nossa pesquisa 

utilizaremos a entrevista semiestruturada, com três alunos de cada período do 

curso de educação física CAJ/UFG no segundo semestre do ano de 2009. 

Foram nomeadas por nos duas categorias de analise de dados sendo elas: 1° 

a representação diferenciada dos alunos do curso de Educação Física sobre a 

presença da motricidade nas disciplinas do curso e 2° a motricidade no curso 

de Educação Física. A partir destas categorias pudemos chegar a reflexão 

sobre representação social e motricidade pontos principais de nossa pesquisa. 

Ao final, apresentamos nossas considerações finais, baseando nos em todo o 

processo de pesquisa e em todo o conteúdo exposto neste trabalho 

monográfico. 


