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DADOS DO PROJETO DE PESQUISA
Conforme apresentação do pesquisador:
Este é um estudo com cunho descritivo exploratório, baseado em uma abordagem qualitativa,
a fim de delinear amplos aspectos de determinada realidade social, permitindo esclarecer as
variadas formas dos fenômenos produzidos socialmente. Desse modo, esta pesquisa tem como
objetivo compreender como os docentes e os acadêmicos dos cursos de Letras e Pedagogia
apreendem e compreendem sobre a Educação Física no contexto de suas atuações e formações
profissionais, pretendemos, portanto, com apoio na literatura e na pesquisa de campo que
abordem sobre esse eixo temático desenvolver este estudo de forma clara e fundamentada.
Esta pesquisa tomará como ¿lócus¿ a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de
Jequié, localizada na região sudoeste do estado da Bahia, tendo como população pesquisada
professores e alunos que tiveram experiência com as disciplinas educação física I, II, III
oferecidas para os cursos de pedagogia e letras no período entre 2009 e 2012.Serão utilizados
como instrumentos de produção de dados uma entrevista semi- estruturada e o Teste de
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Associação Livre de Palavras (TALP). O roteiro de perguntas da entrevista foi organizado em
dois blocos: o primeiro composto de questões sócio demográficas com três questões
subjetivas e o segundo será composto será o TALP que consiste em uma pergunta como eixo
central que será: o que lhe vem em mente quando lhe digo as palavra Educação Física? Para
dar suporte na pesquisa serão utilizadas a teoria das Representações Sociais e a abordagem
complementar do núcleo central que apresentarão as percepções dos pesquisados, visto que
Moscovici em sua teoria argumenta que cada fenômeno, cada cognição sobre qualquer
assunto é produzido socialmente, e Abric vem com sua teoria organizar as ideias produzidas
pelos mesmos, tendo assim a possibilidade de estabelecer a estrutura central e periférica das
representações dos atores sociais dessa pesquisa.
Objetivo da Pesquisa:
Objetivo Primário: apreender as representações sociais de discentes e docentes universitários
sobre as disciplinas Educação Física I, II e III de uma Universidade pública do Nordeste
brasileiro.
Objetivo Secundário:
. comparar a percepção discente e docente sobre as disciplinas Educação Física I, II e III;
. analisar a influência das disciplinas Educação Física I, II e III na formação acadêmica dos
discentes dos cursos de Pedagogia e Letras;. compreender a percepção dos professores em
formação sobre Educação Física.
Avaliação dos Riscos e Benefícios: Em relação aos riscos o pesquisador informa que "Será
oferecida uma 'CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA E DOS SEUS
RESPONSÁVEIS' e um 'TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO',
obedecendo à Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, explicitando os objetivos
da pesquisa aos atores sociais e esclarecendo que em nenhum momento ele(a) será exposto(a)
a riscos devido à sua participação na pesquisa e que poderá, a qualquer momento recusar a
continuar sem qualquer espécie de prejuízo físico, mental e/ou financeiro, contando com
garantia do seu
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anonimato". Em relação aos benefícios o pesquisador informa que: "Este estudo propiciará
subsídios para a identificação dos fatores que influenciam no desenvolvimento das disciplinas
Educação Física I, II e III".
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: A pesquisa está bem sustentada teórica e
metodologicamente, podendo oferecer valiosas contribuições acadêmicas para o estudo em
questão.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: Todos os termos foram
apresentados.
Recomendações:
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
O pesquisador atendeu às recomendações do relator
Situação do Parecer: Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP: Não
Considerações Finais a critério do CEP: Aprovo ad referendum o parecer do relator em
28.01.2014
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