TEORIZANDO SOBRE A NOSSA PRATICA E PRATICANDO
AS TEORIAS NOSSAS DE CADA DIA...
"Tudo aquilo pode e deve mudar, e
ate espero que nao dentore. Pois e tao
escura a noite que jet tido pode
demorar muito a aurora'''.
Estamos todos perplexos so de
imaginar que, daqui a pouco, despontara
urn novo seculo c, conseqfientemente,
urn novo milênio. Ao escrcvcr cstas linhas, desaguam sob nossas cabecas
turbilhOes de utopias adormecidas, prenunciando, nos liamcs da desesperanca,
a prOpria csperanca rarcfeita e
reconstruida, e ainda, o brilho da resistencia. Nesta perspectiva tentamos espremer, de todas as miseriasc epidemias
que nos assolam, urn naco de riqueza e a
busca de uma nova era. No limiar terminal
de urn ano, buscamos o equilibrio em
cima do fio da indignaccio e da ternura
("sin perd&la jamas"), em cima da corda
bamba da denitncia e animcio dc novas
possibilidades de superacäo de todas as
misdrias da condicAo httmana, cristalizadas na hist6ria do século em que
vivemos.
Nestes momentos de festa, relicxäo e despedida dc um ano c comcco de

outro, talvez seja de born torn, em meio
alcgria, as lagrimas dos fogos de artificio
e do champanhe, indagarmo-nos uns
aos outros, na seguinte linha do horizonte do pensamento:
- ao nos aproximar da virada do
seculo, e possivel ainda akar vOos de
liberdade, democracia efelicidade? Ou
vamos continuar em 96 reproduzindo
os valores, a etica e as miserias 'do
seculo ATV em pleno restinho do seculo
XX? Quais as nossa metas para
desconstruir a injusta distribuicelo da
riqueza material e reluzente na opurencia dos castelos do Brasil e do mundo?
Somos capazes de irmos para aletn do
jargeio da emancipacdo praticando-a
cotidianamente no seio da familia, do
amor, da amizade, do sindicato, da reda sexualidade, da escola e da
universidade? Vamos terminar um ano
e comecar outro sem teto e sem terra.
Sem teto para escrever um livro, plantar
unta Orvore e fazer um filho? Sem terra
para dela poder "retirar do trigo o
milagre do pdo e se fartar de pdo..."?
nesse cmaranhado de indagacOes que se

' Cf. Otto Maria Carpeaux. no prefacio do livro "Cultura de massa e Cultura popular: leituras
operarias-, de autoria de Ecleia Hosi. PetrOpolis, Vozes, 1986.

Motriviahcia
inscreve a globalizacäo da cconomia
enquanto palavra de ordem e ditando as
ordens, homogencizando a cultura, a
misária, as movies c os desejos...
"rivemos em ulna epoca paradoxal,
mas este paradox() e maior nos
chamados (eufemisticamente) palms
emergentes. A globalizacci° dos
mercados e ulna forca centripeta e
centrifuga ao rnesmo tempo: inclui e
exclui radicahnente as populacOes
dos poises perifericos."2
As reflexOes e qucstionamentos
acerca do tempo em que vivemos, acima
aludidos pretendem consolidar a cara
teOrica-critica desta revistac os compromissos epistemolOgicos, politicos e sociais assumidos desde a sua criacdo em
1988 3 . Optamos por este modelo para
nos contrapor ao use e abuso modista do
pluralism° cientifico e ideolOgico tao
decantado em alguns setores da academia, que termina por empatar as vexes os
caminhos da resistencia pela via da suposta neutralidade cientifica.
Na tentativa de garantir aos leitores um triplice exercicio de imaginaceio
sociolOgica, envolvendo uma sensibilidade histOrica, antropolOgica e critica", resolvemos homcnagcar nesta edicab o iconee a estrela maior da sociologia

brasilcira, Florestan Fernandes. Esta homenagem e indubitavelmcnte importante, considerando que homens como ele,
de cocrencia intelectual e politica, sao
uma especie cm extincao nos corredores
das universidades brasileiras.
Ao longo de sua existacia, a
Motrivivencia tem priorizado as
tematizacOes emergentes e de releväncia
piiblica, social e epistemolOgica. Temas
como o Curriculo, o Esporte, o Corpo,
a Educacao Fisica na escola pnblica c a
Pesquisa, fomentaram debates e polEmicas nas graduaceles e pOs-graduacOes
em Educacao Fisica em algumas universidades brasileiras. As ternaticas ate
entao veiculadas decerto oportunizaram
o nascimento de outras subtematicas e
fomentaram outras categorias de anal ise
da realidade, novos olhares sob novos
objetos de investigacao. Neste sentido,
reconhecemos a necessidade de
reeditoracao de alguns temas e contendos, os quais ficarao em prontidao para
outras ediceies.
Neste niimero resolvemos
"teorizar"sobre a pratica teOrica e "praticar" a tcori zacdo a respeito da relacao
teoria e pratica no contexto da Educacao
Fisica. Tal opcao se deu ao folhearmos a
producao cientifica da area e constatar
que a relacao teoria e pratica e tratada

z Cf. Martins Suzuki Jimior, Folha de Sao Paulo, 02/12/1995, p.5-6, Ilustrada, artigo: "Caetano
exihe a face mais bola da nostalgia".
No nUmero passado. relatamos a histOria da revista, procurando situar os seus diversos
colaboradores ao longo dos setts oito anos de existencia. Queremos acrescentar neste rnner° a
colaboracào pennancnte da Secretaria Estadual do CBCE/SE nas pessoas de Ingrid D. Wiggers,
Walburga Assis da Silva, Fatima I.ima, Solange Lacks, Jorge Carvalho, Jose Americo Santos
Menezes, Alexandre flenrique R. de Menezes, Iracema Soares de Souza, Francisco Igor Oliveira
Mangueira e outros.
4 Cf. Giddens, Antony. Sociologia: uma breve porem critica introduc"ao. Rio de Janeiro : Zahar,
ed., 1994.
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indiretamente, ou corn absoluta raridade.
Assim c que achamos por bem "mexer"
corn este assunto, rcunindo pesquisadores da Educacao Fisica, mas sobrdtudo de "outros- campos do conhecimento, no sentido de ajudarem a desconstruir
mitos, equivocos c limites e, ao mesmo
tempo, apontar caminhos, pistas c possibilidades para o redimensionamento
da relacao teoria c pratica.

na, a qual tICIO resulta de uma teoria
posta em pratica, nem de uma prcitica
que se Lorna teoria, etas da inter-relacao &lid/Inca e compiexa em que uma
tensiona a outra-.

Este niuncro pode ser considerado
como umaantologia inicial c temporaria
sobre o tema em debate. Poderd se constituir num legado dos autorcs para repensarem as praticas cientificas c pedagOgicas das escolas e universidades que
pretendam promovcr os estudos da
corporcidadc do homem c mulher contemporancos a luz de outros universos
teOricos/praticos.

Demo nos traz reflexiies sobre a
Pesquisa Participante, apresentando
questionamentos que contemplam dois
posicionamentos interligados: de um
lado, a exaltacäo das virtudes deste model° de pesquisa. ja quc e uma proposta
metodolOgica fundamental e necessaria,
desde que exista interesse em mudar a
realidade, de outro lado, aponta dubiedades notOrias, em particular o
escamoteamento de incompeténcias teenicas c metodolOgicas que dificultam
processos emancipat6rios.

Os artigos aqui contidos privilegiam concepcOes quc nos falamos no
Ambito do cartesianismo, da intercomplementaricdadc c da unidadc entre teoria c pratica. A cstrada construida pclos
autorcs é larga c vasta, c a "viagcm"
excitante e incitante, apresentando aqui
e acold "pistas" e atalhos conflitantes,
contraditOrios e, aid, superadores.
Santos Filho abrc o entrevero WOrico-reflexivo com o tcxto "Teoria c PMtica: a relacao necessaria". no qual
tcnta mostrar a possibilidadc c a nccessidade da integracao, destacando quc a
questa() da relacao teoria c pratica tern
importantes implicaciacs para a prdtica
da pesquisa, para a pratica curricular e
para a pratica da formacao de profissionais cm qualquer campo de trabalho.
Gamboa contribui corn scus escritos intitulados "Teoria e Pralica: uma
relacao dinamica e cmnrachtOria -. 0
autor sugere que "tank) a teoria como a
prótica sclo partes da accio social huma-

Kunz escreve sobre "A relacao Teoria/Pratica no Ensino/Pesquisa da Educacao Fisica. Etc procura vincular o conccito de teoria as producOes teOricas do
conhecimcnto e a sua transfonnacao em
NO-Cs concretas na realidade especifica.

Marcellino ressalta a falsa
dicotomia Teoria/Prdtica na Educacao
Fisica, de modo mais espccifico no campo dos Estudos do Lazer, e as conseqti&etas para a formacao profissional.
Jeher direciona suas andlises para
a Relacao Teoria e Prdtica no ensino e
suas implicaccies para a Educacao Fisica
Escolar.

Melo nos leva, por mcio de apontamentos na hist6ria, a refletir sobre o
desenvolvimento e a criacao das escolas
e cursos de formacao de professores na
Educacao Fisica brasilcira, questionando, neste context°, os aspectos inerentes a relacdo Teoria e Pratica.
Escobar retoma a discussao da
"Cultura Corporal na Escola: tarefas
da Educacao Fisica". A autora amplia o
vasto conceito de "Cultura Corporal",

situando-o pedagogicamente no campo
da Educacao Fisica e a Iuz dos pressupostos da Pedagogia Critico-Superadora.
Wajskop apresenta scu artigo "A
brincadeira entre a Teoria e a Pratica",
sugerindo algumas pistas para a reflexdo
sobre as diferentes praticas educativas e
suas relaceoes corn a brincadcira infantil.
Taffarel prop& o redi mensionamento do tempo pedagsigico necessario para aprendizagens sociais na area da
EducacAo Fisica Escolar. 0 tempo peda&Tic° a redimensionado nas aulas,
cinas, semindrios, festivals da Cultura
Corporal esportiva e workshops, onde o
trato corn o conhccimento accrca da Educacao Fisica e Esportebusca materializar
o eixo curricular de ampliacâo das competencias humanas para a construcao
critica da Cultura Corporal.
ApOs os textos diretamente rcl ac ionados ao terra principal, surgcm as secties corn o objetivo dc dar continuidade
a discuss5o, aprofundar c enriquecer
mais ainda a tematica trazida a baila.
Na seck PONTO DE VISTA a
colocado, a titulo de pro \ ocacilo. o jargao popular "Na pratica a tcoria 6 outra".
Sera mesmo? 0 objetivo e desconstruir
esta afirmacao emprestando-1 he uma
nuance mais critica e reflexiva.
Em EXPERIMENTANDO, o objetivo é refletir sobre as acOes pcdagOgicas cotidianas, nas quaffs se trava e se
materialize o embate da relacao Teoria e
Prätica. Os relatos abordam o Estagio
Supervisionado, urn projeto de csporte
de lazer, a experiencia de 1" dc maio - dia
do Trabalhador - c a pratica pedagOgica
na disciplina Recreacdo.

Os GRUPOS DE ESTUDO sac'
resgatados, ressaltando-se a importancia dos grupos de estudo espontaneos,
enquanto forma de resiste'ncia cultural e
cientifica nas instituicOes, ao mesmo tempo em que sit) pulverizados e fragilizados
se nao form compreendidos na insercäo
de projetos institucionais (CNPq. CAPES c outros). Os grupos de estudo aqui
representados discorrem sobre as diretrizes curriculares para a Educacao
Fisica Escolar, como lambent sobre a
avaliacao curricular do Curs() de Educacao Fisica da UFSC.
CIENTIFIQUE-SE traz o ar de
denüncia da explorac5o do trabalho infantil. A "Sentenca do Tribunal Nacional
contra o Trabalho Infantil" corn ccrteza
content a sintese da indignacao dos convidados e sindicalistas reunidos cm outubro em Brasilia. Ainda nesta perspccOva, sao apresentados dois textos sobrc
o assalto a infancia c cidadania Infantil
pcla via do trabalho escravo, tanto no
mcio rural quanto urbano.
Abrimos a porta (PORTA ABERTA) na di recao do final do trajeto, e els que
comeca ludo de novo: novas reflexiies e
experiencias sobre a Tcoria/Pratica da
Educacao Fisica: "0 illiCi0 do caininho
o Jim da picada - e ai é possivel
perceber "0 hoinem que danca... -, a formacdo do profissional, a infOrtnatica na
Educacdo Fisica, o , futebol desporto e o
futebol de rua, nossas paixeies: a terra e
a bola, a disciplina no treinamento
desportivo e a prcitica de ensino.
Final mente Florestan Fernandes
nos accna corn o seu olhar sociolegico.
doce, indignado, critico e utOpico, apontando para as novas possibilidades de
reconstrucao das nossas Teorias e Praticas dc cada dia.
0 Editor

