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A pergunta proposta poderia nos
remeter, em principio, a uma reflexao
mais no sentido da politica, o que nos
obrigaria a uma resposta, no geral,
mais ou menos deste tipo: para um
maior actimulo de conhecimento produzido sobre o real, localizado como
fuer humano de um ponto de vista de
classe, destinado I transformacao
social; sendo o real entendido aqui em
uma de suas mediacaes, qual seja, a
cultura corporal, por onde entao se
possa contribuir corn pesquisas em
diversas areas, que subsidiem a pritica pedagegica chamada "Educacao
fisica". E, ainda, tendo como destinatirios os subalternos, os excluidos,
aqueles que corn o seu tmbalho sustentam a sistematizacao do conhecimento elaborada pelas elites.
Eu consideraria esta resposta
como vilida e necessiria. Produzir
conhecimento, sobretudo em urn pais
como o nosso, o penaltimo em distribuicao de renda e onde ha pessoas
que ingerem came humana para tentar garantir a sobrevivencia, exige que
sempre se tenha em mente uma resposta como esta.
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Mas eu gostaria de it urn pouco
por outro caminho, e falar de um certo
"senso comum chique" que persiste
na Educar,lio fIsica, e de como a atividade de pesquisa, ou ainda, uma certa
mentalidade pesquisadora pode contribuir para derrubi-lo.
De tanto ter o discurso critico
como valor imprescindivel para a produck) academica, ou ao contririo,
porque muitas vezes o temos na Educacao fisica como mere justificacao e
nao como urn node a ser de fato seguido, a que alguns de nem acabamos por
alimentar urn certo "senso comum
chique". Este "senso comum chique"
acaba se constituindo como urn conjunto de falas e atitudes - inclusive, e
principalmente, de pesquisa - que delimita a atividade do estudante e do
professor de forma perversa: imbuidas de algumas notaveis frases do
discurso de esquerda, muitas pesquisas sao justificadas e valorizadas simplesmente pelo carater "critico" que
teriam - mesmo que estas pesquisas
nao respondam a contento qualquer
pergunta que se coloque em seu ini-

, Dezembro, 1994
do, ou ainda, mesmo que nao respondam nada Mem da assertativa geral
de que vivemos em uma sociedade
de classes e que isso precisa ser
transformado.
Uma producão acaba sendo valida se ela contim o miter "critico",
e se cita alguns autores notadamente
"progressistas" (mesmo que a fonte
original nao tenha sido consultada, e
mal se saiba de quern se estfi falando
ou o que de fato querem dizer os conceitos utillizados). Este novo tipo de
senso comum, continua corn o horizonte de anilise restrito, so que corn
um colorido maior, cheirando a coisa
se'ria pela companhia de autores ou
obras de peso. 0 que acaba acontecendo a uma distorcao irresponsiivel
daquilo que a defendido ou explicitado
por este ou aquele autor, imputandothe culpas e penas a revelia.
SO para verificarmos um pouco
como a situacao 6 grave, you relatar
dual situac8es presenciadas em cursos de pOs-graduacao "latu-sensu",
que se espalham feito igua pelo Brasil, e que deveriam ser, ao menos
supOe-se, um espaco de producao de
algum tipo de saber mais rigoroso.
A primeira se refere um debate, em sala de aula, sobre uma parte de
um livro do Professor Mario Osorio
Marques, "Pedagogia, a ciéncia do
educador". Nele, algumas ideias de
Jurgen Habermas sao trabalhadas
corn vistas a construcao de algo que
poderiamos chamar de "pedagogia
comunicativa". Pois bem, como praticamente nao se tinha conhecimento
dos escritos de Habermas, a compreensao do texto do Prof. Mario Osorio,
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por si se5 denso, nao avancava. Quer
dizer, nao se sabia o que Habermas
escrevera, nem como Mario OsOrio
buscara nele" alguns principios para a
pedagogia. Corn alguns esciarecimentos precirios que puderam ser
extraidos do texto, e outros feitos por
um ou outro participante do debate,
passou-se rapidamente a uma discussao sobre a validade das teses
habermasianas para o terceiro mundo! Quer dizer, sem o menor conhecimento da obra de Habermas, e sendo
que nap era ela que estava essencialmente em debate, nao se teve qualquer constrangimento de qualifici-la,
categorizando-a como liberal ou nao,
materialista ou idealista, boa ou ruim.
A outra situacao nos faz perceber que infelizmente os alunos dos
cursos de epecializacao ainda esti°
longe de nocOes bisicas da producao
do conhecimento. Depois que os alunos receberam varias cOpias de textos trabalhados em aula, alguns ficaram sem urn ou outro artigo ou parte
de livro estudados. E como eases alunos se referiram aos textos nao recebidos? Nomeando-os como "apostilas", sem qualquer referthcia aos
autores ou titulos dos textos. Isso significa que ainda, em plena "p6s-graduacao", ha alunos que nao identificam o conhecimento como localizado; como sendo o discurso de alguan
que fala de um determinado ponto do
tempo e do espaco. Nao ha localizacao histOrica do conhecimento.
Quando nao se pergunta quem
fala, nem de onde fala, o conhecimento acaba passando como absoluto,
como um "ern si" valid°, independente
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do contexto onde foi produzido. Sem
localizacao, o conhecimento fica
como sendo universal, do ponto indefinido e infinito, para todos os lugares
e sujeitos, e como tal, absoluto. Aparece, portanto, como inquestiontivel
Voltando ii questa° original, 6
preciso pesquisar em areas que subsidiem a Educactio fisica, que aumentem e qualifiquem cada vez mais o
corpo te6rico que possa the dar sustentactio. Mais que isso, 4 fundamental que este corpo te6rico aponte, ou
que se possa, a partir dele, apontar
para a tansformacao social. Ou seja,
que as pesquisas tenhkun um destinatério: as classes populares, que por
intenn6dio dos Professores e outros
intelectuais (mediadores), possam
usufruir do avanco do conhecimento
da area.
S6 que talvez seja mais necessirio diner hoje que pesquisar subsidiando a Educacao fisica 6 importante
para que os alums e profissionais assumam a pratica do rigor te6ricometodol6gico no dia a dia de sua atuprofissional. Ou seja, mais im-
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portante do que a avalanche de novas
pesquisas, 6 o rigor que se possa incorporar na pratica profissional. Mais
relevante do que adincios de imagi!linos novos conhecimentos que se
pretendam como transformadores,
mas que na verdade se transformam
em conservadores de uma ordem
cientifica pouco ou nada rigorosa, 6 o
habit° da pesquisa como pratica do
fazer arida, e nao como preenchimento de espaco em revistas e encontros cientificos. Antes de pesquisar 6
preciso ter o hkibito do pensamento
rigoroso. Portanto, pesquisar para o
rigor, e para os estudantes e profissionais de Educacão fisica se tornarem mais rigorosos.
Parece-me que, tambdm assim,
como htibito do rigor, a pesquisa pode

ser ail para os profissionais e estudantes de Educartao fisica, tanto como
mediadores na luta pela transfonnacao social, como na busca de um
"locus" que os legitime enquanto produtores do conhecimento.
Florian6polis, julho de 1994.

