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RESUMO
0 assunto basico desenvolvido é
a falsa dicotomia Teoria/Pratica,
na Educagao Fisica, de modo
mais especifico no campo dos
Estudos do Lazer, e o que isso
pode acarretar em termos de
formacao profissional.
Unitermos:Teoria, Pratica,
Educacao Fisica, Formacao
Profissional.

ABSTRACT
The basic subject advanced is
the false dichotomy Teory/
Practice, in Physical Education
and the way more specific in the
field of Leisure studies, and
what this can result in term of
Professional training.
Key Terms:Theory, Practice,
Physical Education, Professional
Training.
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MotrivIvicia
nicialmente, gostaria
de manifestar meus
agradecimentos a Organizacao da Semana
de Estudos, e do modo
especifico ao Prof.
Me. Mauricio Teodoro de Souza, a quem
tive o prazer de orientar durante o processo de elaboracao de
sua dissertacao de mestrado e a quem
tenho, hoje, como colega e amigo.
Otema originalmente proposto pela
Organ izacao do Evento, quando o convite foi efetuado era mais restrito, e nao
abrangia o campo do que se chama hoje
Educacdo Fisica, mas sim o terreno especifico do Lazer. Alem disso, originalmente previa, como forma de desenvo Ivimento, uma mesa redonda, e nao uma
palestra, do meu ponto de vista mais
adequada, mas que por motivos variados, nao pode ser concretizado.
Assim o que farei, num primeiro
momento, a colocar alguns pontos de
vista sobre o tema, deixando mais tempo
para que o debate seja estabelecido.
Feitas essas observacaes in iciais,
cabe dizer que, apesar de constantemente debatido, o tema proposto ainda continua extremamente polemico e cercado
de mat entendidos, que alias, nao cercam
apenas o tema, mas cada uma das palavras, ou seja, cada um dos elementos que
o comprkm.
Dicotomia: Em seu sentido logico,
o tema deve ser entendido, como divisao
de urn conceito, em dois outros, em geral
contrarios, que the esgotam a extensao.
Assim, se considerarmos apenas
esse primeiro elemento de titulo
Dicotomia, veremos que os dois outros

"Teoria / PrOtica" vërn carregados de
uma divisao, de uma cisao, que se apresenta como antagOnica, muitas vezes, e
que nao deveria
pelo prOprio significado de cada urn deles. Mais ainda,
deveriam ser entendidos, englobados
em urn Unico conceito, que nao lhes
esgotasse a extensao, e nao os colocassem em campos contrarios.
Isso se da, em parte, pelo entendimento do"senso comum" que se verifica
quanto aos conceitos de "Teoria e Prätica", verbalizados em expressaes do
tipo "na pratica a teoria e outra", ou
"ele e um homem visivelmente teOrico",
ou "prOtico", etc.
Em geral, se entende "Teoria"
como uma especulacao, ou como "discurso vazio", desvinculado da real idade
vivida no concreto.
Em geral, se entende "Prätica"
como uso, experi 'encia desvinculada da
"Teoria", o que a transforma, via de
regra, em tarefa, ou acao desprovida de
sentido.
Quando ligados ao Ultimo termo
componente do tema proposto: "Educaceio Fisica'', a dicotomia Teoria /
Ca, se revela, ainda mais intensa, e ainda
mais cercada por "mal-entendidos", por
uma serie de fatores:
0 primeiro deles e a teridencia a se
associar a prcitica da Educaccio Fisica
a prâtica de alguma modal idade de atividade corporal, fisica, do movimento, etc,
ou seja, como exercicio, uso, experiencia, vivencia, o que torna a re lacao corn
a "Teoria", extremamente complicada,
uma vez que o conceito da "PrOtica"
fica ainda mais restrita.
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A lem disso, ha pelo menos mais urn
fator a ser considerado: o que se chama,
hoje, "Educaccio Fisica - e extremamente abrangente, e talvez por isso mesmo
impreciso, incluindo a ampla gama de
atividades I igadas ao corpo, fisico, movimento, etc. Estão ai incluidos o Esporte;
os interesses fisico esportivos, ou ludo
esportivos, se preferirem, no lazer; a atividade fisica, ou movimento adaptados;
e a pedagogia que envoi ve cada uma
dessas areas, e de uma maneira geral a
chamada EducacAo Fisica Escolar, ou
Educacao Motora, ou Educacao Motriz,
ou Educacdo do Movimento, como preferirem. Isso d, ainda mais, agravado,
pois todas essas esferas, e outras aqui
ndo colocados, possuem dimensOes I igadas ao conhecimento das Ciências
Fisicas, BiolOgicas e Humanas,em maior
ou menor graus.
Ao inves de tentar precisar, entender de modo mais espec ifico, procurar a
especificidade do que se denomina de
"Educaciio Fisica - de modo geral, temse procurado discutir a dicotomia teoria/
pratica na EducacAo Fisica, atravds da
busca de uma cidncia especifica que a
contemple, entendendo-se, assim, do meu
ponto de vista, de modo equivocado,
que sO é possivel o estabelecimento de
Teoria em torno de uma determinada
area, ou problematica, a partir do momento em que ela se constitua numa ciencia
especifica.
Se entendemos Teoria como conjunto de conhecimento, nAo ingénuos,
que apresentam graus diversos de sistematizacAo e credibi I idade, e que se propoem explicar, elucidar, interpretar e un
ficar urn dado dominio de problemas que
se oferecem a atividade prat ica; e Pratica

como saber provindo da experiencia, e ao
mesmo tempo ap I icacäo da teoria, poderiamos, ao inves de sua dicotomia, entender o que Saviani ' denomina de dialëtica,
ou seja, de movimento, de dindmica,
estabelecida entre acao, suscitadora de
problemas, que demandam reflexfto, experimentacão, descricao, que produz
conhecimento, que realimenta a acao e
que, assim, gera novos problemas. tiessa forma chegariamos nä° a uma dicotomia
Teoria/Pratica, mas a urn conceito, que
não !hes esgotasse a extensao, ou seja,
a uma unidade, que na() pode e nAo deve
ser entendida como unificacão, no que
se chama de "praxis": Entender-se-ia que
nao existe atividade sem projeto, ato sem
programa'.
"A noctio de praxis pressupOe a
reabilitacdo do sensivel e a restitukdo do prätico-sensivel, ouseja,
o mundo humanofoicriadoe transformado pelos homens. As relac5es clue os seres vivos mantem
entre si, fazem parte dense mundo
sensivel, onde o ser "sujeito" dessa realidade permite-lhe exercer
atividade, refletir e ter desejos.
(...)Tanto no social como no homem tudo e ato e obra. Mesmo a
necessidade histdrica sup5e a
passagem pela acao - a PRAXIS do possivel ao real e da lugar a
iniciativa. Toda possibilidade
abre dois caminhos: o de uma alienaceio maior e o de uma
desalienacdo. A alienaclio tende

tambem a "tornar-se mundo". A
desalienaceio e atingida pela luta
consciente, cada vez mais cons
ciente..." A praxis, no seu mais
alto grau (criador, revoluciona-

MotrIvliccia
rio) inclui aleoria que ela vivifica
e verified Ela compreende a dec
da acylo. Supije tat ica e
estragegica. Nao existe atividade
sem projelo; ato sem programa,
praxis polilica sem exploracelo do
possivel e do futuro"i.

levado a efeito na instituicao escolar; ja
em sentido amplo, de forma inadequada
para Bracht, abrangeria todas as manifestacOes culturais ligadas
ludomotricidade humana, as quais, no
seu conjunto, seriam melhor abarcadas,
para o autor, por outros termos.

Entender-se-ia, assim, que nao
necessario a criacao de uma Ciencia especifica para a elaboracao de uma Teoria
sobre uma determinada problematica,
mas que essa pode ser estabelecida a
partir da contribuicao de varias ciencias,
e da reflexao filosOfica, ou seja, da Filosofia entendida enquanto produto e,
sobretudo, enquanto processo.
Entender-se-ia, ainda, que a Teoria, exatamente por guardar esti-Ma relacdo corn o agir human°, niloe neutra,
possuindo nao apenas uma dimensdo
lOgica, mas tambem uma dimensào antropolOgica4 . Nao sac) puramente objetivas, mas carregam alto grau de
historicidade e de subjetividade. Assim,
sobre urn mesmo assunto, uma mesma
problematica, existe, e deve existir, teorias di virgentes, e ate antagOnicas, dependendo das concepcOes que as embasam.
Entender-se-ia, tambem, que muito
mais importante do que a criacao de uma
Ciencia especifica, para a superacao da
dicotomia teoria/pratica na Educacao
Fisica seria imprescindivel se compreender sua esfera de atuacao, hoje demasiadamente ampla e confusa, em cada
uma de suas especificidades.
Refiro-me, aqui, ao que Bracht` denomina de sentido restrito e sentido
amplo de "Educaccio Fisica -. Para o
autor o uso em sentido restrito abrangeria as atividades pedagOgicas relacionadas a ternatica do movimento corporal,

Alias, todos os autores, de que eu
tenho conhecimento, e que se dedicam
ao estudo da epistemologia do que se
denomina, hoje, de Educacao Fisica,
concordam que ela se identifica mais de
perto corn o tratamento pedag6gico da
atividade Fisica, corporal, do movimento,
dependendo do autor, em major ou menor escala, e tambem dependendo do
autor, o uso da terminologia: Educacao
Motora, Educacao Motriz, Educacao do
Movimento, etc, englobando, pelo menos, uma dimensao biolOgica e uma dimensao socio-cultural.
Particularmente, me sinto mais
vontade para falar de urn dos campos de
atuacao profissional da Educacao Fisica, em sentido amplo - o Lazer. Tradicionalmente, o que se denomina de profissional de Educacao Fisica, vem trabaIhando, ou melhor, "preslando set-11os" nessa area, exercendo atividade
profissional, desde o inicio do seculo. A
inclusao da disciplina no curriculum °tidal dos cursos de Educacao Fisica, no
Brasil, da-se em 1962. As primeiras pesquisas na area comecam a ser produzidas, de modo mais efetivo, no ambito da
Educacao Fisica, somente a partir da
decada de 806.
No entanto, existe uma Teoria do
Lazer, ou diferentes Teorias do Lazer,
dependendo das concepcOes que as
embasam, desconhecida da grande
maioria dos profissionais que atua na
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area, que vem sendo formulada desde a
Filosofia Classica, e ganha impulso corn
a criacao e desenvolvimento das chamadas Ciencias Humanas, entre a segunda
metade do seculo XVIII ea primeira metade do seculo XIX, e que tem recebido
contribuicaes constintes da Filosofia,
Antropologia, Arquitetura/Urbanismo,
ComunicacOes, etc.
Desconhecendo a Teoria do Lazer,
o profissional de Educacao Fisica que
atua nessa area, alem de confundir a
pratica do lazer, corn a pratica profissional que o Lazer requer, nao estabelece
uma pratica, mas sim um "tarefismo".
Isso pode ser verificado, ainda hoje, em
muitas Escolas ditas de nivel superior,
onde as aulas de Recreacao/Lazer, no
curriculum de Educacao Fisica, se reduzern ao fazer nao refletido, e nos "manuais" da area, que se restringem a descrever atividades a serem desenvolvidas, sem ao menos contextual iza-la.
Do meu ponto de vista esse 6 urn
dos fatores, sendo o principal, que contribuem para que apesar de formado em
curso superior, o profissional e via de
regra, salvo excecbes que confirmam a
regra, subordinado a outros profissionais de nivel superior, ou a patraes, cuja
Unica "qualificaceio" e serem donos,
proprietarios de equipamentos especificos, no setor privado, ou a "administradores pUblicos", sem qualquer formacao. E ai nao ocorre a pi-Mica profissional, mas o "tarefismo". E o profissional
se ye relegado a uma posicao de segunda, terceira, quarta ou quinta categorias.
Isso nao ocorre somente na esfera
do Lazer. Basta verificarmos o papel do
profissional na area da chamada "Educacao Fisica Escolar", uma vez que, na

Escola, ela ainda nao adiquiriu sequer o
"status" de "disciplina pedagOgica".
Assim, sea Educacao Fisica quiser
superar a Dicotomia Teoria/Pratica, que
do meu ponto de vista e responsavel
direta, ainda que nao Unica, pela formacao e pela atuacao de um profissional de
"categoria inferior'", comparativamente a outros profissionais, 6 necessario,
ainda do meu ponto de vista, que coloco
aqui para o debate que se seguird:
I. que se estabeleca a suaespecificidade,
ou especificidades, devido a variada
gama de acOes que a denominacao,
hoje e historicamente, abarca;
que, a partir dessa, ou dessas
especificidades, se conhecam, profundamente, as teorias ja construidas
em torno de cada uma delas, atravds
do esforco coletivo da Filosofia e das
Ciencias;
que a acao profissional, assim
embasada, passe a contribuir, atravds
da reflexao, da experimentacao, da observacao - da producao de conhecimento -, a partir de sua especificidade,
para a teoria ou teorias que cercam
cada uma das suas esferas de
atuacao.
Assim, a atuacao do profissional
de Educacao Fisica correria menos riscos de ser subordinada, as raias do desenvolvimento de tarefas, a outros profissionais do mesmo nivel de formacao,
ou a "patrOes" sem formacao, quer no
setor pUblico, quer na iniciativa privada.
Assim, tamb6m, quer na area do
Esporte, Movimento Adaptado, Lazer,
Educacao Fisica Escolar, etc, estariam
interligadas a teoria e a pratica, na praxis,
que, como ja foi dito, inclui na acdo a

Moirlvlancia
teoria que ela vivifica e verifica. Repito:
e nessa acao estaria compreendida a
deeisao tent-lea com a deeisao da acao,
que sup& tatica e estrategia. Repito,
ainda: naoexistiria, assim, atividade sem
projeto, ato sem programa, praxis politica sem exploracao do. possivel e do
futuro.
Esse e o meu ponto de vista. Obrigado pela atencao e estou aberto ao
debate.
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