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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar o que há de publicado na literatura acadêmica 

da área de Educação Física sobre a relação entre a teoria e a prática. Foram analisados 183 

documentos publicados entre os anos de 1995 e 2017. Identificamos que a teoria e a prática 

são dimensões que estão sempre relacionadas e que o distanciamento/dicotomia entre elas 

acontece a partir de uma falta de entendimento dessa relação. A cultura humana, há muito 

tempo, coloca a teoria e a prática em dimensões opostas e essa oposição advém de outras 

dicotomias humanas mais amplas, como a dicotomia corpo e mente e a dicotomia natureza e 

cultura. Acreditamos que a constituição de nosso campo de conhecimento e alguns aspectos 

da formação inicial do profissional, impactam diretamente na relação entre a teoria e a prática. 

Analisamos e desmistificamos essas questões com o objetivo de trazer um esclarecimento 

maior para a temática da relação entre a teoria e a prática na Educação Física Escolar. 

Palavras chaves: Teoria e prática; Educação Física; Escola. 
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ABSTRACT 

The following study aimed to analyze the publications inside of the Physical Education 

academical field, about the relation between theory and practice. We analyze 183 documents 

published since 1995-2017. We can identify that theory and practice are related concepts and, 

sometimes, come to happen a distancing/dichotomy between both. This separation happens, 

because its lack of understanding in their connection ways. The human culture consider that 

practice and theory are in different dimensions for a long time. This dichotomy came from 

others human aspects, such as the separation between body and mind, and segregation 

between nature and culture. We believe that constitution of our fields and some professional 

formation aspects influence directly, in the relation between theory and practice. In this study, 

its will analyze and demythologize this questions with the objective to clarify this dilemmas 

in scholar Physical Education. 

 

Keywords: Practice and theory; Physical Education; School 
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INTRODUÇÃO 

Uma das possíveis dificuldades a serem encontradas por grande parte de 

professores/as de Educação Física, durante a sua prática pedagógica na escola, é a dificuldade 

em aproximar a teoria da prática. 

Acreditamos que todos/as os/as profissionais de Educação Física terão de lidar com o 

fenômeno da relação entre a teoria e a prática em sua formação acadêmica e durante o 

exercício de sua profissão. 

Inclusive, durante nossa trajetória acadêmica e em nossa prática docente, como 

estagiários, por diversas vezes esbarramos nessa dificuldade e nos faltaram ferramentas para 

lidar com esse fenômeno.  

Esta situação nos serviu de motivação para buscarmos subsídios nas produções 

acadêmicas da área de Educação Física sobre a relação entre a teoria e a prática. Surgiu, 

então, a ideia de construirmos um trabalho mais aprofundado sobre esse tema, iniciativa que 

acabou se tornando nosso Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

Essa monografia pretende, em um primeiro momento, tratar da relação entre a teoria e 

a prática analisando o que há de produzido na literatura sobre esse assunto.  

A partir de um primeiro contato com a temática, vimos que há algo produzido sobre a 

temática, porém, ainda não nos pareceu suficiente para uma compreensão mais ampla do 

fenômeno e nem para superar todos obstáculos encontrado sobre esse fenômeno. 

Decidimos então empreender um processo de análise, realizando uma pesquisa 

baseada na metodologia Estado da Arte1, com o objetivo geral de levantar documentos 

publicados na literatura acadêmica a partir do ano de 1995 até 2017, sobre a temática da 

relação entre a teoria e prática no exercício da docência na Educação Física Escolar, 

identificando as possíveis razões deste fenômeno e realizando inferências sobre o assunto. 

                                                      

1  Inoue (2015) afirma que as metodologias de Estado do Conhecimento; Revisão da Literatura; 

Revisão Bibliográfica e Estado da arte se tratam denominações diferentes sobre o mesmo tipo de metodologia. 

As questões metodológicas serão explicitadas com mais detalhes no Capítulo 2 dessa monografia. 
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Inspiramo-nos na técnica de análise de conteúdos de Bardin (2006), que, inicialmente 

nos sugere o levantamento do que há de produção acadêmica da Educação Física.  

O nosso primeiro objetivo específico foi recorrer ao repositório online de quatro 

periódicos de grande circulação dentro da área que são: a Revista Motrivivência, a Revista 

Pensar a Prática, a Revista Movimento e a Revista Brasileira do CBCE. Para complementar a 

análise também recorremos a Livros, Capítulos de Livros, artigos disponíveis no portal da 

CAPES e artigos encontrados através da ferramenta de pesquisa do Google Acadêmico. 

O nosso segundo objetivo específico trata de organizar, analisar e categorizar o que 

havia de conteúdo manifesto sobre a temática, que nos forneceu componentes que influenciam 

a relação entre a teoria e prática na Educação Física Escolar. 

O primeiro capítulo dessa monografia trata de uma introdução teórica à temática 

principal desse estudo, iniciando uma discussão sobre o que é a teoria, o que é prática e quais 

são as possibilidades de articulação entre essas duas dimensões. 

No segundo capítulo, tratamos com mais detalhes o processo metodológico utilizado 

para a construção desse Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

No terceiro capítulo dessa monografia, foram apresentados os resultados dessa 

pesquisa e realizamos discussões e inferências acerca do que foi encontrado. 

Por fim, temos como um terceiro objetivo específico realizar alguns apontamentos, 

propondo estudos mais aprofundados sobre a relação entre a teoria e a prática na EF Escolar, a 

partir dos limites dessa investigação. Esses estudos se configuram como um passo na direção 

de uma reflexão e entendimento cada vez mais aprofundados sobre esse fenômeno e podem 

contribuir para o encaminhamento de uma superação da dicotomia e/ou separação existente 

entre a teoria e a prática na Educação Física Escolar. 
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CAPÍTULO 1 – DISCUSSÃO TEÓRICA 

Tani (1998), em uma análise sobre as produções científicas na área de Educação 

Física, aponta que há uma certa “audácia” de recém-iniciados no mundo acadêmico-científico 

de publicar revisões da literatura e de conduzir avaliações críticas do tipo 'Estado da Arte' e 

até mesmo de escrever resenhas de livros. Segundo este autor: 

Essas tarefas exigem não apenas conhecimentos profundos 

de um tema específico, mas também uma visão abrangente 

do campo de conhecimento em que estão inseridos e do 

próprio empreendimento científico, ou seja, de um certo 

domínio epistemológico. (1998, p. 20) 

No período da publicação deste artigo, Tani (1998) compreendia que essas tarefas 

[realizar estudos de revisão de literatura] deveriam ser normalmente reservadas e atribuídas a 

pessoas mais experientes, tanto por vontade própria, quanto por solicitação de órgãos e 

entidades científicas de determinada área de conhecimento. 

Mesmo compreendendo e concordando com os argumentos de Tani (1998), 

acreditamos que a temática da relação teoria e prática é de importância fundamental para a 

área de conhecimento da Educação Física e, portanto, tomamos a iniciativa de enfrentar esse 

desafio realizando uma pesquisa, inspirada nos estudos do tipo Estado da Arte, para analisar o 

fenômeno em tela. 

1.1 – Iniciando a discussão sobre a relação teoria e prática: 

Em nosso estudo, primeiramente, apresentamos um conceito geral sobre o que, 

essencialmente, se entende como teoria e o que se entende como prática. Nossa definição 

baseia-se no artigo de Kunz (1995), onde o autor define teoria como todas as produções 

teóricas do conhecimento humano e conceitua a prática como a transformação da teoria em 

ações concretas em uma realidade especifica. 

Acreditamos que para o exercício da docência é importante que todo o profissional de 

Educação Física tenha um entendimento bem claro desses conceitos e da forma com que eles 

se relacionam. 



11 

 

Em nosso levantamento, foi identificado que não está estabelecido em nossa área um 

consenso sobre o que é teoria e o que é prática, gerando uma problemática de articulação entre 

esses dois elementos. 

Identificamos que há um agravante na relação entre estes dois elementos que seria a 

influência proveniente de outros aspectos que não estariam, especificamente, na articulação 

entre o conhecimento (teoria) e a prática (ação).  

Nossa análise nos permitiu identificar que questões como a relação corpo e mente e a 

relação natureza e cultura influenciam diretamente na percepção e na abordagem da relação 

teoria e prática. 

Santin, em sua obra (2013), disserta sobre uma antropologia dualista do homem. 

Segundo essa perspectiva, de um lado encontra-se o corpo e, do outro lado, o espírito ou a 

mente. Tal enfoque antropológico dual tem sua longa história marcada por um conjunto de 

pressupostos básicos e por uma interminável linha de consequências práticas. A percepção 

dual do homem parece enraizar-se desde os primeiros esforços que visam estabelecer uma 

compreensão das origens e do fim do ser humano.  

É interessante recorrer à obra de Santin (2013), que analisa historicamente a dicotomia 

corpo e mente. O autor faz um levantamento, através do qual, revela que essa dicotomia está 

presente desde a Antiguidade. É encontrado no velho ditado latino: "mens sana in corpore 

sano" e no pensamento de Platão, expresso no diálogo "A República"2, que conclui 

demonstrando que tanto a música como a ginástica têm em mira o aperfeiçoamento da alma.  

Segundo Platão (2000), a ginástica domina a impetuosidade inata no homem, 

transformando-a em valentia, que se torna uma virtude da alma.  

Ao longo da história, a ascese cristã3, desde os anacoretas4, passando por Santo 

Agostinho e a religiosidade medieval, como constam na obra de Santin (2013), parecem 

                                                      

2  Ler mais em: PLATÃO, A. A república. In: A República. Martin Claret, 2000. 

3  Ler mais em: TEPE, V. O sentido da vida: psicologia e ascese cristã. Petrópolis: Vozes, 1999. 

4  Ler mais em: DESLANDES, S. De fine temporum comoedia: o fim do mundo na visão de 

orff. Anais do SIMPOM, v. 2, n. 2, 2012. 
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indicar o controle sobre o corporal para uma maior liberdade do espírito, contribuindo para a 

construção histórico-cultural da dicotomia corpo e mente.  

O cartesianismo5 parece confirmar, dentro de esquemas racionais, a primazia da "res" 

pensante sobre a "res" extensa. Além disso, a história parece sacramentar a superioridade dos 

valores espirituais sobre os materiais, constatada em todas as culturas. Assim o corpo e seu 

cultivo só podem ser considerados enquanto são o palco das demonstrações, das afirmações e 

das "fineses" 6do espírito. 

Dentro deste espaço antropológico dualista, a própria nomenclatura Educação Física 

encontra e guarda respaldo. O importante entendido para a disciplina de Educação Física, 

parece ser a física, isto é, o físico ou o corporal. Porém, olhando para o mundo da Filosofia ou 

da Antropologia e da própria Educação, o que de fato vale é o intelectual, o psíquico, o 

racional, a mente do homem (Santin, 2013). 

Encarando por essa ótica, a Educação Física seria uma área de conhecimento que 

trataria apenas da prática corporal do movimento, estando a teorização e a reflexão sobre essa 

prática em uma dimensão diferente. A atividade de racionalização, de uma forma geral, seria 

algo fora da competência corporal e das áreas de conhecimento que tratam do corpo, ficando 

sob responsabilidade das disciplinas ditas “teóricas”. 

Essa análise é interessante por nos permitir compreender que, por muito tempo, a 

relação entre corpo e mente tem sido encarada a partir de uma ótica exclusivamente dualista. 

Bem antes da “Revolução Científica” essa visão dicotômica entre corpo e mente já vem se 

estabelecendo. O corpo tem sido visto historicamente como algo que pode ser dominado e 

subjugado pela mente. As atividades corporais têm estado em um plano inferior se 

comparadas com as atividades intelectuais. 

                                                      

5  Os conceitos relacionados às “res” e a visão cartesiana do corpo como um “obstáculo” para o 

pensamento, podem ser encontrados na obra de descartes: DESCARTES, R. Discurso do método [tradução 

Maria Ermantina Galvão]. São Paulo: Martins Fontes, 1996. (Coleção Clássicos). 

6  Conceito do matemático Blaise Pascal. Segundo o autor há o “espírito da geometria”, que seria 

correspondente a razão e ao pensamento intelectual e o “espírito da finesse” seria correspondente as emoções e 

ao corpo. Ler mais em: Pascal, Blaise. Pensées and other writings. Oxford University Press, USA, 1999. 
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Bracht, dissertando sobre as origens e construções das teorias pedagógicas da 

Educação Física, afirma que:  

O corpo é alvo de estudos nos séculos XVIII e XIX, 

fundamentalmente das ciências biológicas. O corpo aqui é igualado 

a uma estrutura mecânica – a visão mecanicista do mundo é aplicada 

ao corpo e a seu funcionamento. O corpo não pensa, é pensado pela 

racionalidade científica. A ciência nessa visão possui o controle da 

natureza, e, portanto, da nossa natureza corporal. A ciência fornece 

os elementos que permitirão um controle eficiente sobre o corpo e 

um aumento de sua eficiência mecânica. Melhorar o funcionamento 

dessa máquina depende do conhecimento que se tem de seu 

funcionamento e das técnicas corporais que construo com base nesse 

conhecimento (1999, p. 73). 

Durante muito tempo, as análises sobre o corpo vêm baseando-se, majoritariamente, 

em aspectos biológicos internos, acreditando-se que a cultura e os aspectos sociais pouco ou 

nenhuma influência exercem sobre o mesmo. 

A partir da influência dessa perspectiva é que práticas educativas por muito tempo 

limitaram-se aos aspectos unicamente intelectuais do ser humano. O intelecto era alvo de 

intervenções pedagógicas, enquanto o corpo era tratado como algo mecânico a ser treinado 

biologicamente. 

Morin, analisa historicamente que:  

Até os anos de 1950, a biologia restringia-se à fisiologia, uma vez 

que permanecia fechada para o universo físico-químico; 

consequentemente, fechada para o fenômeno social, que, embora 

muito espalhado no reino animal, e até no vegetal, apenas era 

percebido, por falta de conceitos adequados, sob a forma de ténues 

semelhanças (1973, p. 19 apud Mendes, 2002, p. 10). 

Análises sobre a área das Ciências Biológicas nos são relevantes porque a Educação 

Física, durante muito tempo, baseou-se nessa área, como consta em Bracht (1999) e em Betti 

e Zuliani (2002). Muitos professores podem ainda basear suas práticas educativas em aspectos 

fisiológicos que advém dessa ótica. 
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Porém, essa visão da biologia não é a única presente na área, com Sahtouris afirmando 

que:  

Na Biologia, mudanças ocorreram quando se passou a considerar 

que organismo e ambiente coexistem, transformando as concepções 

que prevaleciam na área. Ampliou-se, nesse momento, a visão dos 

biólogos, que tinham o hábito de estudar os seres vivos como se 

fossem máquinas complexas passíveis de serem desmontadas, não 

levando em consideração o meio em que viviam, uma vez que 

acreditavam que o organismo era exclusivamente responsável pelo 

seu futuro (1998 apud Mendes, 2002, p. 10). 

Daólio (2004) faz uma crítica sobre o fato de que a discussão acadêmica da Educação 

Física, na década de 1990, ainda era refém da ruptura natureza/cultura, com alguns autores se 

colocando mais próximos ao polo natural ou biológico e outros mais próximos ao polo 

cultural ou social. Nesse período, segundo o autor, embora os discursos contra a dicotomia 

fossem “unânimes”, ainda havia uma ruptura velada entre as ciências naturais e as ciências 

humanas, as dimensões da natureza e da cultura, dos aspectos inato e adquirido no 

comportamento humano, colocando esses pontos como opostos ou contrários. 

Recorrendo, novamente, às ideias de Daólio (1998), o autor analisa que em alguns 

períodos da história da Educação Física prevaleceu o componente natural e, em outros, o 

aspecto cultural. Ambos sendo sempre tomados como entidades separadas.  

O problema desta discussão parece ter sido a negação por parte de todos os 

representantes das respectivas abordagens, de que a natureza humana é, ao mesmo tempo e 

indissociavelmente, biológica e cultural. Essa ruptura natureza/cultura na Educação Física foi 

causada por uma limitação das duas partes em perceber a natureza humana com uma 

amplitude maior e teve repercussão multiplicada em virtude do caráter mais político e menos 

acadêmico do debate da Educação Física década de 80, como o autor descreve em seu livro 

(DAÓLIO, 1998). 

Será que a Educação Física precisa basear-se apenas nas ciências biológicas para 

sustentar suas pesquisas e intervenções educativas sobre o corpo? O diálogo com várias 

ciências e áreas do conhecimento pode nos auxiliar? Será que uma prática partindo 

unicamente da perspectiva cultural fornece-nos todos os subsídios necessários para o 

desenvolvimento de uma prática educativa? 
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Mendes e Nóbrega (2004) fazem um apontamento interessante sobre as aproximações 

entre os campos epistemológicos das Ciências Naturais e Humanas. Para estes autores, além 

do mecanicismo e do determinismo cultural, estes [os campos] constituem-se em 

possibilidades de problematizar a concepção mecânica de corpo dissociado da mente. 

A obra de Daólio (2009) dialoga com a concepção “sintética” de ser humano a partir 

da obra do antropólogo Clifford Geertz (1989), onde o autor discute essa concepção, em 

contraposição à que ele denomina de “estratigráfica”, que separa os aspectos biológicos, 

psicológicos, sociais e culturais, apontando para uma visão de totalidade do ser humano. 

Daólio et. al. (2012) aponta para o conceito de Fato Social Total (FST), desenvolvido 

pelo também antropólogo Marcel Mauss (1974). Esta noção implica na compreensão de que, 

em qualquer realização do ser humano, podem ser encontradas as dimensões sociológica, 

psicológica e fisiológica. Esta tríplice abordagem só é possível de ser alcançada porque tais 

dimensões constituem uma unidade, quando encarnadas na experiência de qualquer indivíduo 

membro de determinada sociedade. 

Como apontado nos últimos parágrafos, o diálogo com outras áreas pode nos auxiliar 

com contribuições importantes à nossa prática educativa.  

Há, porém, um problema que reside especificamente no afastamento entre a teoria em 

si e a aplicação dessa teoria (a denominada prática). Parece haver certa dificuldade de 

compreensão por parte dos profissionais sobre como os conhecimentos teóricos podem ser 

efetivamente úteis em sua prática docente.  

Essa problemática aparece na produção de Lima (2000), que verifica que há raízes do 

afastamento entre a teoria e a prática no senso comum, advindo das ações e ocupações das 

pessoas em seus labores, ou seja, da ideia de que os teóricos fazem unicamente a teoria e os 

práticos se ocupam somente da prática em seus contextos laborais. 

No campo da Educação, Lima (2000) aponta que há um fundamental equívoco de que 

a teoria seria aquela produzida somente na universidade, nas agências de pesquisa ou nos 

centros de formação de professores e a prática da Educação estaria sendo desenvolvida nos 

centros escolares não-universitários, pelos professores ali estabelecidos. Para Lima (2000), 

alguns distanciamentos entre a teoria e a prática na escola podem ser produtos da falha de 
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comunicação entre os acadêmicos e os professores, devido à diferença entre a linguagem da 

teoria acadêmica da Educação e a da prática educativa. 

Podemos relacionar as problematizações de Lima (2000) e as dicotomias discutidas 

anteriormente. Comumente há a associação entre prática-corpo-fazer manual em 

contraposição à associação mente-trabalho-intelectual-reflexão. A partir dessa ótica, os 

teóricos têm o trabalho de elaborar intelectualmente teorias que virão a ser aplicadas por 

profissionais responsáveis exclusivamente pela parte prática. Essa configuração faz com que a 

teoria e prática deixem de ser uma relação e passem a adotar uma dicotomia nos mesmos 

moldes da adotada entre o corpo e a mente.  

Essa visão dicotômica possibilita uma reflexão estruturalista sobre o ofício do 

professor: seria o professor um profissional que aplica os conhecimentos científicos e as 

teorias? Seria ele, então, um profissional “prático”? E quem seria responsável por elaborar as 

teorias educacionais? Os acadêmicos? E como os acadêmicos podem elaborar teorias que são 

plausíveis de serem aplicáveis se, a partir desta lógica, eles estão distantes das práticas? 

Parece haver um equívoco nessa estrutura dicotômica. 

Acreditamos ser adequada a problematização proposta por Rezer (2009) que afirma 

haver uma equivocada hierarquização social do trabalho docente nos níveis de ensino, entre o 

docente que atua no ensino superior e aquele que atua no ensino básico, como se o trabalho 

dos professores universitários fosse mais complexo do que o trabalho dos professores da 

escola.  

Essa hierarquização de saberes influencia diretamente na docência porque pode criar a 

equivocada noção sobre o professor do ensino básico, de que ele é um profissional apenas 

prático e que a teorização fica a cargo, apenas, dos professores das universidades.  

Tardif (2000, p. 121 apud Caparroz e Bracht, 2007, p. 26) faz uma importante 

colocação sobre a hierarquização profissional: “[...] a relação entre a pesquisa universitária e o 

trabalho docente nunca é [deveria ser] uma relação entre uma teoria e uma prática, mas é 

sempre, ao contrário, uma relação entre atores, entre sujeitos cujas práticas são portadoras de 

saberes”.  
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Sacristán (1998) disserta sobre o chamado “reflexo antiteórico” que resulta de um 

distanciamento e de uma incompreensão da linguagem acadêmica por alguns docentes ou 

pessoas responsáveis pela aplicação de alguma teoria. Esse reflexo, segundo o autor, pode ser 

analisado como um mecanismo de defesa.  

Fatores como este, que impactam a relação entre a teoria e prática, é que podem acabar 

criando uma visão distorcida de que a teoria se constitui em uma inutilidade para a prática. A 

estrutura de divisão das áreas de conhecimento entre pesquisa e ação educativa pode, dentro 

dessa ótica dualista, não estar contribuindo com a elaboração de teorias que auxiliem o 

desenvolvimento prático e com a aplicação por parte dos profissionais da teoria produzida nas 

universidades e agências de pesquisa. 

Revisitando a obra de Lima (2000), há, segundo este autor, uma limitação entre o 

conhecimento e a ação educativa intensificada pela divisão social do trabalho, pela inter-

relação e mesmo pela confrontação entre as instituições educativas, as agências de pesquisas e 

os profissionais da educação. 

Caparroz e Bracht (2007) corroboram a afirmação contida nos parágrafos anteriores, 

revelando que a raiz do problema ainda parece estar centrada na divisão social do trabalho, 

entre aqueles que pensam e elaboram e os que aplicam e executam. 

Para Bracht (2007) isso se manifesta porque, entre outras, a concepção de “teoria” 

ainda é compreendida como algo que deve ser “aplicado” por quem está na prática. Tal 

perspectiva hierárquica leva a crer que aqueles que estão na intervenção apenas aplicam ou 

deveriam aplicar o conhecimento produzido, aliás, que seriam bem-sucedidos se aplicassem o 

conhecimento científico. 

Relevante, também, o que encontramos em Caparroz e Bracht (2007) sobre o fato de 

que as questões do cotidiano escolar perdem prestígio ante as questões sociopolíticas mais 

gerais, gerando ou reforçando uma dicotomia, não desejada por nenhuma das partes, seja 

entre os “teóricos” ou os “práticos”. A teoria passa inclusive a significar uma ameaça para 

aqueles que não dominam a linguagem específica das análises sociopolíticas e filosóficas, o 

que promove e acentua a separação entre as preocupações didáticas (menores) e as 

pedagógicas, nesse caso, sociopolíticas. 
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A prática pedagógica pode aparecer, em alguns casos, como um momento distante da 

teoria, que depende mais de conhecimentos táteis criados a partir, unicamente, da experiência 

profissional do que a partir de uma reflexão teórica e da leitura de conteúdos produzidos pela 

área.  

Na obra de Lima e Pimenta (2006), em uma análise da prática pedagógica, há um 

conceito de prática que acreditamos ser relevante resgatar: 

Em sentido amplo, ação designa a atividade humana; o fazer, um 

fazer efetivo ou a simples oposição a um estado passivo. Entretanto, 

em uma compreensão filosófica e sociológica, a noção de ação é 

sempre referida a objetivos, finalidades e meios, implicando a 

consciência dos sujeitos para essas escolhas, supondo um certo saber 

e conhecimento. Assim, denominaremos de ação pedagógica as 

atividades que os professores realizam no coletivo escolar, supondo 

o desenvolvimento de certas atividades materiais, orientadas e 

estruturadas. Tais atividades têm por finalidade a efetivação do 

ensino e da aprendizagem por parte dos professores e alunos (2006, 

p. 12). 

Há na obra dos autores uma compreensão de que qualquer ação pressupõe um 

conhecimento. Segundo essa visão de prática pedagógica, há ou deveria haver uma teoria que 

direcionasse a prática, o que rompe com a ideia de que a prática pode idealmente não 

necessitar de uma teoria que embase suas ações. 

Bracht (1999), em seu artigo, faz uma observação sobre o que, segundo ele, se trata de 

um equívoco que grassa no âmbito da Educação Física:  

Trata-se do entendimento de que a educação corporal ou o 

movimento corporal é atribuição exclusiva da Educação Física. Sem 

dúvida, à EF é atribuída uma tarefa que envolve as atividades de 

movimento que só pode ser corporal, uma vez que reside no 

humano. No entanto, a educação do comportamento corporal, 

porque humano, acontece também em outras instâncias e em outras 

disciplinas escolares (1999, p. 72). 

Essas questões apontadas por Bracht podem ajudar a repensar toda a estrutura 

educativa, que parece estar centrada em uma lógica dicotômica. Será que há a necessidade de 

uma disciplina que trate exclusivamente da educação do físico? Por que não mais de uma? 

Será que todas as disciplinas não educam (ou deixam de educar) o corpo? 

A essas questões agregaríamos outros questionamentos: Será que a melhor maneira de 

lidar com a teoria e a prática seria conceituá-las e analisá-las separadamente? Os dualismos 

facilitam ou dificultam o trato com o objeto do conhecimento? 
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Lima (2000) aponta que a teoria e a prática não se separam. Às práticas sobram 

significados quando são teorizadas e as teorias adquirem significação histórica, social e 

material quando praticadas. 

Na compreensão de Carr (2002), qualquer pessoa que se ocupe de tarefas educativas 

possui uma teoria, mesmo que não tenha consciência dela. Essa afirmação amplia a noção 

conceitual de teoria, inclusive não diferenciando e nem hierarquizando saberes e teorias, o que 

impacta diretamente na prática. O professor que foi instrumentalizado com diversos saberes 

em sua graduação possui teorias e conhecimentos que, de forma consciente ou não, serão 

acionados em sua prática.  

Temos acordo com Lima (2000) quando o autor afirma que é necessário um 

entendimento mais amplo e profundo sobre os conceitos da prática, suas relações com o saber 

e o poder, sua ação individual e social e que esse entendimento é deveras importante para a 

compreensão de uma relação dinâmica entre a prática e a teoria. 

Da mesma forma, para Demo (2005), a prática não é somente uma mera aplicação ou 

exercício, ou ensaio, ou efeito-demonstração, mas é parte inerente, integrante, constituinte do 

questionamento sistemático e criativo do processo da pesquisa. Para o autor, a prática é 

necessidade da teoria, tão como a teoria é necessidade da prática, ainda que uma não se reduz 

a outra, porque possuem estruturas e movimentos diversos. 

Compartilhamos, também, das afirmações presentes no artigo de Caparroz e Bracht 

(2007), de que uma prática pedagógica não pode basear-se única e exclusivamente em teorias 

e modelos. As referências históricas são peças que auxiliam o nosso trabalho docente, porém, 

o trabalho docente necessita de um contínuo labor criativo, um exercício de constante 

reflexão, o que de certa forma implica no abandono de uma rigidez planificadora que tenta 

“encaixar” os elementos que estão por vir em categorias a priori determinadas. 

A visão de prática presente nas obras de Caparroz e Bracht (2007) e Demo (1994) 

parece demonstrar um diferente entendimento de prática daquele que as concepções 

dicotômicas presumem. A prática compreendida nestas obras não se limita a uma mera 

aplicação de teorias e conteúdos científicos preestabelecidos e nem é possível que aconteça 

longe da influência de qualquer teoria. O conceito de prática, para os referidos autores, é o de 

uma relação dinâmica entre a teoria e a prática. 
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O artigo de Lima e Pimenta (2006) exemplifica bem o nosso ponto de vista quando 

aponta que: “[...] A prática pela prática e o emprego de técnicas sem a devida reflexão pode 

reforçar a ilusão de que há uma prática sem teoria ou de uma teoria desvinculada da prática. 

[...]” (2006, p. 9). 

É importante que os professores cada vez mais compreendam a importância da 

utilização da teoria em suas práticas pedagógicas. A teoria pode servir tanto como 

instrumentalização para a prática, quanto para a análise e reflexão das práticas já realizadas. 

Por mais que o professor esteja familiarizado com o conceito de teoria, essa relação, em 

muitos momentos, parece estar ainda muito aquém do ideal. 

Kunz (2004) afirma que a teoria tem a capacidade de antecipar as relações práticas, 

mas é a partir também, de propostas práticas concretas que o desenvolvimento teórico pode 

tomar um novo impulso. 

Acreditamos também que a teoria não necessita responder a todas as questões. Se 

fosse assim, a prática seria uma mera reprodução de teorias, não surgindo espaço para 

nenhuma subjetividade. O fato de haver na prática a constante necessidade de ação humana é 

o que permite ao profissional ser o protagonista, o autor de sua própria prática. (CAPARROZ 

E BRACHT, 2007) 

Uma compreensão ampliada de teoria, pode levar a uma relação dialética entre teoria e 

prática, que, segundo Nazário (1999), entende-se como uma relação progressiva que implica 

em evolução. A teoria influi sobre a prática, modificando-a e a prática fornece subsídios para 

as teorizações que podem transformar uma dada situação. A relação dialética implica em 

atividade, por inteira oposição à passividade. 

Chegamos até aqui e, amparados pela literatura estudada, podemos afirmar que 

identificamos duas ideias centrais sobre o tema da relação entre a teoria e a prática: a) a 

primeira delas defende que ambas [a teoria e a prática] são duas dimensões opostas e b) a 

segunda delas, com a qual temos alinhamento teórico, defende que esta relação é, 

essencialmente, dinâmica pois entende que a teoria e a prática são conceitos substancialmente 

relacionais, assim como são o corpo e a mente, a natureza e a cultura. 
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No capítulo seguinte revelaremos os métodos que acionamos para analisarmos as 

obras selecionadas. 
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CAPÍTULO 2 - METODOLOGIA 

O mapeamento do que há de publicação na literatura acadêmica brasileira referente à 

relação entre a teoria e a prática na Educação Física Escolar se configura como uma tarefa 

relevante para ampliar a visão atual da área de conhecimento sobre essa temática. 

Em uma primeira etapa de um mapeamento, segundo Romanowski e Vosgerau (2014), 

é interessante que se faça um levantamento bibliográfico com a finalidade de levantar o 

máximo de referências possíveis encontradas sobre um determinado tema. 

A revisão da literatura, ou revisão bibliográfica, tem como propósito a construção de 

uma contextualização para o problema e para a análise das possibilidades presentes na 

literatura consultada, para a concepção do referencial teórico (ROMANOWSKI E 

VOSGERAU, 2014).  

Para estes autores: 

Os estudos de revisão bibliográfica, consistem em organizar, 

esclarecer e resumir as principais obras existentes, bem como 

fornecer citações completas abrangendo o espectro de literatura 

relevante em uma área. As revisões de literatura podem apresentar 

uma revisão para fornecer um panorama histórico sobre um tema ou 

assunto considerando as publicações em um campo. Muitas vezes 

uma análise das publicações pode contribuir na reformulação 

histórica do diálogo acadêmico por apresentar uma nova direção, 

configuração e encaminhamentos (2014, p. 167). 

 A temática da relação entre a teoria e prática em Educação Física Escolar não parece 

que vêm sendo profundamente analisada na produção acadêmica da área nos últimos anos. 

Visando contribuir para a superação dessa “ausência”, nosso estudo inspira-se no 

desenho de pesquisa denominado de Estado da Arte, que tem como objetivo, segundo 

FERREIRA (2002), mapear e discutir a produção acadêmica de um campo do conhecimento, 

evidenciando quais aspectos e dimensões de uma temática vêm recebendo maior ênfase e em 

que condições essas produções têm sido realizadas. 

Uma pesquisa de Estado da Arte, segundo Freitas e Palanch (2015) apresenta os 

seguintes passos: (I) definição dos descritores para direcionar a busca das informações; (II) 

localização dos bancos de pesquisa (artigos, teses, acervos, etc.); (III) estabelecimento de 

critérios para a seleção do material que comporá o corpus do estudo; (IV) coleta do material 
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de pesquisa; (V) leitura das produções, com elaboração de sínteses preliminares; (VI) 

organização de relatórios envolvendo as sínteses e destacando tendências do tema abordado; e 

(VII) análise e elaboração das conclusões preliminares.  

No caso específico dessa monografia, imediatamente após a delimitação da temática e 

metodologia específicas para a pesquisa, iniciamos a busca das informações a partir da 

utilização de descritores (primeiro passo). Pareceu-nos mais apropriado utilizar os descritores 

“teoria-e-prática”; “teoria-prática-educação-física”; “teoria-e-prática-educação-física”, 

“teoria-e-prática-educação-física” e “teoria-e-prática-educação-física-escolar”, devido ao fato 

de que esses termos não são utilizados genericamente dentro da produção acadêmica da área 

de Educação Física, sendo seu uso restrito a situações de análises específicas desse fenômeno. 

A definição das fontes de pesquisa, que se constituiu como o segundo passo de nossa 

metodologia, levou em consideração quais eram os principais periódicos e revistas da nossa 

área de conhecimento. Optamos por utilizar a Revista Brasileira de Ciências do Esporte 

(RBCE), a Revista Motrivivência (UFSC), a Revista Motriz (UFRGS) e a Revista Pensar a 

Prática (UFG). Utilizamos, também, como fonte de busca, o portal de periódicos da 

CAPES/MEC e a ferramenta do Google que nos permite realizar uma busca online de artigos 

acadêmicos, chamada “Google acadêmico”.  

Após a identificação dos materiais disponíveis nos bancos de dados pesquisados, 

realizamos a leitura dos resumos dos artigos encontrados. O que tratava explicitamente da 

temática da relação entre a teoria e a prática foi selecionado para leitura/fichamento e salvo no 

computador do pesquisador.  O que não era, foi imediatamente descartado (terceiro e quarto 

passos). 

O quinto passo ocorreu após a coleta de todo o material disponível nos bancos de 

dados. O material foi lido e as partes relevantes foram grifadas. O que havia de relevante era 

copiado do material original e levado até outro arquivo em formato de Word (.docx), criado 

pelo pesquisador e denominado de “Fichamentos”. Nestes fichamentos foram organizados os 

fragmentos mais importantes retirados dos artigos/trabalhos, juntamente, com as referências 

bibliográficas correspondentes. 

A partir da leitura atenta do material foram selecionadas aqueles que tinham relação 

direta ou tangencial com o tema abordado (sexto passo). Na sequência desta fase de análise do 
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material selecionado passamos a organizá-lo em categorias (sétimo passo). Para a execução 

desta fase nos inspiramos na técnica da Análise de Conteúdos – AC – desenvolvida por 

Bardin (2006). 

2.1 - A organização e interpretação dos dados coletados 

Uma pesquisa que tem na revisão da literatura o seu principal instrumento de coleta de 

dados não pode prescindir de técnicas adequadas para o trabalho de interpretação destes 

dados.  

Neste sentido, nos inspiramos teoricamente na técnica de Análise de Conteúdos (AC), 

criada por Bardin (2006), por ser um método de pesquisa que, dentro dos objetivos definidos 

para o trabalho, foi aquele que melhor nos auxiliou no processo de tratamento do material 

coletado. 

Chizzotti (2014) afirma que a escolha do procedimento mais adequado depende do 

material a ser analisado, dos objetivos da pesquisa e da posição sociológica e social do 

analisador. 

A Análise de Conteúdos (AC) é uma técnica de interpretação que consiste em extrair 

sentido dos dados de texto já produzidos e publicados na literatura acadêmica. (CRESWELL, 

2007) 

Recorrendo, novamente, a Chizzotti (2014) afirmamos que esta técnica – AC -  tem 

como objetivo compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto 

e latente, as significações explícitas ou ocultas.  

Importante dar destaque para o fato de que nossa inspiração na técnica da AC 

contribuiu para que operássemos de forma ajustada aos objetivos deste estudo e aos dados 

coletados na revisão da literatura, entretanto, não podemos deixar de assumir que nossa 

relação com a referida técnica, ainda, é muito incipiente, fato que pretendemos superar em 

estudos mais aprofundados que pretendemos realizar futuramente. 

No que se refere à AC, esta técnica é operacionalmente dividida em três momentos. 

Segundo sua idealizadora, a primeira fase de um trabalho de AC é caracterizada como pré-

análise (BARDIN, 2006), a partir da qual é efetuada a organização do material a ser 

investigado. Essa fase compreende: 
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Uma leitura flutuante, onde há o primeiro contato com os 

documentos da coleta de dados, momento onde se começa 

a conhecer os textos; a escolha dos documentos 

apropriados; a formulação de hipóteses a partir da leitura 

inicial dos dados; a elaboração de indicadores a fim de 

interpretar o material coletado” (FOSSÁ e SILVA, 2015, p. 

3). 
 

A escolha dos dados também deve respeitar os princípios da: a) exaustividade, ou seja, 

exaurir, não deixar de fora da pesquisa qualquer um dos elementos constitutivos, relevantes 

para a temática durante a análise; b) homogeneidade, onde os documentos retidos devem ser 

homogêneos, obedecer a critérios precisos de escolha e não apresentar demasiada 

singularidade fora dos critérios e c) pertinência que significa verificar se a fonte documental 

corresponde adequadamente ao objetivo suscitado pela análise. (BARDIN, 2006) 

Especificamente, no nosso caso, a análise se debruçou sobre livros, artigos disponíveis 

no portal da CAPES e quatro periódicos de Educação Física, comprovadamente, de grande 

circulação nacional - Revista Pensar a Prática (UFG), Revista Motrivivência (UFSC), Revista 

Movimento (UFRGS) e Revista Brasileira de Ciências do Esporte.  

A coleta do material foi realizada através de uma busca pela internet. As produções 

foram acessadas por intermédio: a) do portal da CAPES, b) das versões online das revistas.  

A pesquisa e a seleção das produções foram realizadas no período que compreendido 

entre os meses de março e novembro de 2017.  

O estudo definiu como recorte temporal o período compreendido entre os anos de 

1995 e 2017.  

Esta escolha deveu-se ao fato de que nos anos finais da década de 1980, iniciou-se 

uma influência grande das Ciências Sociais e Humanas na área de Educação Física, um 

movimento que mudou os paradigmas da área. Esse movimento, inclusive, foi cunhado como 

“Movimento Renovador da Educação Física Brasileira” (BRACHT, 1999).  

Várias obras específicas da área e diversos Programas de Pós-Graduação em Educação 

Física surgem no final dos anos 1980 e início dos anos 1990 e, portanto, nossa opção por este 

recorte de tempo leva em consideração este novo cenário que, seguramente, expressa um 

aumento expressivo da produção acadêmica na área. 
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Em uma segunda fase da técnica de AC, realiza-se a exploração do material coletado e 

selecionado. Nesta etapa, iniciam-se os recortes dos textos em unidades de registros e a 

agregação das informações em categorias simbólicas e temáticas respeitando o critério de 

temas. O direcionamento final dessa etapa é a compreensão do sentido do conteúdo presente 

na literatura, o que nos ajuda a buscar outras significações e mensagens através do material 

selecionado (BARDIN, 2006). 

Seguindo estas orientações metodológicas, as mensagens contidas nos documentos 

foram agrupadas por temáticas. Durante a pesquisa, a leitura e o fichamento do material 

selecionado foi observado que a relação teoria e prática é um fenômeno muito amplo e que 

diversos fatores o influenciam.  

No decorrer da exploração do material coletado, segundo a AC (BARDIN, 2006), 

devem ser observados e selecionados, primeiramente, os elementos comuns presentes em cada 

um dos documentos.  

Feito isso, a parte relevante selecionada é, então, recortada da literatura para fazer 

parte do corpo da pesquisa. Essas partes recortadas, por último, são aglutinadas e ganham 

força segundo seus elementos em comum, tornando-se categorias.  

Durante a fase de categorização, quinze categorias iniciais foram encontradas. Por ser 

um número muito elevado de categorias para a produção de um trabalho monográfico de final 

de graduação, recorremos à técnica de Bardin (2006), que nos orienta a agrupar categorias a 

outras categorias maiores, se, por ventura, surgissem ocorrências de temas similares. Após 

acionarmos essa estratégia metodológica, conseguimos forjar um total de cinco categorias de 

análise em nosso trabalho. 

A terceira e última fase da AC compreende o tratamento dos resultados, a inferência e 

a interpretação dos mesmos, consistindo em captar os conteúdos manifestos e latentes 

contidos nos documentos coletados. Uma análise comparativa-qualitativa é realizada através 

da justaposição das diversas categorias existentes na análise (BARDIN, 2006).  

Neste sentido, a técnica de Bardin nos auxiliou na coleta do material, ampliando as 

possibilidades de pesquisa a partir da compreensão de que a análise de diversos temas pode 

contribuir com a análise de um determinado conteúdo.  
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Sem essa colaboração, não seria possível compreender com mais clareza o fenômeno 

da relação teoria e prática. Esta técnica foi fundamental para o melhor tratamento dos 

resultados. 
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CAPÍTULO 3 – RESULTADOS 

 Como explicitado no Capítulo 2, a primeira fase da análise do material selecionado e 

lido, de acordo com a teoria da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2006), é intitulada de pré-

análise e nela realizamos o rastreamento e a coleta do material que virá a ser analisado na 

pesquisa.  

Foram consultados, primeiramente, o repositório online da CAPES/MEC e a 

ferramenta do Google Acadêmico, onde foram encontrados 93 artigos que abordavam, de 

alguma forma, o tema da relação entre a teoria e a prática.  

A seguir, a busca deu-se nas publicações online da Revista Brasileira de Ciências do 

Esporte (RBCE), da Revista Motrivivência, da Revista Motriz e da Revista Pensar a Prática. 

Na RBCE, foram encontrados 41 artigos que abordavam a temática, na Motrivivência foram 

encontrados 12, na Revista Motriz foram encontrados 09 artigos e na Revista Pensar a Prática 

foram encontrados 10. 

 Por último, nos dedicamos a selecionar de livros que abordassem a temática da teoria e 

da prática. Foram encontrados 18 livros que foram absorvidos pelo nosso trabalho. 

 Desta forma, ao todo, foram analisadas 183 produções entre artigos e livros. 

 Tabela 1 – Produções encontradas durante o rastreamento do material 

Local Quantidade de produções encontradas 

Portal da CAPES/MEC 38 

Google acadêmico 55 

Revista Brasileira de 

Ciências do Esporte 

41 

Revista Motrivivência 12 

Revista Motriz 9 

Revista Pensar a Prática 10 
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Livros 18 

TOTAL 183 

Fonte: Base de dados da pesquisa: A relação entre a teoria e a prática na Educação Física Escolar: revisão de 

literatura no período compreendido entre 1995 e 2017  

A segunda etapa da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2006) consiste na exploração do 

material coletado. Algumas dessas produções apresentaram-se como não relevantes para a 

construção da pesquisa por não abordarem diretamente a temática do estudo e, portanto, 

foram descartadas.  

 O número final de documentos utilizados em nossa pesquisa diminuiu de 183 para 55. 

As produções que, ao fim da análise, compõem o banco de dados da pesquisa são originárias 

dos seguintes repositórios: 

Tabela 2 – Número final de produções que compõem o material de análise da pesquisa 

Local Quantidade de produções relevantes 

Portal da CAPES/MEC 7 

Google acadêmico 9 

Revista Brasileira de 

Ciências do Esporte 

13 

Revista Motrivivência 5 

Revista Motriz 1 

Revista Pensar a Prática 2 

Livros 18 

TOTAL 55 

Fonte: Base de dados da pesquisa: A relação entre a teoria e a prática na Educação Física Escolar: revisão de 

literatura no período compreendido entre 1995 e 2017  
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 Os 55 (cinquenta e cinco) documentos que constituem esse estudo foram utilizados em 

todos os Capítulos desta monografia e a organização e a quantidade de documentos presente 

em cada um deles pode ser encontrada na tabela abaixo: 

Foi criada uma tabela de organização com o número de documentos que compõem 

cada categoria e o nome que foi dado a cada uma. 

Tabela 3 – Número de documentos que compõem cada categoria 

Nome da categoria Quantidade de arquivos que compõem a 

categoria 

A relação teoria e prática na Educação Física 8 

A relação corpo e mente 9 

A relação natureza e cultura 5 

O campo acadêmico da Educação Física e a 

formação inicial dos profissionais 

14 

Cientificismo 8 

Fonte: Base de dados da pesquisa: A relação entre a teoria e a prática na Educação Física Escolar: revisão de 

literatura no período compreendido entre 1995 e 2017  

3.1. Sobre o que influencia a relação teoria e prática na Educação Física Escolar  

A relação teoria e prática na Educação Física Escolar, em muitas ocasiões, manifesta-

se de forma dicotômica. Os professores geralmente não conseguem estabelecer uma relação 

dinâmica entre a prática dos conteúdos e a teorização dos mesmos. 

Nazário (1999) desvela em sua tese de mestrado que há uma separação usual entre 

teoria e prática em Educação Física que é decorrente, muitas vezes, da perda dos fundamentos 

teóricos que justificam determinadas práticas, do mesmo modo que estas não são examinadas 

como algo que pode oferecer contribuição positiva a um melhor conhecimento do que aquele 

existente. 

Essa problematização remete-nos a duvidar se os/as professores/as compreendem ou 

não a importância da contribuição de uma teoria (qualquer que seja) a uma prática corporal. 
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Inclusive, consideramos como hipótese que atualmente na Educação Física Escolar há 

uma falta de justificativa que fundamente o ensino de determinados conteúdos para o aluno. 

Nos leva a especular se muitos/as professores/as têm uma clara noção do porquê determinado 

conteúdo e, até mesmo, porque a Educação Física Escolar, como prática pedagógica, 

constitui-se como algo relevante ou necessário para os estudantes da educação básica. 

Santin (2013) afirma que é fundamental, embora repetitivo, dizer que nenhuma prática 

está desvinculada de um referencial teórico. Toda prática vem iluminada e inspirada por uma 

compreensão da realidade. Pode acontecer que este referencial teórico ou esta compreensão 

permaneçam ocultos, mas nunca ausentes.  

Há, portanto, na prática atual da Educação Física componentes antropológicos 

determinantes das práticas educativas. O que quer dizer que há uma compreensão do homem 

como fundamento teórico para a prática da Educação Física e de uma pedagogia educativa. O 

referido autor lembra que há uma dificuldade em se identificar o referencial teórico em que 

certas práticas pedagógicas baseiam-se e quais são suas implicações diretas nas atividades 

práticas. 

Outro ponto importante a ser discutido é a possiblidade de que há, por parte dos 

professores, uma supervalorização do que significa possuir uma teoria. Parece-nos que os 

professores consideram a teoria como sendo algo muito distante da prática pedagógica e dos 

conteúdos da Educação Física. Os profissionais podem ter uma compreensão equivocada de 

que a teoria se restringe apenas a artigos acadêmicos produzidos na universidade ou a 

conhecimentos científicos produzidos em laboratórios. 

Os docentes, em geral, não compreendem que o conhecimento e a abordagem de 

algumas simples questões, como, por exemplo, os aspectos culturais e biológicos de uma 

prática corporal, constituem-se em uma importante forma de teorização sobre essa prática. A 

reflexão da própria prática também é uma forma de teoria.  
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Sobre isso, Kunz (1995) faz a seguinte colocação:  

O desenvolvimento da pesquisa relacionado com os 

aspectos pedagógicos da Educação Física Escolar não pode 

atender apenas à formulação de instrumentos teóricos de 

intervenção na prática imediata, como não pode, também, 

ficar apenas desenvolvendo conceitos abstratos ou 

distanciados da realidade específica. E não se pode, em 

nenhum dos dois momentos, separar teoria e prática, pois, 

nem a prática é realidade pronta e determinada, nem a 

teoria e sistema autônomo de ideias (1995, p. 48). 

Outra problemática encontrada em nossos levantamentos é a de que a Educação Física, 

por tematizar práticas corporais, seria responsável unicamente pela dimensão prática e a 

dimensão teórica ficaria a cargo de outras disciplinas escolares. Essa questão pode ser 

encontrada em Lima (2000):  

Os conflitos e debates entre as disciplinas do curriculum, ou 

entre a EF e outras disciplinas, estão marcados pela 

dicotomia teoria-prática, o que significa a valoração das 

disciplinas ditas “acadêmicas” em detrimento de outras de 

caráter “prático”, como é o caso da EF. Intencionalmente, a 

EF foi considerada uma disciplina sem valor acadêmico ou 

educativo, sendo sempre associada às atividades físicas e 

lúdicas: portanto, não é “séria”, nem “produtiva”. Sob esta 

visão de baixo “status educativo” e do caráter 

“antiacadêmico” que se lhe atribui, a EF, ainda que logre de 

tradição no currículo escolar, está em um baixo nível 

hierárquico em comparação com outras disciplinas 

escolares […] (2000, p. 57). 

 

Essa reflexão presente em Lima (2000) também faz menção à dicotomia entre corpo e 

mente, que foi discutida no Capítulo 1 dessa monografia. Aqui parece ficar bem evidente o 

impacto dessa visão dualista nos processos educacionais. 

Contribuindo com este debate, Darido (2001) nos lembra que a Educação Física, ao 

longo de sua história, sempre foi tida como uma disciplina com “pouco conteúdo”, pois 

sempre priorizou a dimensão procedimental, ligada ao fazer. Até mesmo muito do preconceito 

que sofriam e ainda sofrem os professores e profissionais da Educação Física vem desta 

equivocada interpretação.   
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Santin corrobora as afirmações presentes na obra de Lima (2000) e nos revela que: 

[...] A escola privilegiou a educação intelectual em 

detrimento da Educação Física centrando suas 

preocupações e atividades em conteúdos cognitivos. Diante 

dessa preponderância intelectiva o movimento humano 

passou a ter pouco espaço nas preocupações educativas e na 

constituição dos currículos de cada escola. O ensino passou, 

desta maneira, a voltar-se preferentemente, ou para a 

inteligência, ou para a memória, ou para a vontade. O 

homem, portanto, visualizado como um ser inteligente, 

volitivo e consciente. O homem, como ser capaz de 

movimento, parece pouco ou nada significar para as atuais 

pedagogias. Como consequência desta postura, observa-se 

que no conjunto das atividades educacionais a Educação 

Física é vista como algo separável da educação em geral 

(2013, p. 52). 
 

Foi recorrente na revisão da literatura que, em relação a outras disciplinas escolares, a 

Educação Física parece estar relegada a um nível inferior de importância pela crença de que é 

uma disciplina que trataria unicamente do aspecto prático do ensino, sem conexão aparente 

com as dimensões teóricas. 

O imaginário da comunidade escolar parece apontar para uma dicotomia entre a 

relação teoria e prática na Educação Física, que parte de uma noção equivocada do que seria 

teoria e prática e de qual papel a Educação Física assume (ou deveria assumir) no processo 

educacional. 

Os parágrafos anteriores remetem-no à discussão iniciada no Capítulo 1 desse artigo, 

que aborda um entendimento de alguns professores de Educação Física de que as práticas 

corporais, por serem realizadas através de um movimento, não possuem um referencial 

teórico/teoria. 

Lopes Souza (2014) afirma que, no caso da área de Educação Física, é indispensável 

considerar que para existir teoria é preciso haver a prática, do mesmo modo que para haver a 

prática é preciso que exista uma teoria, de tal modo que estes dois elementos estejam sempre 

presentes concomitantemente em todos os momentos do exercício profissional do professor 

de Educação Física. 

Betti et. al. (2007) afirmam que, se uma didática da Educação Física, quiser superar a 

mera instrumentalidade, a neutralidade científica e técnica, em busca da explicitação dos seus 

pressupostos, da contextualização das práticas pedagógicas concretas, do aprofundamento das 
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relações teoria-prática, e do enfrentamento dos problemas relativos ao sentido e aos fins da 

educação, deve partir das vivências dos sujeitos a que se direcionam as práticas educativas. 

A contextualização das práticas pedagógicas e o direcionamento das práticas 

educativas ao sujeito parece ser uma problemática discutida há pouco tempo na área de 

Educação Física. 

Da Silveira e Pinto (2001) afirmam, em seu estudo baseado em uma proposta 

pedagógica desenvolvida em uma escola em Belo Horizonte, que os momentos de prática e de 

estudo podem estar presentes numa mesma aula ou ser tratados em aulas separadas, mas o que 

é mais importante é que se consiga estabelecer uma ponte ou, ainda melhor, entrelaçar 

discussão e prática de forma que ambas sejam as duas faces da mesma moeda, permitindo ao 

aluno vivenciar e enxergar a estreita relação entre eles. 

Essa visão de Silveira e Pinto (2001) aborda um ponto importante dentro de nossa área 

de conhecimento, não se limitando à uma especulação teórica sobre a importância da 

articulação entre a teoria e prática. Em seu trabalho os autores colocam em prática e 

problematizam essas questões a partir de sua atuação profissional. 

Betti (2003) demonstra a importância dessa aproximação entre a literatura acadêmica e 

a prática pedagógica, afirmando que a Educação Física Escolar não mais avançará sem uma 

aproximação entre pesquisadores e professores da educação básica, permitindo colocar ‘em 

teste’, em situações reais no âmbito escolar, determinadas produções do conhecimento 

pertinente ao campo da Educação Física. 

Betti (2003) considera a necessidade de construirmos ‘investigações-colaborativas’, 

em que o pesquisador associa-se colaborativamente a um professor da educação básica, sem 

hierarquia de poder, para implementar mudanças na sua prática pedagógica. Tal associação 

pode gerar produção de pesquisas que virão contribuir diretamente com o processo de 

intervenção pedagógica. 
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Rezer (2009) aponta para esse problema, que é encontrado atualmente na área 

acadêmica de Educação Física: 

A produção de pesquisas no âmbito da EF precisa 

se aproximar de forma mais concreta dos espaços 

de intervenção. Não podemos mais admitir a 

produção de artigos e pesquisas para serem lidos 

por pequenas comunidades específicas, para 

deleite intelectual de pequenos grupos, de 

preferência em outra língua, ou para simplesmente, 

computar “capital simbólico” no currículo Lattes. 

Precisamos de estudos que venham a contribuir 

com os processos de intervenção [...] (2009, p. 56). 

 

Há uma hipótese de que muitos profissionais que atuam na educação básica não 

acessam a produção acadêmica da EF, que será discutido com mais força na parte destinada à 

Discussão desta monografia.  

Neste sentido, a partir das problematizações presentes nesse estudo, chegamos à 

conclusão de que: a) a teoria e prática são dimensões essencialmente relacionais, b) é 

necessário que a Educação Física produza mais estudos sobre esta temática e c) haja uma 

maior aproximação entre essa produção e os docentes da educação básica. 

Nazário (1999) levanta uma hipótese de que “o distanciamento entre a formação 

acadêmica e a realidade escolar está relacionada com a dicotomia teoria e prática, passada 

através do conhecimento nos currículos das agências formadoras do professor de Educação 

Física” (1999, p. 31). 

Essa ocorrência pode constituir-se em algo problemático se corroborarmos a visão de 

Coelho (2014), que compreende a formação inicial como um dos momentos do processo de 

desenvolvimento profissional, marcado como um espaço de construção de conhecimentos 

necessários e sólidos na constituição da docência.  

Nessa perspectiva, se o profissional não tem acesso na sua graduação a discussões e a 

propostas concretas que poderão auxiliá-lo tanto na dimensão teórica, quanto na prática, pode 

haver uma lacuna na sua formação.  

A partir de nosso levantamento, surgiu uma conclusão preliminar de que há uma 

deficiência estrutural na formação acadêmica inicial em Educação Física. Essa é uma questão 
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que necessita de análises profundas e de modificações que vão além dos objetivos desse 

estudo. 

No que diz respeito à temática da fomação inicial de rofessores, Nasário (1998) nos 

diz que:  

[...] a formação inicial é o período onde os professores se 

apropriam dos conhecimentos científicos e pedagógicos 

para enfrentar adequadamente a carreira docente, e que, se 

esse período não corrigir as crenças equivocadas que o 

professor tem da Educação Física ou da escola, por 

exemplo, suas atitudes perdurarão durante o exercício da 

docência (1998, p. 36). 

 

Não podemos perder de vista que a formação do professor de Educação Física, em 

algumas Instituições, ainda possui uma estrutura curricular que, por si só, dicotomiza e 

compartimenta as dimensões humanas. Essa questão está presente na obra de Romera (1998), 

que afirma:  

Existem nos cursos de formação profissional em Educação 

Física, grades curriculares que tratam a questão humana 

dentro de unidades de ensino (anatomia, fisiologia, 

psicologia) sem estabelecer a necessária correlação para 

que ocorra uma compreensão da globalidade que é o ser 

humano. Neste sentido, a abordagem sobre o homem se 

torna compartimentada, tratando cada área de 

conhecimento de sua parte, esquecendo-se, com isso, de 

contemplar o homem em sua totalidade (1998, p. 82-83). 

 

Além desse exemplo, consta em Betti e Betti (1996) que há um currículo, que o autor e 

a autora denominam como “tradicional-esportivo”, que enfatiza prioritariamente as chamadas 

disciplinas ‘práticas’ (especialmente esportivas). Nessa ótica, o conceito de prática está 

baseado unicamente na execução e demonstração, por parte do graduando, de habilidades 

técnicas e capacidades físicas. Há separação entre teoria e prática. A teoria seria o conteúdo 

apresentado na sala de aula. 

Trazemos, então, uma indagação: se um curso de ensino superior em Educação Física 

não possui um modelo curricular que relacione a teoria e prática, então como os/as 

profissionais formados vão realizar uma prática pedagógica que articule essas duas 

dimensões? 
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Bracht (1999) afirma que o campo acadêmico da Educação Física só começa a 

incorporar discussões pedagógicas nas décadas de 1970 e 1980, muito influenciadas pelas 

Ciências Humanas, principalmente, pela Sociologia e pela Filosofia da Educação, de 

orientação marxista. Um aclaramento sobre as práticas pedagógicas, seus desdobramentos e 

possibilidades de transformação ocorrem, segundo a literatura, a partir destas décadas. 

Caberia, então, sabermos se a ampliação destas práticas vem, realmente, modificando e 

auxiliando diretamente a superação da dicotomia entre teoria e prática entre os professores de 

Educação Física. 

Uma importante análise a respeito dos conteúdos da Educação Física Escolar pode ser 

identificada na obra de Darido e Rosário (2005), na qual as autoras afirmam que:  

Através do levantamento bibliográfico verificamos que a 

sistematização ainda é um assunto pouco abordado 

especialmente pela educação física. A área, além de não 

apresentar uma organização, é também deficiente nas 

pesquisas sobre esse assunto, e é justamente com estudos e 

pesquisas que poderemos buscar um avanço pedagógico 

(2005 p. 169). 

 

As mesmas autoras continuam sua análise afirmando que:  

A falta de discussão e de literatura a respeito da 

sistematização dos conteúdos formam um ciclo vicioso. Os 

professores têm dificuldades para refletir a respeito do 

assunto por não possuírem referenciais na literatura e na 

graduação. A organização aparece única e exclusivamente 

das próprias experiências dos professores que tentam de 

alguma forma resolver o problema. A sistematização é 

constituída por “tentativa e erro”, enquanto o resultado for 

satisfatório a organização é mantida, caso contrário, ela é 

modificada (Darido e Rosário, 2005, p. 175). 

A sistematização de conteúdos constitui-se em um outro problema identificado na 

literatura e que afeta diretamente a relação entre a teoria e prática. Os professores podem até 

ter claro que algumas práticas corporais são conteúdos de ensino da Educação Física, porém, 

parecem não saber qual(s) metodologia(s) utilizar para o trato com esses e como esses 

conteúdos se encaixam ou possuem uma sequência pedagógica de ensino. Como apontado no 

parágrafo anterior, os/as professores/as acabam por tentar de qualquer maneira realizar essa 

sistematização a partir da “tentativa e erro”. 



38 

 

Bossle (2002) faz uma crítica à área de Educação Física afirmando que: “O 

planejamento de ensino dos professores de Educação Física considera objetos de estudos 

baseados na cultura corporal, não raras vezes limitado às aulas práticas” (2002, p. 36). 

Essa afirmação decorre do fato, já discutido neste estudo, de alguns professores não 

terem a compreensão de que a prática não é uma dimensão separada da teoria. Não há a 

necessidade de limitar-se somente à prática corporal desprovida de teoria, assim como a 

atividade intelectual, que dicotomiza o corpo, pode não ser a forma mais adequada para o 

trato pedagógico de um determinado conteúdo de ensino. 

Há uma outra questão que também influencia na relação entre a teoria e a prática na 

área da Educação Física, que diz respeito a identidade do campo acadêmico da Educação 

Física.  

Parece não haver um claro entendimento na área sobre que conhecimentos são 

específicos da Educação Física, o que torna muito difícil saber que intervenções práticas são 

necessárias de serem realizadas e quais são as teorias que podem ou não embasar essas 

práticas. 

Para Lovisolo (1996) e Betti (2005), existe uma questão paradigmática ou de 

hegemonia na Educação Física que expressa a dificuldade de construir uma identidade 

disciplinar, estabelecer acordos sobre o objeto teórico próprio e metodologias apropriadas, 

havendo assim certa impossibilidade de construir uma área disciplinar em sentido estrito que 

pudesse ocupar o lugar da multiplicidade dos enfoques disciplinares atuantes no campo das 

ciências que estudam os esportes, a atividade corporal e a Educação Física. Os autores 

comentam em seus respectivos textos que há disciplinas como Filosofia, a Sociologia, e a 

Biomecânica que se ocupam de aspectos ou recortes do esporte e da atividade física. 

O fato de outras áreas utilizarem-se de conteúdos próprios da Educação Física podem 

corroborar a confusão sobre o que de fato é conteúdo da nossa área e o que não é, e que 

conteúdos de outras áreas podem ou não ser utilizados pela Educação Física. 

Bracht (1999) vê o campo acadêmico da Educação Física constituir-se através da 

absorção de conhecimentos científicos provenientes de outras disciplinas e pela produção de 

conhecimentos por intermédio de práticas científicas baseadas em outras áreas como a 
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Sociologia, a Biologia, etc., que também estudam o fenômeno do movimento humano ou da 

atividade física. Assim, segundo o autor, no processo de sua constituição, o campo acadêmico 

da Educação Física fragmentou-se devido a diversas influências, o que acabou causando uma 

‘crise de identidade’ da EF. 

Tani (1998) analisa que nos últimos anos houve um aumento substancial na quantidade 

de material escrito relacionado à preocupação com a identidade acadêmica da área, porém 

essa reflexão ainda se restringe a um grupo muito reduzido de docentes e pesquisadores, 

estando muitos deles atuando em instituições de ensino superior. Para o autor, muitos 

profissionais continuam completamente afastados ou alienados da discussão. 

No campo pedagógico, ainda há muitos desafios para a conquista da legitimidade 

pedagógica por parte da área de conhecimento da Educação Física (EF). Segundo Bracht 

(1999):  

Os argumentos que legitimavam a EF na escola sob o prisma 

conservador (aptidão física e esportiva) não se sustentam 

numa perspectiva progressista de educação e educação 

física, mas, ao que tudo indica, hoje também não na 

perspectiva conservadora. Parece que a visão neo-tecnicista 

(economicista) de educação, que enfatiza a preparação do 

cidadão para o mercado de trabalho, dadas as mudanças 

tecnológicas do processo produtivo, pode prescindir hoje da 

EF e não lhe reserva nenhum papel relevante o suficiente 

para justificar o investimento público – a revitalização do 

discurso da promoção da saúde é uma tentativa de setores 

conservadores de legitimar a EF na escola, mas tem pouca 

probabilidade de encontrar eco, haja vista a crescente 

privatização, e individualização, da saúde promovida pelo 

Estado mínimo neoliberal. Além disso, o crescimento da 

oferta e do consumo dos serviços ligados às práticas 

corporais fora do âmbito da escola e do sistema tradicional 

do esporte – como as escolas de natação, academias, 

escolinhas de futebol, judô, voleibol etc. – permite o acesso 

à iniciação esportiva, às atividades físicas, sem depender da 

EF escolar (1999, p. 82). 
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O próprio autor nos auxilia na reflexão e propõe saídas no sentido de colaborar com a 

legitimação pedagógica de nossa área. Segundo Bracht:  

Parece-nos mais fácil, paradoxalmente, encontrar 

argumentos para legitimar a EF (e a educação artística), 

hoje, na escola, de uma perspectiva crítica de educação. Os 

argumentos vão na mesma direção do exposto quando 

apresentamos as propostas progressistas do âmbito da EF. 

A dimensão que a cultura corporal ou de movimento 

assume na vida do cidadão atualmente é tão significativa 

que a escola é chamada não a reproduzi-la simplesmente, 

mas a permitir que o indivíduo se aproprie dela 

criticamente, para poder efetivamente exercer sua 

cidadania. Introduzir os indivíduos no universo da cultura 

corporal ou de movimento de forma crítica é tarefa da 

escola e especificamente da EF (1999, p. 82-83). 

Novamente a literatura nos direciona para a análise dos fundamentos teóricos de nossa 

prática. A Educação Física, como área de conhecimento e de intervenção pedagógica, precisa 

ter bem clara quais são seus conteúdos e objetivos. A legitimação e a ação de qualquer área no 

campo escolar vêm de suas incumbências educativas. Precisamos construir mais consensos e 

aproximações dentro de nossa área. 

Neste sentido, vale ressaltar a contribuição de Betti:  

[…] definir o que é e o que não é EF, é tarefa sempre 

arriscada e problemática, pois tal decisão não seria 

‘cientifica’ no sentido de ‘neutra’, mas ideológica, porque 

pressuporia um projeto, inevitavelmente carregado de 

preconcepções, valores, etc., não por uma distorção que se 

poderia evitar, mas porque é assim mesmo que se definem 

os objetos de pesquisa[...] (2005, p.190). 

 

Independentemente da perspectiva que iremos nos balizar para a Educação Física, 

esteja ela baseada principalmente na dimensão cultural, na concepção do desenvolvimento 

motor ou qualquer que seja, precisamos encontrar formas de conectar as diversas perspectivas 

e teorias de modo que elas auxiliem nossas práticas. 

Betti e Zuliani (2002) colaboram com a ideia de que no contexto histórico atual em 

que estamos inseridos, a concepção de Educação Física e seus objetivos na escola devem ser 

repensados, com a correspondente transformação de sua prática pedagógica. 
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Recorrendo novamente a Betti e Zuliani (2002), os autores em sua obra afirmam que:  

Nesses tempos de rápidas e profundas transformações 

sociais que repercutem, às vezes de maneira dramática, nas 

escolas, a Educação Física e seus professores precisam 

fundamentar-se teoricamente para justificar à comunidade 

escolar e à própria sociedade o que já sabem fazer, e, 

estreitando as relações entre teoria e prática pedagógica, 

inovar, quer dizer, experimentar novos modelos, 

estratégias, metodologias, conteúdos, para que a Educação 

Física siga contribuindo para a formação integral das 

crianças e jovens e para a apropriação crítica da cultura 

contemporânea (2002, p. 80). 
 

Nazário também faz uma contribuição importante afirmando que: “A Educação Física 

escolar, hoje, tem que buscar ampliar o seu espaço, mostrando na prática a sua importância e 

influência na construção do homem como um todo” (1999 p. 37). 

Há ainda uma última questão a ser problematizada neste Capítulo, que trata sobre o 

conhecimento científico. Há na sociedade pós-moderna e contemporânea o paradigma 

filosófico da ciência como a estrutura produtora de verdades. Isso afeta diretamente a teoria e 

a prática porque esse paradigma pode levar-nos a um falso entendimento de que a teoria deve 

basear-se unicamente em produções científicas. 

Em sua obra, Kunz (1995) afirma que existe hoje, no mundo todo, uma tendência 

“cientificista” e tecnológica de produzir conhecimentos dos quais, apenas os especialistas, 

experts ou cientistas tem consciência dos conceitos teóricos. Os usuários comuns são meros 

consumidores.  

Kunz (1995) ainda excede essa crítica citando Horkheimer e Adorno (2006), que 

afirmam ser um retorno ao Mito7, ou seja, a crença em conhecimentos como verdades 

inquestionáveis, pois produzidos por especialistas, experts que têm o poder de dizer o que é 

                                                      

7   O Mito da Caverna é uma metáfora criada pelo filósofo grego Platão em sua obra “A República”. Na 

obra consta que existia um grupo de pessoas que viviam presos por correntes na parede de uma caverna, olhando 

somente para a parede. Na obra, a caverna simboliza o mundo onde os seres humanos vivem e as correntes 

representam a ignorância. Atrás dos/as prisioneiros/as, havia uma fogueira e na luz da fogueira eram projetadas 

sombras de objetos e pessoas que passavam por ali. Como os/as prisioneiros/as só conseguiam enxergar a parede 

por estarem presos de frente para a mesma, tinham a impressão de que as sombras e a parede eram a única 

realidade existente. Certa vez, uma das pessoas presas consegue se libertar e sai da caverna. Esse/a “fugitivo”/a 

representa uma pessoa que consegue se libertar do senso comum, questionando sua realidade. Segundo a 

história, o início de sua vida no mundo exterior, a diversidade assusta o/a fugitivo/a fazendo-o/a querer voltar 

para a caverna. Com o tempo o/a fugitivo/a começa a se admirar e gostar das descobertas que fez, e tenta voltar à 

caverna para compartilhar a sua experiência com as outras pessoas, porém, elas se recusam a sair. Para evitar que 

essas loucuras e ideias atraíssem as outras pessoas, alguns/as prisioneiros/as matavam o/a fugitivo/a. 
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ou não é verdade, o que pode ou não pode ser consumido, percebido, desejado, compreendido, 

etc.  

Os “consumidores” destes conhecimentos não precisam se valer, como os 

“produtores”, do pensamento lógico e racional, pois estas verdades têm valor e significado 

que não necessitam ser questionadas, pois valem pela sua universalização, pelo simples fato 

de terem sido produzidas por especialistas altamente capacitados e reconhecidos. 

Esta visão gera diversos problemas fundamentais em nossa área, que inclusive, 

durante algum tempo, pretendeu constituir-se em ciência, como consta em Pardo e Rigo 

(2000).  

Bracht discorre sobre a relação entre Educação Física e ciência, afirmando que: “a EF 

não é uma ciência, que sua característica central é a de ser uma prática de intervenção social 

imediata, que obviamente não pode prescindir do conhecimento científico para efetivar tal 

intervenção” (2000, p. 55). 

Daólio (2004) e Bracht (1999), portanto, em suas obras, nos levam a compreender que 

a Educação Física não é uma ciência e nem deve buscar constituir-se como uma ciência, pelo 

fato de ser uma prática pedagógica, embora, como prática pedagógica, é interessante que haja 

explicações científicas que a fundamentem. 

Concordamos com a visão destes autores de que a Educação Física não é ciência. 

Acreditamos ser melhor não criar novas tensões e problemáticas nessa direção. É importante, 

porém, salientar que não “ser ciência” não se configura em motivo de desmerecimento, 

porque o fato de não ser ciência não faz a área de Educação Física ser menos relevante.  

Acreditamos na relevância da obra de Santin (2013) onde o autor conceitua a pesquisa 

científica. Segundo ele, pesquisar é querer saber, compreender e explicar o desconhecido. 

Estas preocupações, na visão do autor, sempre acompanharam o homem. Se, de um lado, o 

homem sempre pesquisou, do outro lado a história mostra que os métodos, ou os caminhos, 

seguidos para satisfazer os objetivos da curiosidade não foram sempre os mesmos. Com isso, 

a História mostra que a pesquisa científica foi uma criação tardia no processo constitutivo do 

saber humano.  
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Podemos concluir, então, que existem outras maneiras legítimas de pesquisar, embora 

não legitimadas cientificamente. Existem outras verdades humanas que não residem somente 

na ótica da investigação científica. 

Para nossa área parece ser mais pertinente nos preocuparmos em pesquisar e apreender 

soluções para questões diretamente relacionadas a nossas práticas pedagógicas do que 

buscarmos unicamente por comprovações científicas para embasar nossas práticas. 

Bracht (1999) faz uma colocação importante em sua obra de que não se trata de 

considerar supérfluo o conhecimento produzido a partir do interesse técnico pelas ciências 

empírico-analíticas, nem absolutizar o conhecimento produzido a partir do interesse prático 

pela ciências histórico-hermenêuticas, mas, sim de reconhecer seus limites e possibilidades e 

reinterpretá-los, submetê-los ao critério de uma racionalidade comunicativa que possa 

aproximar os dois. 

Acreditamos que as questões levantadas e sistematizadas até aqui nessa monografia 

nos direcionem para um entendimento ampliado sobre a relação entre a teoria e a prática e 

sobre a importância de, como profissionais, chegarmos a um consenso sobre quais são, 

essencialmente, os objetos de interesse e de ensino da Educação Física Escolar.  

No Capítulo seguinte levaremos em consideração as categorias encontradas, 

organizadas e sistematizadas a partir da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2006) e, a partir 

delas, faremos uma discussão mais aprofundada sobre a temática em tela. 
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DISCUSSÃO 

Inicialmente, no primeiro Capítulo desta monografia, o Capítulo Teórico, analisamos a 

relação entre a teoria e a prática de uma forma geral, constatando que, as duas dimensões 

podem manifestar-se isoladamente e, até mesmo de forma dicotômica, ou podem estar em um 

mesmo plano relacional, de forma complementar.  

A partir da análise dos documentos, acreditamos que seja mais apropriado encarar a 

relação entre a teoria e a prática como algo complementar, constituindo, como a própria 

palavra diz, uma relação. 

A primeira categoria de análise de nosso estudo incorpora os estudos sobre a relação 

entre a teoria e a prática na área de conhecimento da Educação Física. 

Sobre isso, Candau (2011) revela que a relação entre a teoria e a prática é um 

problema que ocorre em todas as áreas do conhecimento porque trata de uma questão presente 

na história do pensamento humano e afeta cada área com intensidade diferente. Segundo a 

autora, essas dificuldades atingem mais diretamente as áreas que incidem sobre a prática 

social, tal como o magistério, segmento profissional onde encontra-se a Educação Física. 

Essa reflexão que Candau (2011) nos traz é interessante porque nos convida a entender 

que é um equívoco pensarmos que o referido problema esteja presente, somente, em nossa 

área de conhecimento, pelo fato de lidarmos diretamente com atividades corporais através do 

movimento. 

A premissa de que essa problemática atinge todas as áreas “tira de nossas costas” um 

peso grande que historicamente reside sobre a nossa área. Se outros campos de conhecimento 

têm trabalhado e se esforçado para diminuir as distâncias e romper com fronteiras entre a 

teoria e a prática, o nosso campo de conhecimento também deve fazê-lo.  

Como discutido no Capítulo 1 desta monografia, este desafio exige uma aproximação 

entre os “teóricos” e os “práticos” de nossa área, inclusive, poderia ser um caminho 

interessante para a Educação Física trilhar, na medida em que poderíamos contar com a 

contribuição de métodos e teorias provenientes de outros campos de conhecimento que 

tenham a relação entre a teoria e a prática melhor estabelecida. 
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Segundo o artigo De Melo (1995), desde os primórdios da história da Educação Física 

no Brasil, teoria e prática andaram dissociadas e a criação de escolas e cursos de formação de 

professores não só refletiu essa realidade, como também, a referendou. 

Essa afirmação aparece no artigo de De Souza Neto et. al. (2004), no qual os autores 

afirmam que a construção da área de conhecimento Educação Física teve início em território 

brasileiro, por volta do século XIX, quando os primeiros grupos de colonos, imigrantes e 

militares, em diferentes partes do país, começaram a praticar e desenvolver exercícios 

relacionados à preparação física, à defesa pessoal, aos jogos e esportes dentro do âmbito 

militar, médico e social.  

Segundo os autores, no período entre os séculos XIX e XX, surgiram as primeiras 

tentativas de formação sistematizada de um profissional para trabalho nessa área. O primeiro 

programa civil de um curso de Educação Física do qual se tem notícia é o do curso da Escola 

de Educação Física do Estado de São Paulo, criado em 1931, mas que só começou a funcionar 

em 1934, apresentando uma instrução profissional voltada a saberes exclusivamente 

biológicos e motores, com uma pequena ênfase no estudo dos processos pedagógicos e 

desenvolvimento do aluno. 

Com o decreto-lei n.º 1.212, cria-se a Universidade do Brasil e a Escola Nacional de 

Educação Física e Desportos, que em sua sistematização de saberes, não era muito diferente 

do programa anterior, de 1931. Pode-se dizer que a formação dos professores, até então, era a 

de técnicos-generalistas, mas carregada com um compromisso de ser educador, o que só viria 

a mudar com a LDB de 1961 (DE SOUZA NETO et. al., 2004) 

 Essa breve volta ao nosso passado mostra que a Educação Física esteve, desde os seus 

primórdios, praticamente norteada pelos aspectos biológicos ligados quase exclusivamente à 

dimensão prática, observando o corpo a partir da uma ótica mecanicista. 

 Bracht (1999) afirma que o campo da Educação Física só passa a incorporar, 

estruturalmente, as discussões pedagógicas nas décadas de 1970 e 1980, muito influenciadas 
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pelas Ciências Humanas, principalmente, pela Sociologia e pela Filosofia da Educação de 

orientação marxista8.  

Somente a partir desse período houve uma abertura a conhecimentos provenientes de 

outros campos do conhecimento que não fossem os biológicos, o que nos possibilitou uma 

visão ampliada sobre o ser humano e os processos de ensino e aprendizagem.  

Inclusive a partir da década de 1980 iniciaram-se tentativas de criação e sistematização 

de metodologias para a Educação Física Escolar que auxiliassem os/as professores/as em sua 

prática pedagógica. O que sinaliza, claramente, uma tentativa de fornecer maior suporte 

teórico às intervenções práticas dos profissionais. 

Neste sentido, uma análise das construções históricas de nossa área tem grande 

importância pelo fato de nos permitir a identificação (ou não) da existência de alguma 

conjuntura e/ou momento específico que demarque o surgimento do revelado distanciamento 

entre a teoria e a prática.  

Entretanto, parece não haver um momento singular na história onde surge uma 

deficiência na relação entre a teoria e a prática. Esta situação parece advir de uma deficiência 

histórica estrutural, que foi construída desde as origens da nossa área (DE MELO, 1995). 

Acreditamos que só a partir do reconhecimento e entendimento de nossa história que 

poderemos identificar possíveis equívocos teóricos e/ou práticos e a partir disso 

conseguiremos, efetivamente, contribuir com possíveis diagnósticos e soluções para esses 

problemas. 

                                                      

8  Karl Marx foi um filósofo e sociólogo alemão, que teorizava principalmente sobre a sociedade, a 

economia e política. As teorias de análise presentes em suas obras são chamadas de “teorias marxistas”. Suas 

teorias são muito utilizadas nos campos das ciências humanas e sociais. Bracht (1999) constata que a partir da 

década de 1980, a área de Educação Física sobre muita influência das ciências humanas e sociais, vindo assim a 

influenciar na formação dos profissionais dessa década. Os/as professores/as que enxergam os objetivos da 

Educação Física prioritariamente a partir de uma lógica marxista são compreendidos por Bracht (1999) como 

professores/as com orientação marxista. 
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Sobre isso, corroboramos a afirmação presente em Jeber (1995), de que: “é preciso 

que se operacionalize o conhecimento teórico-prático em Educação Física sem que isso 

signifique perda de sua identidade e legitimidade” (1995, p. 89). 

Euzébio e Ortigara (2011, p. 654) afirmam que a Educação Física, nas duas últimas 

décadas, vem enfrentando o desafio de superar as dificuldades de legitimação e fragilidade na 

produção acadêmica. Os autores citam diversas obras da área que constituíram, em suas 

visões, importante arcabouço bibliográfico que se imaginava capaz de catapultar a Educação 

Física Escolar e sua intervenção cotidiana para além das atividades físicas reproduzidas sem 

criticidade e embasamento teórico. 

Porém, só a produção de conhecimentos acadêmicos parece não ter sido suficiente, por 

si só, para criar uma mudança efetiva nas práticas educacionais da Educação Física.  

Em seu artigo, Bracht et. al. (2002) corroboram a nossa afirmação de que a adesão 

“teórica” às propostas pedagógicas críticas parece ser maior do que sua efetiva prática. Os 

autores citam, em seu estudo, pesquisas que afirmam que o conhecimento dessas propostas é 

grande no meio acadêmico, mas ainda pequeno entre aqueles/as professores/as que estão em 

atividade nas escolas do ensino básico. 

Acreditamos que seja importante que os/as professores/as tenham conhecimento das 

principais metodologias do ensino da Educação Física já sistematizadas em sua área, de modo 

a embasar teoricamente sua prática profissional. Nesse propósito, destacamos as obras de 

Kunz (2004); Manoel et. al. (1988); Castellani Filho et. al. (2014); Betti (1992, 1994) e De 

Oliveira (1983) como obras de leitura obrigatória para todo/a profissional de Educação Física 

que trabalha em escola. 

Darido e Souza Jr (2010) afirmam que, assim como em outros componentes 

curriculares, no caso da Educação Física, também, não existe uma única forma de pensá-la e 

de implementá-la na escola. Essa questão pode ser, ou pode não ser entendida como algo 

benéfico. No entanto, concordamos com os autores pelo fato de que esta situação deve ser 

entendida como algo motivador, que instigue o professor a pensar, estudar novas propostas, 

investigar e refletir sobre a sua prática, procurando entender as mudanças sociais, econômicas 

e culturais da atualidade. 
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É importante que os/as profissionais tenham esse entendimento porque isso amplia 

suas possibilidades de intervenção educacional. Todo embasamento teórico e reflexão sobre a 

própria prática se configuram em importantes ferramentas para o/a professor/a de Educação 

Física. 

Algumas propostas nesse sentido têm sido implementadas em diversos lugares de 

nosso país e, inclusive, estão disponíveis na literatura, como é o caso do trabalho que foi 

desenvolvido no Pronera/Lepel/UFBA e pode ser consultado na obra de Albuquerque et. al. 

(2007). Segundo os autores, o desenvolvimento do projeto tem apontado possibilidades de 

alteração do trato com o conhecimento e com a organização do trabalho pedagógico na área 

de Educação Física. Essa experiência possibilitou identificar a necessária alteração da 

organização do trabalho pedagógico abordando o conhecimento na sua totalidade, realizando 

a organização curricular a partir da prática, partindo de complexos temáticos como princípio 

educativo. 

Da Silveira e Pinto (2001) levados pelo desafio de provar o acerto de se fazer a opção 

pedagógica pelas tendências críticas da Educação Física, realizaram um estudo com um grupo 

de professores de Educação Física do Colégio Santo Antônio, de Belo Horizonte, que vinha 

desenvolvendo e aplicando, há três anos, com sucesso, mas obviamente não sem dificuldades, 

uma proposta de trabalho nessa linha. A proposta político-pedagógica foi desenvolvida tendo 

como referências a abordagem crítico-superadora (Castellani Filho et. al., 1992) e a 

abordagem crítico-social dos conteúdos (Luckesi, 1992) e vem sendo trabalhada em todas os 

anos do ensino fundamental e médio, com o apoio da coordenação pedagógica, bem como da 

direção da escola. 

A segunda categoria trata sobre a relação entre corpo e mente. Segundo consta na 

literatura, esta relação pode apresentar-se de forma interligada, estando as duas dimensões em 

um plano essencialmente relacional ou podem manifestar-se na forma de dicotomias, estando 

em posições opostas. 

Os autores Mendes e Nobrega (2004) e Santin (2013) apontam que há uma tradição 

histórica na civilização ocidental de considerar o corpo e a mente de uma forma 

essencialmente dicotômica. 
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Bracht (1999) e Daólio et. al. (2012) afirmam que, historicamente, as leituras e teorias 

sobre o corpo não têm estabelecido de forma suficiente ou eficiente o diálogo entre corpo e 

mente, assim como os aspectos biológicos e sociais. Segundo os autores, parece haver uma 

espécie de “cabo de guerra” onde, de um lado, há um determinismo biológico e, do outro, o 

determinismo social.  

Fato esse que os próprios estudos de Daólio et. al. (2012) apontam como equivocados, 

porque, segundo os autores: “[...] um gesto humano implica disposições fisiológicas, mas é 

também composto pela individualidade psicológica, que diferencia o realizador do gesto de 

outra pessoa, e está relacionado a uma sociedade que dá determinada significação a esse 

movimento” (2012, p. 188).  

  Analisando a história da Educação Física, a própria área parece contribuir mais com a 

visão dicotômica entre corpo e mente do que para uma relação efetiva entre essas duas 

dimensões, o que contribui para uma visão fragmentada do homem. 

 Acreditamos que a área deveria se debruçar mais nos estudos de Marcel Mauss (1974) 

que, em sua obra, traz contribuições importantes para a superação dessa dicotomia, apontando 

que as dimensões psicológica, biológica e social estão, essencialmente, interligadas e 

realizando discussões importantes sobre o corpo. 

Outra contribuição importante nesse sentido é a do antropólogo Clifford Geertz (1989) 

que aponta para uma visão de totalidade do ser humano e faz discussões sobre o corpo e a sua 

inserção na cultura. 

Na área de Educação Física há obras do autor Jocimar Daólio (2012; 2009) que, 

também, apontam para o fim dessa dicotomia e para uma Educação Física que dialogue mais 

com todos os aspectos humanos. 

De certa forma, é importante dizer que na literatura específica, encontramos uma 

sinalização para que haja uma relação dialética entre a teoria e a prática, pelo fato de ser 

necessário que o professor possua embasamentos teóricos que tratem o homem em sua 

totalidade, refletindo as suas ações práticas e que, em última instância, contribuam para uma 

educação do Homem como um todo e não só dos seus aspectos físicos ou corporais. 



50 

 

Os aspectos corporais, quando são apresentados de forma dissociada dos aspectos 

intelectuais, tornam a Educação Física uma prática educativa incompleta, porque se preocupa 

apenas com a dimensão física, tornando as atividades educativas mecânicas, reproduzindo 

gestos motores vazios e desprovidos de significados. 

Consideramos que uma visão dicotômica e fragmentada do ser humano já deveria, há 

muito tempo, ter sido superada, porém, parece ainda haver resquícios dessa visão presentes 

dentro das práticas educacionais dos professores Educação Física.  

Mais pesquisas de campo são necessárias para identificarmos se realmente há em 

nossa área um número significativo de professores/as que acreditam que a Educação Física 

trata somente da dimensão física e que os aspectos psicológicos não nos dizem respeito. 

Somente a partir de uma análise concreta pode-se caminhar no sentido de uma superação 

dessa visão. 

Na terceira categoria de análise, encontra-se a relação entre a natureza (dimensão 

biológica) e a dimensão sociocultural, como algo que afeta diretamente a relação entre a 

teoria e a prática da Educação Física Escolar. 

Em seu livro, Daólio (1998) faz a análise de um período emblemático da Educação 

Física, a década de 1980, onde o autor aponta que, ao longo da trajetória de construção e 

consolidação acadêmica de nossa área, em alguns momentos prevaleceu o componente 

natural, e em outros, o aspecto cultural. Ambos sendo sempre tomados como entidades 

separadas. Segundo o autor, o problema dessa discussão parece ter sido a negação por parte 

dos principais “representantes” das abordagens fundamentadas na dimensão biológica e na 

dimensão cultural, de que a natureza humana é, ao mesmo tempo e indissociavelmente, 

biológica e cultural.  

Para Mendes (2002) e Mendes e Nóbrega (2004), as áreas das Ciências Biológicas e 

da Antropologia, até meados do século XX, ainda enxergavam as dimensões da natureza e da 

cultura como sendo opostas e, como a Educação Física baseou-se por muito tempo nessas 

áreas, parece que absorvemos para nós essa dicotomia. 

Essas áreas [a Biologia e a Antropologia] parecem ter chegado a um consenso que as 

direcionam para a superação dessa dicotomia, porém, acreditamos que a EF ainda não tenha 
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chegado a esse estágio de desenvolvimento, como campo de conhecimento. Essa hipótese 

pode também ser encontrada em Bracht (1999). 

Precisamos compreender que existem diversas formas de se enxergar a Educação 

Física, umas aproximando-se mais da dimensão biológica e outras da dimensão cultural.  

Não devemos colocar a natureza e a cultura em dimensões opostas. Podemos utilizar o 

que há de produzido na nossa área e que compreende o corpo a partir de uma perspectiva 

predominantemente biológica e o que compreende a nossa prática educativa como 

responsável principalmente pela educação através da compreensão e vivência dos conteúdos 

que compõem a cultura corporal de movimento9. 

Visando uma aproximação entre essas duas dimensões, apontamos para a obra de 

Manoel et. al. (1998), popularmente chamada de “abordagem desenvolvimentista” e que se 

baseia principalmente na dimensão biológica, porém, não desconsidera o fato de que a mesma 

se relaciona com a dimensão cultural e que a Educação Física deve tratar dos dois aspectos. 

No mesmo sentido sinalizamos para a obra de Castellani Filho (2014), que entende a 

Educação Física a partir de uma perspectiva sociocultural, porém, não ignora a dimensão 

biológica do ser humano. 

Essas duas obras são dois exemplos de metodologias produzidas e sistematizadas na 

nossa área que fomentam o diálogo entre as dimensões biológica e cultural, ou seja, entre 

natureza e cultura. Há outras obras disponíveis nesse sentido e que os/as professores/as podem 

utilizar como embasamento teórico de suas práticas educativas. Escolhemos essas duas como 

exemplo por se tratarem de obras de grande expressão e já consolidadas em nosso meio 

acadêmico. 

Na quarta categoria situa-se a discussão sobre formação do profissional de Educação 

Física e como a compreensão (ou a falta) sobre qual especificidade de nossa área norteia 

nossa atuação profissional, que acreditamos ser o movimento, influencia diretamente na 

relação entre a teoria e a prática. 

                                                      

9  Ver mais em Castellani Filho et. al. (2014) 
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Corroboramos a ideia de que a formação inicial, que corresponde ao período da 

graduação na universidade, é um momento privilegiado da vida pessoal e profissional do/a 

professor/a de Educação Física. 

O autor Coelho (2014) discorre sobre a formação inicial do docente de Educação 

Física compreendendo a formação inicial como um importante momento do processo de 

desenvolvimento profissional, marcado como um espaço de construção de conhecimentos 

necessários e sólidos na constituição da docência. 

Nazário (1999) destaca que a formação inicial é o período onde os/as professores/as se 

apropriam de conhecimentos científicos e pedagógicos para enfrentar, adequadamente, a 

carreira docente e que, esse período, deve fornecer subsídios significativos aos/as futuros/as 

profissionais, além de corrigir algumas crenças equivocadas e limitantes que o/a professor/a 

possa vir a ter da Educação Física ou da escola e, caso isso não aconteça, essas atitudes 

poderão perdurar durante todo o seu período de exercício docente.  

Sobre a relação entre a teoria e a prática, essa visão presente em Nazário (1999) e 

Coelho (2014), nos faz refletir a necessidade de os currículos universitários contribuírem com 

uma visão dialética dessa relação, pois, caso contrário, irão inevitavelmente vir formar 

profissionais que sairão da sua formação inicial com uma visão dicotomizada desta relação e 

isso irá refletir, certamente, em sua prática pedagógica, causando impacto direto nos alunos e 

nas alunas da educação básica.  

Parece-nos haver a necessidade de os currículos das universidades pautarem o 

conteúdo de suas disciplinas em situações concretas que virão a ser encontrados pelos 

profissionais em sua atuação. Caso isso não aconteça, a formação inicial estará pautada em 

uma transmissão de conteúdos e teorias apartadas da realidade concreta. 

Bracht et. al. (2002) afirma que a prática docente envolve a vivência de situações e 

problemas não solucionáveis com uma simples aplicação do conhecimento técnico- teórico 

disponível e, além disso, expõe o professor a demandas que constantemente se modificam. 

Essas circunstâncias exigem a tomada de decisões e a construção de soluções por parte dos 

próprios professores e não simplesmente a aplicação de soluções pré-conformadas. 
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Essa visão de Bracht et. al. (2002) nos faz refletir sobre a relação entre a teoria e a 

prática e nos aponta para uma visão não-linear desse fenômeno. A prática essencialmente 

exige uma relação dinâmica. Nenhuma teoria conseguirá satisfazer todas as demandas das 

práticas. Se for só isso que os/as professores/as estão buscando nas teorias, provavelmente não 

encontrarão. 

Mezzaroba e Zoboli (2013) fazem a importante colocação de que a universidade 

funda-se na tríade ensino, pesquisa e extensão. O ensino é de fundamental importância na 

formação inicial do sujeito, porém, proporcionar ao acadêmico uma aproximação do seu 

futuro campo de trabalho, através da pesquisa e da extensão, faz-se muito necessário para que 

ele amplie suas formas de compreender a complexidade e a rotina de seu campo 

profissional/pedagógico. 

É necessário, também, que o professor de Educação Física conscientize-se sobre a 

importância da busca do conhecimento teórico constante e que o educador tenha sempre 

presente que o conhecimento não é algo acabado, estático, mas em constante movimento e 

transformação (NAZÁRIO, 1999). 

Parece estar claro como as questões da formação do profissional de Educação Física e 

da busca por conhecimentos pode subsidiar teoricamente o/a professor/a e auxiliar em sua 

intervenção pedagógica ou, ao contrário, pode não o auxiliar, caso a formação aconteça de 

forma totalmente dissociada da prática e/ou haja um entendimento equivocado sobre como a 

instrumentalização pode contribuir com o seu futuro trabalho. 

Almeida et. al. (2010) faz uma afirmação relevante: “[...] a falta de compreensão 

acerca da especificidade do componente curricular EF, somada à dificuldade de operar a 

mediação entre teoria e prática, refletem diretamente na forma como o professor orienta sua 

prática pedagógica [...]” (p. 141). Neste sentido, mesmo a nossa área possuindo diversas 

perspectivas sobre qual o nosso principal objeto de estudo e intervenção, acreditamos que o/a 

professor/a necessita ter a clara compreensão de que, a Educação Física, como disciplina 

escolar, se incumbe principalmente da educação corporal através do movimento. Esse 

entendimento há de ser um paradigma que deverá nortear as nossas práticas educativas. 
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Se tivermos claro essa compreensão, poderemos organizar, de forma mais adequada, 

os conteúdos em nossos planos de ensino e em nossas aulas, contribuindo para um salto de 

qualidade da Educação Física Escolar.  

Além disso, sabendo quais são os objetivos de nossas ações pedagógicas, poderemos 

mais eficientemente buscar teorias que possam nos dar suporte, contribuindo assim para a 

ampliação de nossa intervenção. 

A quinta categoria diz respeito ao cientificismo no campo de conhecimento da 

Educação Física.  

Durante algum tempo, como consta em Pardo e Rigo (2000) e Bracht (2000), a 

Educação Física procurou buscar legitimar-se enquanto Ciência e construir um corpo de 

conhecimentos científicos que instrumentalizassem o profissional em sua atuação docente. 

Sérgio (1989), em sua obra, defendeu a ideia de que a Educação Física não poderia 

existir sem uma Ciência que lhe desse suporte. O autor afirma que a Educação Física, 

diferentemente de outras áreas, ainda carece de uma matriz científica que lhe dê sustentação. 

Propõe, então, a criação de uma Ciência da Motricidade Humana 10que teria autonomia entre 

outras Ciências e que faria com que a Educação Física não mais precisasse pegar 

conhecimentos “emprestados” de outras áreas como: a Biologia, a Psicologia, a Pedagogia, 

etc. Sérgio (1989), inclusive, cria o termo Educação Motora, que, segundo o autor, substituiria 

o nome Educação Física. 

Essa proposta presente na obra de Sérgio (1989) acabou não se consolidando no Brasil 

(apesar de que, no período em que foi lançada, ter arregimentado grandes contingentes de 

professores brasileiros), permanecendo mais restrita a Portugal, país de origem do autor. 

Acreditamos que as dificuldades de consolidação da Educação Física como uma 

Ciência esbarram, principalmente, no fato de que nossas práticas educativas utilizam 

conhecimentos advindos de diversos outros campos de conhecimento.  

Parece-nos praticamente impossível que nossa área assuma para si todas as teorias que 

possam fundamentar a Educação Física.  

                                                      

10  SÉRGIO, Manuel. Educação física ou ciência da motricidade humana? Papirus Editora, 1989. 
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Porém, nada impede que utilizemos essas teorias e os respectivos conhecimentos 

científicos. Essa visão é, inclusive, corroborada por Daólio (2004) e Bracht (1999).  

Até aqui, neste Capítulo, procuramos discutir e apontar alguns aspectos presentes na 

relação entre a teoria e prática, tais como a relação corpo e mente e a relação natureza e 

cultura. Todas essas relações podem apresentar-se em formas opostas ou estarem em 

consonância, dependendo do paradigma e da matriz referencial com que as enxerguemos.  

Em nossa concepção apontamos, preferencialmente, para que elas sejam consideradas 

a partir de uma lógica complementar e relacional. Encarar essas relações de forma separada 

somente dificulta e limita o trato com temas relacionados a esses fenômenos, reduzindo 

significamente a nossa possibilidade de compreendê-los. 

Na Conclusão realizaremos apontamentos que possam sinalizar com contribuições 

para uma maior aproximação entre a teoria e a prática na atuação profissional em Educação 

Física Escolar. 
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CONCLUSÃO 

Antes de iniciarmos nossa monografia, tínhamos como objetivo, identificar, 

organizar/categorizar e analisar os componentes históricos e teóricos que influenciam a 

relação entre a teoria e prática na Educação Física Escolar inspirando-se na teoria da Análise 

de Conteúdo (Bardin, 2006). 

Identificamos que ambas as dimensões podem se apresentar em consonância ou se 

manifestar de forma separada e dicotomizada, dependendo de que ótica analisamos e da 

maneira com que encaramos esse fenômeno. 

A literatura nos sugeriu que, idealmente, a relação entre a teoria e a prática deveria 

apresentar-se sempre de forma relacional e que isso contribuiria positivamente para a prática 

docente na Educação Física Escolar. 

Abordamos nessa pesquisa outros aspectos relacionados à temática, como a relação 

corpo e mente que, assim como a teoria e a prática, pode se apresentar de forma dicotomizada 

ou as duas dimensões podem unir-se, formando assim uma totalidade.  

Corroboramos a visão de totalidade corporal e não da separação entre corpo e mente, 

fato que está presente em documentos da área de Educação Física que tratam dessa relação e 

dentro de outras áreas de conhecimento, como a Biologia e a Antropologia. 

Outro fenômeno, a ruptura histórica entre natureza e cultura, também foi abordado em 

nosso estudo, sinalizando para a superação dessa cisão. Buscamos subsídios teóricos para 

nossa análise nas áreas da Biologia, da Antropologia e da Educação Física. 

Por fim, analisamos algumas dimensões do campo de conhecimento da Educação 

Física tais como: a formação profissional, a identidade de nossa área, o cientificismo e como 

isso impacta na relação entre a teoria e a prática no trabalho cotidiano e nas reflexões dos 

docentes de Educação Física. 

Acreditamos que todos os objetivos propostos pelos estudos foram cumpridos, tanto os 

gerais, como os específicos. 



57 

 

Nosso trabalho, como sinalizado no Capítulo de Metodologia, realiza uma revisão 

bibliográfica, levantando produções e realizando a discussão sobre o que há de produzido na 

literatura em relação ao tema em tela.  

Embora compreendemos que cumprimos com nossos objetivos, há um claro limite de 

nossa análise por se tratar de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) baseado apenas em 

uma Análise de Conteúdo.  

Acreditamos que, análises mais aprofundadas, como dissertações de mestrado e teses 

de doutorado seriam um passo necessário para um entendimento cada vez maior desse 

fenômeno. 

Sugerimos que sejam realizados estudos de caráter quantitativo e qualitativo, com 

número ampliado de informantes e que façam uso de ferramentas metodológicas como: 

questionários, entrevistas e observações-participantes para tentar captar como rebate, nas 

práticas educativas dos/as professores/as da Educação Básica, o fenômeno estudado neste 

trabalho.  

Também sugerimos investigações dedicadas a analisar as práticas docentes dos/as 

professores/as que lecionam em cursos de graduação em Educação Física e, também, as 

matrizes curriculares destes cursos, visando identificar se as disciplinas que compõem o 

currículo contribuem, ou não, para borrar a linha tênue que separa a teoria e a prática na 

Educação Física. 
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