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APRESENTACAO

	  0 	

Este estudo a resultante do acompanhamento, de
perto e a distancia, de debates longos, intensos e, por
vezes, apaixonados, que ainda motivam os profissio-
nais da educacao ffsica a pensar. Tais debates foram e
sao motivados, em sintese, pelo desejo de construir a
identidade da educagao fisica, particularmente atraves
da participacao no concerto dos cursos superiores, da
introducao na sinfonia da cientificidade moderna e da
garantia de um espaco no mercado de trabalho.

Mao se pretende aqui historiar os altos e baixos
destes debates, mas apenas reativa-los, exatamente no
momento em que a profissionalizacao parece estar
assegurada. Parece claro que as discussOes sobre a
educacao fisica, inicialmente, giraram em torno da
dernIncia do papel exercido durante o period() da
ditadura militar e o novo engajamento na lutas pela
instalacao da liberdade democratica plena. Em certo
sentido, tal atitude merece todo apoio e admiracao,
pois parecia indispensavel que a educacäo fisica,
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inicialmente, deveria livrar-se da pesada heranca
inscrita em seus curriculos, metodos e organizacdo,
cuja transferencia integral realizara-se das instituicOes
militares para as universidades. 0 miter autotitario e
prescritivo do discurso militar passara para os cursos
academicos. 0 enfoque principal cala sobre os exer-
cicios; pouco espaco era reservado para a reflexào.

Aos poucos os horizontes foram se alargando e, ao
mesmo tempo, se concentrado sobre a exigencia de
cientificidade. A educacäo fisica como ciencia apare-
cia como a redencäo desejada. Estar a servico, seja de
quem for, sempre indicava uma posicao subalterna de
prestacão de servicos. 0 importante era garantir-lhe
urn lugar entre as ciencias. Mas por decreto nao se faz
ciencia, ainda que em certos casos, alguns pareciam
acreditar nisto, talvez porque sua obrigatoriedade nas
escolas dera-se pelo mesmo caminho. Neste contexto
surgiram as classicas perguntas como: a educacdo
seria ciencia? E se for ciencia, que tipo de ciencia?
As tentativas para responder a essas indagacOes fo-
ram transformadas em multiples publicacties, em
acirradas polemicas e ate em tema de congressos e
seminarios. Toda essa ebulicao, diria eu saudavel,
pelo menos academicamente, levou ativistas defenso-
res do discurso ideolegico a se tornarem ferrenhos
articuladores das questhes epistemolOgicas, tinico
acesso a cientificidade moderna.

Diante da configuracao de que ela nao apresentava
os requisitos basicos para ser reconhecida como cien-

8



cia, particularmente porque não possui urn estatuto
epistemolOgico pr6prio, o entusiasmo por essa exi-
gencia parece estar se arrefecendo. Primeiramente,
porque corn os movimentos cada vez mais fortes
sobre a exigencia da transdisciplinaridade de pouco
adiantaria querer criar mais uma ciencia, quando se
pretende buscar uma nova cientificidade, capaz de dar
conta da complexidade do real. Ou, como diz Edgar
Morin, "Ha necessidade de urn pensamento que ligue
o que esta separado e compartimentado; [...] de urn
pensamento radical (que va as razes dos problemas);
de um pensamento multidimensional". Em segundo
lugar, porque foi alcangado o objetivo de tornar-se
uma profissao especifica, corn sua formacäo acade-
mica e corn seu mercado de trabalho. Afinal a cienti-
ficidade pouco acrescentaria, a nä.° ser que seja a
cientificidade que, ainda segundo Edgar Morin, "co-
megou a se desenvolver nas ciencias ecolOgicas e nas
ciencias da Terra".

0 presente estudo procura um outro patamar de re-
flexab. A questao central se expressa nestes termos: a
educagdo fisica seria urn curso cuja caracterlstica
primeira consistiria em ser uma atividade educacio-
nal. A educagan fisica 6, certamente, em sua raiz uma
acao educativa. Alias, a escola nasceu como proposta
educacional; sua transformacao em oficina de produ-
cäo de profissionais a muito recente. Tal mudanga,
sem dtivida, pode ser atribuida as exigencias impostas
pelo surgimento da era industrial. A escola deixou de
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ser educativa para ser exclusivamente ensino/apren-
dizagem de conteados cognitivos como base teOrica
para intervencOes tecnicas.

A questa°, exposta no titulo deste estudo — educar
e profissionalizar — nao tem o objetivo de opor os
dois elementos, mas retomar o significado de educa-
cao, ideal primeiro da escola, desde os gregos. Nao se
trata de reforcar o pseudodilema, ou um ou outro. Ao
contrario, trata-se de urn e outro. Se o dilema é falso,
a diferenca, tambem, é uma construcao histOrica. No
educar o importante é o aperfeicoamento da condicao
humana, assumida na totalidade de sua existencia.
Isto implica obter conhecimentos e valores para orien-
tar o viver individual e coletivo, inclusive seu desem-
penho produtivo. Na profissionalizacao o que se cons-
tata é a reducao para a obtencao de conhecimentos
corn o objetivo de insercao efetiva e eficiente no sis-
tema de producao.

Juntar as duas dimensties seria o correto, pode-se
pensar. Poucos discordarao da proposta. Entretanto
ha alguma coisa a ser modificada; nab basta unir o
que esta af. 0 primeiro passo a repensar a cientifici-
dade dos nossos conhecimentos, o segundo passo
revisar nossas pedagogias cognitivistas. Assim como
a multi-pluridisciplinaridade nao 6 juntar as discipli-
nas existentes para forma uma visao do todo, mas
construir uma transdisciplinaridade, isto 6, algo que
va alem das disciplinas.
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Este e o desafio e esta e a intencao provocativa do
presente estudo. A educacdo fisica a originariamente
educacdo e devera continuar assim, porque ela busca
convencer que o importante e saber viver. E o saber
viver coloca em primeiro lugar o respeito a vida que
cada urn 6, na() isoladamente, mas como integrante da
teia da vida, na expressdo de Fritjof Capra. Trabalhar

uma maneira de exercitar o viver.
A educacdo fisica, segundo as regras do sistema

produtivo atual, podera formar varios tipos de profis-
sionais como treinadores de esportes. E no interior
dos esportes a possivel formar especialistas em cada
modalidade esportiva. Poderäo surgir especialistas de
exercicios em academias marciais ou esteticas, de
programacOes de lazer, de atividades compensathrias
em inddstrias e empresas para trabalhadores bracais
ou executivos sedentarios. 0 mercado, sem dtivida,
promissor.

0 objetivo deste texto e provocar urn reflexdo pro-
funda sobre a necessidade da educacAo fisica como
depositaria da responsabilidade de aperfeicoar a con-
dicdo humana. Seu referencial primeiro e a vida; seu
desafio pedag6gico e descobrir como a vida pode ser
vivida corn dignidade, equilfbrio e prazer.
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1

EDUCA9AO FISICA

	  0 	

V ou iniciar retomando urn terra ja explorado de
maltiplos angulos, talvez cansativo e esgotado, en-
tretanto, ainda nab solucionado, o da identidade da
educacao fisica. Todos os que, de alguma maneira,
envolveram-se corn os debates sobre a educacao fisi-
ca conhecem sobejamente os acalorados e polémicos
enfrentamentos quanto a sua definicao. Invoco, aqui,
essa questao, nao porque pretendo trazer sua solucao,
mas apenas para dizer que, no meu entender, a educa-
gar) fisica adquire sua identidade conforme a cir-
cunstancia histOrica e cultural que se vive. Diria, mes-
mo, que nao ha uma educacao fisica, mas uma multi-
plicidade de praticas que acabam por impossibilitar
uma Unica compreensao.

A educacdo fisica é uma atividade planejada pela
Ka° do homem em funcao de objetivos e criterios
estabelecidos por uma ordem sociocultural. Por isso
nao é possivel estabelecer com exatiddo urn anico

13



conceito. Ela depende de um sistema de significagOes
adotado por uma ordem social. Portanto, 6 no interior
dessa ordem que ela assume sua prOpria identidade,
conforme a classificacao e a escala de valores esta-
belecidas pelos criterios adotados. A histOria da edu-
cacao fisica, por exemplo, no Brasil, registra essas
diferentes identidades ou fisionomias assumidas.

Para nao me delongar nessas consideracOes, quero
apenas lembrar que nos vivemos na era da ciencia e
da tecnologia. De um lado, temos a imposicao de urn
modelo epistemolOgico que nos mostra qual o cami-
nho eficaz para a construed° de conhecimentos ver-
dadeiros, de outro, o modelo econOmico exige o apro-
veitamento desses conhecimentos na aplicacao do
sistema produtivo.

Vou colocar algumas questhes que me parecem
mais esclarecedoras sobre as diferentes possibilidades
de ser da educacao. Queremos que ela seja ciencia.
Por que? Porque o crit6rio major da modemidade
para dar credibilidade a uma nab 6 ser ciencia. Sendo
ciencia, acredita-se que a educacao fisica mereca
respeito. E, para ser ciencia, precisa mostrar que
capaz de produzir conhecimentos cientificos. 0 im-
portante, nesse caso, a que o criterio major da moder-
nidade, para dar credibilidade a uma acdo academica,
6 a cientificidade vigente. Queremos que seja uma
acao pedagOgica, alias, os termos apontariam nesta
direcao. Por que? Certamente para educar uma pessoa
formando um cidadao atraves do aperfeicoamento, do
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desenvolvimento e do culto da corporeidade humana.
Queremos que seja uma atividade disciplinar. Por
que? Sem diivida, para exercer urn controle sobre as
for-gas e disposiciies corporais em proveito de outros
valores do ser humano, provavelmente classificados
como superiores. Queremos que seja urn curso profis-
sionalizante. Por que? Certamente porque a imposi-
cao do sistema de producao, segundo o principio do
mercado de trabalho, a educacao escolar.

Acredito que, atraves dessas reflexOes, chegamos
apenas a perceber a complexidade do tema, mas difi-
cilmente vamos chegar a uma solucao definitiva.
Tambem, nao sei se vale a pena perseguir essas solu-
ceies definitivas. 0 que ocorre comumente é que tais
solucOes, apresentadas como uma resposta final, sao,
cada vez mais freqUentemente, relativas e provisOrias.
Entretanto, podemos, corn certeza, detectar possiveis
tendencias e perspectivas a serem, por nos, assumidas
na compreensao do que seja a educacao fisica.

No meu entender, sera sabendo o que fazemos na e
corn a educacao fisica, de um lado, e o que ela nos
leva a fazer, de outro, que descobriremos sua identi-
dade. Nao sei se, corn isso, adquirimos o direito de
definir o que é a educacao fisica, mas, certamente,
saberemos o que ela é para nos. Ha urn velho ditado,
nao sei se é correta a transposicdo para este caso, que
diz digs-me corn quem andas e dir-te-ei quem es. Eu
diria: diga-me o que fazes ern nome da educacao
fisica, e dir-te-ei o que ela é. Se fag° ciencia, é cién-
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cia; se educo, a educacao; se treino, a profissao; se
disciplino, a disciplina. Ou sera muito simplista meu
raciocinio?

As ciencias, no percurso da histOria ocidental, sur-
giram depois que algumas atividades corn caracteris-
ticas especificas foram batizadas de ciencia. Cada
ciencia estabeleceu sua prOpria identidade no mo-
mento em que mostrou que era capaz de produzir
novos conhecimentos, que nenhuma outra ciencia era
capaz de produzir. Quando a educacao fisica preen-
cher os criterios dessa cientificidade, sera ciencia. Por
enquanto, precisamos agir. Queremos construir cien-
cia, entao vamos ver se somos capazes, corn uma
metodologia especffica, de produzir novos conheci-
mentos, ou se o objeto da educacao fisica se presta
para tanto. Queremos educar, entao vamos buscar
bases pedagOgicas para faze-lo. Por exemplo, como
compreender as 4;limensOes corporais do ser humano.
E, em maior profundidade, como assumir a condicao
de ser corpo e viver a corporeidade. Queremos que
seja profissdo, end() vamos investir na definicao de
um territOrio especifico no sistema de producao e
estabelecer os padthes necessarios para o exercicio
deste profissional.

Numa tentative de sintetizar o que acabei de escre-
ver, diria que as questOes da educacao fisica, obser-
vando as preocupacOes atuais, poderiam ser coloca-
das em tres esferas.
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A primeira diz respeito ao problema da cientifici-
dade. Hoje, para se ter credibilidade, é preciso passar
pelos criterios da cientificidade vigente. Ser ciencia
tornou-se urn imperativo dnico, urn requisito sine qua
non para obter as credenciais de ingresso no discurso
academic°, particularmente se a pretensao e formar
profissionais. Quando nao se alcanca o status cientifi-
co, a dnica alternativa é falar e agir em nome de al-
guma ciencia. Seria, no momento, a opcao da educa-
cao

Como situar a educacao fisica no conjunto das cien-
cias, segundo os criterios de cientificidade moderna?
Todos sabemos que ha uma grande divisao nas cien-
cias proposta por Dilthey, no final do seculo passado:
as ciencias naturais ou exatas e as ciencias humanas
ou culturais. A que ciencia a educacao fisica perten-
ceria? Ela seria uma ciencia humana? Ou faz parte
das ciencias exatas? Ou deveria ser uma ciencia como
a medicina, que reline conhecimentos de diferentes
areas e os aplica as questoes da sande? A busca de
respostas para essas questoes continua sendo o desa-
fio. No meu entender, nab deveria ser uma preocupa-
cab fundamental, o importante é saber que valores
queremos desenvolver corn a educacao fisica.

A segunda esfera é a da nab pedagOgica. A edu-
cacao fisica, independentemente de ser ciencia ou
nao, d uma atividade educacional. Alias, seu nome
diz explicitamente que é educacao. 0 problema, en-
tretanto, nä° a de simples solucao. Apenas para lem-
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brar como aconteceria sua atividade educativa, you
sublinhar dois aspectos. Em primeiro lugar deve-se
dar prioridade ao contetldo cognitivo, ou o importante

concentrar-se no desenvolvimento de exercicios
fisicos? E, em segundo lugar, esses exercicios fisicos
deveriam privilegiar o desenvolvimento corporal indi-
vidual, ou as atividades esportivas? Dito em palavras
mais diretas, a educacao fisica deve ensinar a usar o
corpo ou a viver o corpo?

Por fim, a terceira esfera refere-se a formacao pro-
fissional. A educacao Mica 6 urn curso profissionali-
zante, como qualquer outro. Ela forma um profissio-
nal liberal, como os demais cursos profissionalizan-
tes. Formar-se em educacao fisica significa tornar-se
um profissional e nao um educador. Disputar o mer-
cado de trabalho em geral, sabendo que ha um mer-
cado reservado. Isso exige que se delimite um territ&
rio no qual o referido profissional ter ra o direito de
atuar com exclusividade.

A presente Jornada de Educacao Fisica, promovida
por ocasiao da instalacao de um novo curso universi-
tario, propee, com muita propriedade, tratar de ten-
dencias e perspectivas. Pelo titulo da minha palestra,
estou limitando a minha exposicao sobre tendencias e
perspectivas as esferas educacional e profissional. E
essa foi uma woo minha, assumida de plena cons-
ciencia. Isso nito significa que sejam as mais impor-
tantes, sao simplesmente aquelas que mais me sensi-
bilizam.
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Antes de entrar no assunto propriamente dito, pre-
ciso dizer que tanto a dimensdo educacional quanto a
profissional não dispensam suas vinculaciies corn as
ciéncias em geral. Toda acdo educativa e qualquer
atividade profissional dependem de conhecimentos.
Tal dependencia de conhecimentos, tratando-se de
tendencias e perspectivas da eclucacao fisica, no meu
entender, concentra-se em duas ciencias-maes, a fisi-
ca e a biologia. Uma trata do fato fisico, a outra tern
como objeto o fato vivo. Conciliar as duas fontes
cientificas tido é tarefa simples, mas urn desafio para
todos os que pensam numa educacdo fisica renovada.

A minha decisdo de excluir o debate sobre a cienti-
ficidade da educacäo fisica deveu-se ao fato de que,
al6m de ser muito polémica, especialmente neste
momento em que se fala de multi-pluri-inter-transdis-
ciplinaridade, possui caracteristicas mais académicas,
portanto, mais teOricas. Uma reflexao filosOfica, se-
gundo Nietzsche, precisa nascer dos fatos, do con-
creto. Diante disso, pareceu-me mais adequado, para
ndo dizer mais produtivo, neste momento, desenvol-
ver as possiveis tendencias e perspectivas para a edu-
end° e para o mercado de trabalho, que exigem,
obrigatoriamente, uma nä° concreta. Al6m disso, sdo
questOes mais imediatas. Mais imediatas, porque,
mesmo que nao se resolva a questao da cientificidade,
acontecem na escola e no trabalho. Por isso, julgo
mais pertinente refletir sobre a questdo para saber se o
egresso do curso de educacäo fisica deve ser urn edu-
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cador para atuar na escola, ou urn profissional, para
atuar no sistema de producao. Ou, talvez, urn diplo-
mado mais completo, capaz de ser, ao mesmo tempo,
urn trabalhador e um educador. Essa distincao, hoje,
parece ter-se tornado obsoleta, pouco valorizada, por
isso quase esquecida, mas, sem dtivida, fundamental.
Desde os gregos, essa preocupacao tornou-se basica
para o processo da formagao humana, pois do educa-
dor exigia-se urn conjunto de virtudes superior a sim-
ples conhecimentos e dominio tecnico, suficientes
apenas para o artifice, nao para o pedagogo.

Para que fique clara minha posic-do, quero anteci-
par que, no meu entender, a educagao fisica 6, em
primeirissimo lugar, uma acao pedagOgica. E, digo
mais, trata-se da educacão mais importante, priorita-
ria e anica indispensavel a vida humana, 6 a sabedoria
de viver ou a ciencia da vida humana. Aprender a
saber viver 6 o que se deveria fazer ao longo da vida.
Posso lido saber matematica, quimica ou fisica; hist&
ria, economia ou psicologia e continuo vivendo, se
nao aprender a viver, nao saberei viver a vida que
sou. Poderei usa-la, explora-la, mas jamais cultiva-la,
isto 6, vive-la.
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2

EDUCACAO FISICA
E 0 PROCESSO EDUCACIONAL

O

E Obvio que ninguem ousaria afirmar que se pode
pensar a educacäo fisica como urn objeto isolado do
universo educacional. Portanto, nenhuma novidade ha
nessa primeira afirmacäo. A questao esta em saber de
que maneira ela emergiu como uma atividade distinta
das demais areas do ensino, como se situa no con-
texto institucional, que significado tem na vida das
pessoas e, por fim, o que representa na ordem social.

Se a educacdo fisica é uma acao educativa, sera
fundamental saber quais Sao os seus fundamentos
pedag6gicos, tanto principios filosOficos quanto ob-
jetivos propostos. Tal tarefa comeca por enfrentar
uma serie de interrogacOes, nada facil de responder.
Ewa), vejamos. 0 que a educacdo fisica ensina ou
deve ensinar? De que maneira ela deve atuar junto
aos educandos? Seu objetivo é agir sobre o fisico das
pessoas? Qual a sua metodologia didatica? Ensinar
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gestos, movimentos, didaticamente falando, e o mes-
mo que ensinar operacOes matematicas, formulas
quimicas? Simplesmente dito, aprende-se o exercicio
fisico da mesma maneira que o conteado inteligivel?
A educacao fisica deveria cultivar, ou desenvolver e
fortalecer as potencialidades organicas, em oposicao
a educacao tradicional que desenvolve as potenciali-
dades intelectuais ou mentais? A educacao, propria-
mente dita, ocupa-se corn a mente, o intelecto, e a
educacao Mica corn o corpo ou a corporeidade? Mc)
estaria na hora da educacao Mica buscar outros refe-
renciais filosOficos, antropolOgicos e cientificos?

0 desafio que me propus foi tentar aprofundar es-
sas questOes. A tiltima, a busca de referenciais tilos&
ficos, antropolOgicos e cientificos, segundo minha
compreensao, e a que oferece a chave para pensar
tendencias e perspectivas de uma educacao fisica
como educacao humana.

Para isso, acreditando ser mais didatico, resolvi
pontuar alguns aspectos que, no meu entender, podem
oferecer uma visa° mais abrangente do grande signi-
ficado que a educagao Mica devera ter no futuro da
humanidade, seja no ambito pessoal, seja no ambito
geral.

Fazendo uma pequena digressao, mas que serve
para conformar o que acabo de dizer, you lembrar
uma ideia que a muito corrente sobre trés areas fun-
damentais para o prOximo milènio. Em primeiro lugar
esta a informatica. So quem domina a tecnologia da
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informacdo consegue manter-sea frente dos avancos
cientfficos. A comunicacdo atualizada e global vai ser
a condicão primeira de desenvolvimento competitivo
e Unica maneira de manter-se atuante na ordem uni-
versal. A segunda é a ecologia. 0 homem precisa
compreender a natureza. Trata-se de respeitar o pla-
neta Terra, nossa patria. Em terceiro lugar, vem a
educactio fi'sica. Quem ndo souber viver sua realidade
corporal, seu organismo vivo, que é a natureza e a
ecologia resumidas em cada ser humano, dificilmente
conseguira usufruir urn alto nivel de qualidade de
vida. 0 corpo é nossa casa, nossa morada primeira e
original. 0 corpo sou eu.

Retomando a quesfäo da educacäo ffsica no pro-
cesso educacional, you comecar pela parte mais visf-
vel, a questdo da institucionalizacdo. A educacão foi
institucionalizada segundo os princfpios de urn termi-
nado processo educacional.

2.1
A educacão fisica e a ordem institucional

Institucionalizar significa, em sentido geral, esta-
belecer que certa atividade é reconhecida e que deve
ser regida por determinadas normas. Assim, a educa-
cão ffsica institucionalizada passa a ser reconhecida
como uma atividade obrigatOria no processo educa-
cional escolar. Daf surge a necessidade de se estabe-
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lecer normas para seu controle e perfeito funciona-
mento. Resta saber se seu ingresso no espaco escolar
deveu-se a valores que the säo prOprios, o que the
daria autonornia pedagOgica, ou se foi aceita apenas
como reforco de outros valores superiores, o que a
colocaria em situacao de dependencia institucional e
pedag6gica.

A educacäo intelectual foi institucionalizada, no
Ocidente, pelos gregos, como forma de preparar o
cidadao, o membro da sociedade. A escola tomou-se
a instituicao privilegiada para formar os novos cida-
&dos. Mas, como a cidadania era urn privilegio de
poucos, a maioria da populacäo, encarregada, ou
melhor, condenada ao trabalho de prover os bens
materiais e a defesa da sociedade, a ela ndo teve aces-
so. Foi assim que, embora institucionalizada para a
formacdo das novas geracOes, a educacio escolar
levou muito tempo para ser estendida a todos, resul-
tante do dever do Estado e como obrigacdo e direito
dos indivicluos. Mesmo depois de tornar-se obrigat6-
ria, ainda hoje milhOes de brasileiros, para ficarmos
apenas entre n6s, continuam analfabetos, e outros
tantos milhOes possuem uma formacäo escolar insufi-
ciente para gozar uma cidadania plena.

Agora pergunto, e a educacao ffsica como ficou?
Quando foi institucionalizada? Quando se tomou
obrigatOria na escola? Quando foi incorporada como
exigencia do processo educativo ou como disciplina
do curriculo?
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A literatura sobre a histOria da educacao fisica no
Brasil 6 bastante conhecida, por isso, acredito nao ser
necessario retoma-la. Aos estudiosos dessa area é
oferecida tanto a histOria que se conta quanto a histO-
ria que Tido se conta. Essa ultima, presumidamente,
estaria contada pelo professor Lino Castelani. Pode-
se, tambem, encontrar varios autores que, guiados por
boas intencOes histOricas e corn esforco louvavel,
buscaram periodizar cronologicamente a educacdo
Mica. A histOria, sem dfivida, nos mostra o percurso
da humanidade. Depois da inauguracao, por Michel
Foucault, do novo discurso histOlico, que ele prefere
chamar de arqueologia, tornou-se possivel escrever as
histOrias particulares sem a necessidade da universa-
lidade ou da objetividade, mas em nome de uma ver-
dade adotada pelas praticas dos homens. Assim, a
histOria da educacao fisica pole ser escrita e reescrita
segundo as prâticas que dela se fizeram.

A institucionalizacao da educacao Mica, de fato,
recebeu urn reforco fundamental quando surgiram os
cursos de formacao superior, corn o objetivo de pre-
encher as atividades escolares corn professores espe-
cialistas, em substituicao aos professores leigos. Isso
aconteceu, no Brasil, no final dos anos 60. Antes, a
educacao fisica institucionalizada estava restrita as
escolas militares corn o objetivo de formar seus qua-
dros. Quando algumas delas, como no caso da ESEF
da UFRGS, foram assumidas pelas universidades, para
la se transferiram corn mala e cuia. E os novos cursos
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Mint do aproveitamento dos profissionais corn for-
macao militar, assumiram, na quase plenitude, o seu
curricula tanto a parte teOrica quanto os exercfcios
fisicos e modalidades esportivas, gerando tuna gama
de situac6es um tanto impr6prias para os recursos
existentes nas universidades, por exemplo, a pratica
de esgrima, equitacäo, remo, apenas para citar algu-
mas.

0 lugar que a educacao fisica, como qualquer ou-
tra atividade educativa, ocupa na ordem institucional,
em qualquer grau de ensino, depende do significado
que the 6 atribufdo. Ern qualquer processo de hierar-
quizacao ou classificacao, os elementos em jogo me-
recem o destaque segundo os valores que recebem.
esse significado que na educacao fisica ainda nab foi
bem especificado, pelo menos as discordfincias säo
muitas. Reforcando essa ausencia de um sentido prO-
prio, 6 s6 observar o que acontece nos tres graus de
ensino. No ensino de primeiro a segundo graus, por
exemplo, qual a contribuicao educativa da educacao
fisica? Seria o esporte seu conteddo privilegiado? No
ensino superior, a questan 6 muito diferente: deve
continuar ou nito? 0 estudante de universidade nä°
precisa mais de educacao fisica? Portanto, ela pode
ser dispensavel? Se continuar, sera por imposicao de
lei ou por exigencia da plena formacao das pessoas?

As respostas a tais interrogagOes poderao ser for-
muladas corn firmeza e fundamento quando o seu
significado for bem claro em relacäo ao processo

26



educacional da fase escolar. Se a educacão fisica ndo
for reduzida a apenas o periodo de escolaridade, en-
fa-4z) ela podera tornar-se uma educacão permanente,
sem que nenhuma pessoa, em qualquer situacdo, seja
dispensada, por se tratar de uma maneira de promover
qualidade de vida.

Uma vez aceita a institucionalizacdo da educacao
Mica no sistema escolar, torna-se fundamental for-
macdo de especialistas que a ministrem. E a universi-
dade, como introduziu em seu sistema institucional o
curso de educacdo fisica? Entre os seus diferentes
institutos de agrupamento de cursos, onde decidiu
coloca-la? Mais uma vez encontramos controversias.
E um curso da area da satide? Deve ser urn instituto,
faculdade ou centro corn autonomia administrativa?
Ou deve ser urn curso da faculdade de educacdo? Na
pratica, constata-se que as duas primeiras altemativas
säo as mais freqiientes. A educacao fisica parece
sentir-se corn maior status academico elencada entre
os cursos das ciéncias da satide. A Ultima opcdo,
insercao entre os cursos de educacäo, parece ter pou-
cos defensores. Ate na esfera ministerial, a educacao
fisica encontrou obstaculos de diferentes ordens para
ser incorporada. Hoje, se for perguntado a maioria
das pessoas que trabalham com educacäo fisica, cer-
tamente, ndo saberdo dizer qual sua condicdo ministe-
rial. Parece que a educacao fisica deverfi dancar entre
a Ministerio da Educacdo e o Ministerio do Esporte e
Turismo. Quando se apresentar como atividade edu-
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cativa deverd bater a porta de urn minist6rio, quando
seus objetivos sao as praticas esportivas precisara
procurar o endereco de outro ministerio. Assim flea
diffcil definir seus prOprios caminhos.

No ambiente académico pareceram-me muito sin-
tomaticas as atitudes e manifestacOes pouco simpati-
cas a educacao ffsica. Em geral, os alunos da educa-
cao ffsica dificilmente a véem como uma atividade
curricular; para a maioria, ela nao passa de uma ativi-
dade que se confunde corn o esporte. Ha um tempo, a
educacao ffsica, que era chamada de ginastica, con-
fundia-se corn exercfcios militarizados em fling -do de
desfiles e marchas. 0 boletim nao registrava educa-
cao ffsica, mas ginitstica. FreqUentemente, o instrutor,
assim era chamado, pertencia ao quadro da policia
militar. No ensino superior, observa-se uma relutan-
cia muito acentuada em inscrever-se em atividades de
educacao ffsica, busca-se por todos os meios evita-
las. Analisando o calendario escolar, percebe-se que
os horarios nab poderiam ser mais inadequados. Em
geral, sao os retalhos de tempo. Em primeiro lugar
sao estabelecidos os horarios das disciplinas do curso,
a educacao ffsica precisa adaptar-se ao que sobra,
numa nftida atitude de que ela a totalmente secunda-
ria. Casa a lei nao a imponha, facilmente sera des-
cartada como

Neste momento, acredito ser muito significativo
apresentar um depoirnento, no meu modo de enten-
der, profundamente depreciador da educacao ffsica,
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que, talvez, possa ser generalizado. De qualquer ma-
neira, mesmo parcial, ele é muito ilustrativo. 0 pro-
fessor aposentado, Antenor Rodrigo de Lima da USP,
embora nao revele expressamente, pelo seu modo de
falar, deve ter sido professor de portugues, pelo me-
nos, integrante do Departamento de Letras. 0 profes-
sor Antenor manifesta, sua inconformidade "pela nota
de corte para Letras na USP no ultimo concurso da
Fuvest, a antepentiltima no cOmputo geral, abaixo da
educacao fisica e ciencias da terra". Exatamente essas
foram suas palavras. Sua queixa sustenta-se no fato
de que a escola deve dispor de professores que co-
nhegam a lingua portuguesa. Nessa observagao, cer-
tamente, nenhum professor, de qualquer area, discor-
daria do professor Antenor. 0 que me causou muita
estranheza, e da qual discordo totalmente, é a conclu-
sac) desastrosa que ele tira desse fato. Indaga ele: "Na
mao de quem esta o futuro do Brasil? E responde:
"Na mao de milsculos anabolizados e cultura de mi-
nhocas. E a lingua portuguesa? Bem, esta vai as fa-
vas." Eu diria que, para defender o valor da lingua
portuguesa, ele nao precisava colocar no lixo a edu-
cacao fisica e as ciencias da terra. Reduzir a educacao
fisica a masculos anabolizados é desconhecer seu
significado, e, pior, trata-la como desvio de conduta
por parte de certos praticantes de esporte é urn gesto
impensado. Quanto a compreensao dada as ciencias
da terra como cultura de minhocas, tambem nao passa
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de uma manifestacao irada. Os ecologistas teriam as
respostas mais adequadas para tal mentafidade.

Lembrei essa migoa do professor Antenor porque
ndo 6 o (irk° a atribuir pouco valor a educag -ao fisica;
muitos, sem ter magoas, pensam de maneira muito
semelhante. E, para confirmar essa minha observa-
clio, ciao urn boletim que circulou ha algum tempo,
apresentando o professor de educagäo fisica com urn
corpo enorme, eneimado por uma cabecinha, ja
diria sinal de uma cabeca atrofiada, mas algo inexis-
tente por ser täo mimiscula tal como urn ponto escuro
sobre os ombros de urn corpo elefantino ou masto-
dOntico. 1 verdacle que tal desenho dirigia-se a uma
certa camada de praticantes de educacao fisica que a
limitavam, a exercfcios ffsicos, recusando-se a pensa-
la. No meu mod° tie, ver, tais atitudes, mais que de-
nunciar os maus professores ou profissionais, deni-
grem a irnagem da educacio fisica.

Os fatos que mostram essas atitudes depreciativas
da educacio Mica, vindas ate do interior da mesma,
sao variados e freqiientes, mas ha tamb6m aqueles
que se esforcarn para mostrar que a educacao fisica 6
uma exigencia fundamental para o born desenvolvi-
mento de todas as pessoas. Por isso, urn lugar de
destaque na ordem, lostitucional somente sera alcan7
gado pela educactio fisica quando nos the dermos urn
significado prioritario em nossa vida pessoal, tanto
durante o process° educacional escolar quanto no
decorrer de toda a existencia.
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2.2
A educacdo fisica e a vida pessoal

A valorizacao da educagao fisica depende direta-
mente do modelo de vida que levamos como indivf-
duos ou como coletividade. Cada um de nos tem urn
conjunto de valores, individualmente escolhidos, clas-
sificados e hierarquizados, que constituem a face de
nossa existencia. Entao fica facil saber onde cada urn
coloca a educagao fisica. Cada sociedade, por sua
vez, sustenta-se sobre urn sistema de valores muito
bem institucionalizados. Nao é preciso consultar ma-
nuais ou dicionarios para saber qual o tratamento que
a educagao Mica recebe das pessoas e da sociedade,
basta um momento de atengao sobre nos mesmos e
sobre o ordenamento social.

Ha outro modo de perceber o valor da educagao fi-
sica em nossa vida, a compreensao que temos do
corpo. Que id6ia, que significado, que tratamento
cada um da a seu corpo? Uma pergunta que, quase
sempre, surpreende as pessoas. Na verdade, uma
pergunta corn resposta facil, ao alcance da mac); tal-
vez nao muito agradavel, em alguns casos, muito
constrangedora ou, ate, assustadora. E so consultar a
si mesmo.

A educacao fisica esti vinculada a relacao que
cada indivicluo estabelece corn seu corpo. Quem se
pensa como corpo, vera na nela o espago pr6prio para
desenvolver e aperfeigoar a corporeidade; quem se
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julga urn senhor proprietario do corpo, a transformard
num processo de fortalecimento das funcOes instru-
mentais para servir o todo-poderoso patrao.

Ja que a educacilo fisica e o corpo, ou a corporei-
dade, tem muito a ver historicamente em nossa forma
de viver, toma-se indispensavel olhar o tema corn
mais atencao e em diferentes direcOes. 0 mais correto
seria rever a histeria do corpo, particularmente a es-
crita por Roy Porter, ou aquela que transparece em
Vigiar e punir de Michel Foucault. Alguns tacos
gerais, espero, sera° suficientes para revelar os corn-
prometimentos hist6ricos entre corpo e educac-do
fisica.

A significaclio do corpo na existencia humana,
desde o surgimento dos estudos antropolOgicos, não
se acha ainda claramente definida. Os povos prirniti-
vos, segundo os estudiosos observaram, ndo tinham
uma ideia do corpo humano. Ele se confundia corn os
corpos de todos os seres da natureza. 0 homem, cha-
mado de civilizado, passou a criar uma imagem de si
mesmo, o que fez emergir, como conseqiiencia, uma
representacão de corpo. Como ja me referi anterior-
mente, näo e possivel, nesta reflex -do filos6fica, per-
correr toda a histeria do corpo. IsTao se pode, entre-
tanto, esquecer que as nossas duas vertentes antropo-
lOgicas principais, a grega e a biblica, encarregaram-
se de transmitir, particularmente aos povos ociden-
tais, uma ideia denegrida do corpo. 0 que importava
no homem era a vida mental, espiritual ou psiquica. A
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raid°, a consciéncia e o espffito continham a humani-
dade do homem. As dimensOes fisicas ou organicas
confundiam o homem corn a vida animal. As mani-
festacOes de origem corporal eram interpretadas como
sendo atitudes animalescas. E foi assim que todos os
ocidentais nasceram, cresceram, tornaram-se adultos
e enfrentaram a morte, como se fossem navegadores
totalmente distintos do barco. Foi assim que, no dizer
de Gusdorf, "Meu corpo nä° sou eu; é outro que nao
eu, urn corpo num mundo de corpos e nao o lugar de
minha presenca em mim mesmo, de minha presenca
num mundo e nos outros. A ciéncia toma posse deste
dominio do qual faz urn departamento da natureza,
submetido ao direito comum da ciencia natural" (A
agonia de nossa civilizapao, p. 126). Diante desse
corpo pesado e obstaculo para o born desempenho
das atividades intelectuais, ou como fonte de forcas
perversas e de manifestagOes pecaminosas, a educa-
cao ocidental viu-se na obrigacao de estabelecer seve-
ras normas de controle, de disciplina e de castigos.

0 homem moderno, menos submisso as normas da
moral religiosa e mais propenso a aceitar as condi-
cOes da vida corporal organica, parecia ter superado
essa mentalidade de desprezo e de inferioridade do
corpo em sua existéncia. Percebe-se, entretanto, que
ainda nao foi possivel adquirir uma compreens -do do
corpo como algo especffico do ser humano. 0 corpo
continua sendo esse desconhecido no interior da
existéncia. Quem sabe o receio de cair no materialis-
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mo ou no reducionismo seja o grande obstaculo para
que as pessoas se aceitem como corpo. Preferimos
cultivar uma auto-imagem como razäo, como cons-
ciencia, como psique ou eu transcendente, continuan-
do, assim, comodamente, a tratar o corpo como urn
outro, urn estranho, um exterior a nos mesmos. Difi-
cilmente buscamos conhecer o prOprio corpo pela
experiencia ou vivencia que dele temos, ou melhor,
somos, e preferimos ve-lo atravós das representagOes
nos livros de anatomia, de fisiologia, de genOtica,
quando nao, de patologias que fazem parte do acervo
dos especialistas em histOria natural. 0 corpo vivo,
meu corpo que eu conhego, porque o vivo, portanto,
sentido de dentro, ainda nao comecou a nos interessar
efetivamente. Preferimos contempla.-lo do lado de
fora, como urn objeto material, para depois assumi-lo,
nao como algo vivido, mas como uma representacäo
inteligivel.

Olhando o corpo humano sob o ponto de vista de
sua morfologia ou de sua organizagão molecular, o
ADN, nao da para estabelecer diferengas substanciais.
0 que mais esti mudando, neste final de seculo e de
milônio, e a relaclo que as pessoas estabelecem corn
seu corpo. Um dos elementos mais caracteristicos da
chamada pOs-modemidade e o tema do corpo ou, se
quiserem, da corporeidade humana. Instalou-se, nes-
tes altimos anos, um certo culto do corpo, aparente-
mente apresentado como urn gesto de exaltacäo que
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teria como objetivo primeiro desencadear urn proces-
so de libertacao.

Diante de tal fato, deve-se perguntar sobre as ra-
eyes dessa mudanca. Seria de fato uma mudanca
substancial pela qual o corpo assume urn lugar privi-
legiado na existencia humana, ou tudo nao passaria
de uma acomodacao das tradicionais relacOes men-
te/corpo, ou consciencia/corpo? 0 corpo exaltado e
cultuado parece continuar em sua posicao de inferio-
ridade frente a valores que the seriam superiores. A
subserviéncia seria mantida, a mudanca so acontece-
ria nos personagens do cenario. Urn simples apelo a
histOria nos mostra que, na Idade Media, o corpo
devia anular-se diante da perfeicao espiritual da alma.
Na modernidade foi estabelecido que as forcas corpo-
rais deviam estar a servico do bom desempenho inte-
lectual. Corn a Revolugao Industrial, o corpo trans-
formou-se na fonte de energia aplicada ao trabalho
produtivo. 0 homem moderno abandonou o habito
medieval de neutralizar o corpo e adotou procedi-
mentos disciplinadores para torna-lo mais titil e pro-
dutivo. 0 corpo foi transformado numa peca funda-
mental para as atividades de producao, segundo as
rigidas normas da rano instrumental.

Por fim, na assim chamada era pOs-moderna ou
pOs-industrial, muitos acreditam que o corpo foi to-
talmente liberado de tabus religiosos, de preconceitos
culturais, de conceitos filosOficos ou de preceitos
eticos obsoletos. Freqiientemente ouve-se a procla-
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macäo de urn corpo completamente liberado. Dupla-
mente liberado. Liberado dos vestuarios que o enco-
briam e de qualquer norma inibidora de suas naturais
manifestacOes. 0 que garantiria a todos o gozo pleno
do corpo.

Uma observacao mais atenta mostra que ha fortes
indfcios de que estamos diante de mais uma ilusao. 0
corpo, a verdade, pode despir-se num completo strip-
tease, mas precisa, ern sua nudez, supostamente libe-
ralizante, obedecer a certos requisitos impostos por
criterios de valor estetico. 0 corpo, para expor-se nu,
precisa estar bronzeado, submeter-se a paddies de
beleza, a medidas de altura e de peso. Em outras pa-
lavras, se o corpo, por um lado, nä° precisa mais
submeter-se as virtudes da alma ou aos ditames da
razao, por outro, nao consegue livrar-se dos rigores
de modelos esteticos culturais. Antes, sacrificado por
penitencias, jejuns ou submetido a disciplinas; agora,
entregue a dietas alimentares e exercfcios ffsicos que
the confiram a forma substitutiva do velho vestuario.
As formas esteticas, a cor bronzeada, o combate a
gordura, o recurso aos antfdotos contra os abusos do
corner e do beber, as cirurgias plasticas, a manuten-
cao das fonnas corporais juvenis, a preservacao ou
restauracao da performance sexual sao os novos tira-
nos que atormentam o corpo. A silhueta corporal
transformou-se, metaforicamente, no Ultimo modelo a
ser vestido.
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Esse corpo desnudo, plena ou parcialmente, en-
contra nos meios de comunicacao televisiva urn re-
forgo atraves da supremacia da imagem. As revistas
er6ticas alcangam tiragens estratosfericas exibindo a
nudez em todas as cores e formas. Parece que a pala-
vra esta perdendo sua forga diante do princfpio de que
tudo tem de assumir uma representagao visual. Ora é
o corpo inteiro, ora são suas partes ou seus membros
que se transformam em mensagem, em engodo, eni
ilusäo para os olhos famintos de milhOes de telespec-
tadores e consumidores de revistas pornograficas.

E sabido que pouqufssimos sdo os que conseguem
atingir formas atleticas, mas todos ficam sonhando
corn urn corpo atletico. Centenas de milhares de ado-
lescentes sonham corn o sucesso nas passarelas de
desfiles de moda. Ser modelo parece ser o ideal mais
incubado no imaginario das garotas, desde a infancia.
Diante de tal espetaculos torna-se triste constatar que,
segundo confirmam as estatisticas, na melhor das
hipOteses, apenas uma jovem, em cada cem, pode
conseguir urn corpo escultural, como o exibido pelas
modelos. Mas milhares acorrem desesperadamente a
academias de ginastica como preparagdo para os con-
cursos de modelos ou similares. Quantos esforgos,
malhacOes e dietas de emagrecimento para alcangar
tais objetivos, na maioria das vezes, sao intiteis. Pos-
so ate exagerar, mas acredito ser legftimo comparar
tal obsessdo pelas formas corporais corn a loucura
praticada na Idade Media em relagdo aos meninos
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cantores. Talvez a agressäo dos meninos, diante do
sonho de ser um cantor famoso ou simplesmente de
participar de um coral, fosse muito mais grave do que
a agressão imposta atualmente para obter uma forma
estetica. A semelhanca, entretanto, mostra os mesmos
procedimentos obsessivos. Os meninos cantores eram
levados a castracao corn a finalidade de manter a voz
soprano. Milhares deles, dizem os historiadores, fo-
ram submetidos pelo,s prOprios pais a tal mutilacao,
corn a esperanca de que o filho se tornarsse urn cantor
famoso. Quantos jovens apelam para ester6ides ana-
bolizantes a fim de alcancar formas atleticas! Quantas
jovens submetem-se a dietas criminosas sonhando em
ter urn corpo de cinderela! Isso sem contar as dife-
rentes violacOes da vida afetiva e do equih'brio psi-
quico e social.

No meio de tantos delirios diante de formas passa-
geiras, surge, aqui e ali, algum sinal de certa lucidez.
Em recente reportagem o jornal Folha de Sao Paulo
dava uma manchete anunciando que "Filosofia atrai
ex-atletas", e acrescentava: "Hoje pensadores que
estudam a etica, a 16gica e a ideologia do esporte,
divergem sobre a manipulacão do corpo na busca de
recordes (4.8 de 25/4/99). Tambem, no mesmo jornal,
Suzana Alves (conhecida como Tiazinha) declarou
que "Näo quero ser apenas urn bumbum. Tenho de
investir em meus estudos", explicando porque voltou
a cursar jomalismo. Quantos vivem pendurados em
funcOes instrumentals do corpo! Toda ferramenta, urn
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dia, inevitavelmente se desgasta, torna-se pega de
museu ou material de reciclagem. As prOteses e ci-
rurgias plasticas encontram o espaco ideal de seu
desenvolvimento. De urn lado, acolhem os sonhos e
as esperangas dos descontentes corn o pr6prio corpo,
de outro, proporcionam lucros fantasticos aos investi-
dores.

Neste contexto, se for possivel chegar a alguma
conclusao, eu diria que se chega a verdadeira valori-
zagao do corpo quando ele se constitui na mac, de
viver. Nao pode ser reduzido a simples instrumento
ou ferramenta. Eu sou o corpo. 0 corpo é mais do que
meu, ele é eu. 0 eu se construiu no corpo e como
corpo. Foi o corpo que construiu o eu. A glorificacao
do corpo é a razao da existencia, nao seu aniquila-
mento, esse deveria ser o grande objetivo da educa-
cao fisica. A "ciéncia" que ensina a viver o corpo,
nao a usa-lo.

Depois de tudo o que foi dito, com certeza, pode-
se afirmar corn plena convicgao que a educacao fisica
tern seu significado vinculado ao significado atribui-
do ao corpo. Diria mais, a educacao ffsica tera o
mesmo valor da nossa existéncia como seres corpo-
rais.
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2.3
A educactio fisica e a escola

Se a educagio fisica enfrenta dificuldades para en-
contrar seu espaco na ordem institucional, se nao
sabemos corn clareza qual e o significado do corpo na
vida pessoal, saber qual e o lugar da educagdo fisica e
do corpo no espago escolar torna-se ainda mail com-
plicado, ja que a escola a uma instituicdo criada para
promover o desenvolvimento intelectual. Desde crian-
ga, os pais sabern o que os filhos precisam e devem
aprender. E impressionante a felicidade delirante dos
pais quando percebem que os filhos estdo manifes-
tando urn incomum e precoce brilhantismo de capaci-
dades intelectuais. E verdade que, corn a invasäo da
televisdo e das imagens corporais de famosas apre-
sentadoras, os dotes fisicos acabam por rivalizar corn
os dotes de inteligencia, mesmo assim, a preocupagdo
corn a iniciagao intelectual continua sendo o maior
drama do poder paterno. A escola, como o lugar do
ensino-aprendizagem, continua sendo o referencial
inevitavel para assegurar a todas as criancas um futu-
ro brilhante.

Ndo se pode esquecer que a estrutura da escola foi
totalmente planejada e desenhada para o desenvolvi-
mento de atividades de ordem intelectual. As escolas
instituicoes inspiradas numa antropologia racionali-
zante que definiu o homem como urn ser racional. A

simbolo da dimensão intelectual, define a es-
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pecificidade do ser humano como urn ser pensante.
Por isso, as atividades planejadas em seu interior
devem dedicar-se exclusivamente ao aperfeicoamento
das capacidades intelectivas dos alunos, as atividades
fisicas quando nao estao em consonancia corn o
aprendizado de conhecimentos, podem ser dispensa-
veis, em especial, se forem consideradas desfavora-
veis. Aceita-se a tese de que o movimento é prejudi-
cial ao born funcionamento das capacidades mentais,
cujo desempenho maior acontece na imobilidade
corporal. Nada de estranhar se o curriculo na sua
totalidade concentra-se na execucao de tarefas que
transmitem conhecimentos. 0 corpo entra na escola
apenas porque a inteligéncia nao pode ir sozinha. De
fato, pode-se dizer que os pais matriculam a inteli-
gOncia dos seus filhos. As salas de aula, com seu
mobiliario, mostram que sao o lugar de exercitar a
mente. As postural corporais sao de imobilidade e
submissao ao grande objetivo de apreender conteildos
inteligiveis. Nao ha lugar para o corpo manifestar-se.
Suas atividades podem acontecer fora da aula. As
atividades fisicas, especialmente quando tiverem urn
carater ludico, sac) seriamente questionadas pelos
pais, dizendo que se for para brincar, os filhos podem
brincar em casa, nao precisam ir a escola.

A partir do que foi exposto, conclui-se que a edu-
cacao fisica nao faz parte do processo educacional
propriamente dito, proposto e desenvolvido em nome
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da racionalidade. 0 corpo nao se educa, mas se disci-
plina, se controla, se domina, se neutraliza.

Hoje, devido a estreita vinculacdo da educacdo fi-
sica corn o esporte, construfram-se ginasios polies-
portivos como uma extensão complementar da escola
que, no meu entender, favorecem a formacäo de atle-
tas e nao propriamente a educacdo corporal. De qual-
quer maneira, a educacdo fisica pode ter conseguido
seu momento de auto-afirmacdo, ainda que nao como
KA° pedagOgica, mas como pratica esportiva. Tenta-
se amenizar essa aproximacão corn o esporte atraves
da apresentacäo do esporte educacional. Haveria urn
esporte educacional? Essa a uma outra questäo que
merece urn capftulo a parte. Para quem gostaria de
aprofundar o tema, a leitura das publicaciies promo-
vidas pelo INDESP traz as linhas gerais dos principios
que garantiriam o essencia do esporte educacional.

A grande oportunidade da educacão fisica, penso,
nao esta na sua "esportivizacaso", mas numa nova
concepcäo antropoh5gica. Trata-se da antropologia
corporal, nao como substituta da antropologia racio-
nal, mas como maneira de ser do homem. 0 hornem 6
corpo. Essa tese, proposta e fortemente sustentada por
Maurice Merleau-Ponty, levanta, aparentemente, uma
s6rie de confusOes. A primeira delas, talvez a mais
denunciada, e a de urn materialismo radical. Outra 6 a
que negaria os valores espirituais transcendentais. Ou,
ainda, que levaria a urn reducionismo: o homem
apenas corpo. Tudo flea resolvido quando se desco-
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bre que Merleau-Ponty, referindo-se ao homem como
corpo, rido entende o corpo como a parte da antropo-
logia tradicional. 0 corpo engloba a totalidade do
homem, näo apenas sua parte fisica ou organica. Nes-
se sentido, pode-se tambem invocar o livro de AntO-
nio Damasio, 0 erro de Descartes. Qual seria o erro
de Descartes? A separacdo radical entre mente e cor-
po. 0 ato de pensar ndo é, como defendia Descartes,
uma atividade separada do corpo. Segundo Damasio,
a neurobiologia mostra que mente e corpo sdo res-
ponsaveis pelo pensamento. No tempo de Descartes,
os conhecimentos de neurologia eram muito superfi-
ciais, insuficientes para impedir a formulacdo e a
aceitacdo do dualismo cartesiano. 0 tema da corpo-
reidade, na linha de Merleau-Ponty, ndo pode ser
colocado em paralelo a concepcdo cientffica de corpo,
tambem nao pode ser interpretado a luz do conceito
de materia da antropologia filosOfica. E, segundo
Ghislaine de Florival, na aproximacdo corn o fato da
encarnacdo da teologia cristä que se pode perceber
mais claramente a originalidade da sua compreensdo
de corporeidade. No apOstolo Paulo, aparece a nocao
de carne em oposicdo ao conceito grego de corpo
como lugar e instrumento da psique. 0 corpo-carne,
apresentado na obra pOstuma 0 visivel e o invisivel,
torna-se o lugar prOprio do existir, significa existencia
humana. Quando o Filho de Deus assume a condicao
humana, o texto biblico diz simplesmente que ele se
tornou cane: "E o Verbo se fez came".
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Outra possibilidade da educacao Mica tornar-se
presente na acao pedag6gica escolar 6 a nova relacao
que a sociedade contemporanea estabeleceu com o
corpo. Como ja foi dito, ha urn culto aos dotes corpo-
rals, uma preocupagao corn as formas est6ticas, uma
entronizacao do corpo nas relacOes sociais. 0 social
parece estar sendo revisto por implicacOes nas quais
estao mascaradas as dimensOes corporais. Quanta
discriminacao e exclusao ocorrem devido a nao acei-
tacao da situacao corporal. Entre outras, pode-se citar
a questao da cor, o fator idade, defici6ncias fisicas,
estatura, doencas contagiosas, etc., como razOes cor-
rentes para confrontos socials.

Diante destes novos espacos, que eu chamaria de
uma antropologia corporal, a educacao fisica pode
construir sua pr6pria identidade e autonomia pedagO-
gica. Nao se trata de esperar protecionismos de leis
ou normas governamentais, rnas de mostrar servico,
projetos e argumentos. Nem sempre a pelos convites
que se chega a algum lugar, mas pela oferta de con-
tribuiceies, de propostas e de atuacties efetivas. Ficar
esperando pelos outros, muitas vezes, nos deixa,
exatamente, onde estamos. A educacao fisica podera
ser uma forma de eliminar as diferencas sociais por
razOes simplesmente de estereOtipos corporals.

Como ilustracito, quero lembrar dois exemplos.
Urn protagonizado por Van Gog. Todos sabem que,
em vida, sua obra artistica nao obteve sucesso. Dizem
que teria vendido apenas urn quadro. Mas ele conti-
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nuou pintando. Produziu urn acervo monumental.
Depois de sua morte sua arte foi reconhecida. E o
reconhecimento foi tao extraordinario que, como se
sabe, foi o primeiro pintor a receber urn museu exclu-
sivamente para sua obra, inaugurado em Amsterda
em 1974. Outro exemplo é Nierstche. Um filOsofo
que, em vida, nunca ensinou filosofia. Seus escritos
causavam espanto e ate desprezo. Ele continuou es-
crevendo seus livros, ou suas "loucuras". Hoje, sem
dilvida, é urn dos pensadores mais lembrados e mais
estudados nos cursos de filosofia, sem falar nas cita-
cOes que encontramos em toda parte, especialmente
quando se quer manifestar urn sentimento de rebeldia.

A educacäo ffsica corn rosto prOprio, certamente,
precisa ser construfda, inventada. A educacdo ffsica
que disciplinou corpos ou que molda atletas ja esta af.
A educagdo ffsica, acao pedagOgica, para educar
corporeidades no interior das escolas esta esperando
os seus criadores ou inventores. E born lembrar que
as pedagogias cognitivistas se desenvolveram porque
transmitir conhecimentos era a grande tarefa da es-
cola. A histOria da pedagogia mostra as turbul8ncias
provocadas por novas teorias, o que, de fato, repre-
senta a atualizacão constante da educacão racional. A
pedagogia cognitiva nä° foi elaborada uma vez para
sempre, pelo contrario, uma linha ininterrupta de
teorias foram se sucedendo ao par de renovados me-
todos diddticos na tentativa de assegurar a eficacia do
ato de conhecer.
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Desenvolver pedagogias corporais, nao como opo-
sic-do ou negacão da pedagogia cognitiva, mas como
proposta mais abrangente do desenvolvimento huma-
no, e o desafio para o futuro. Se a condicao humana
ser corpo, evidentemente que a pedagogia nao pode
privilegiar o pensamento como uma funcilo autOnoma
ao corpo. Os especialistas em educagdo ffsica aceitam
assumir o compromisso ou preferem continuar sub-
altemos prestadores de servicos? Corn isso nao quero
dizer que agora chegou a vez da educacäo ffsica as-
sumir a pedagogia, mas, certamente, precisa reivindi-
car o seu Lugar junto as outras areas pedagOgicas, na
elaboracdo de uma pedagogia abrangente, capaz de
ver o ser humano como totalidade e unidade.

2.4
A educacim fisica e a ordem social

A sociedade, segundo minha percep0o, tern uma
visa° muito clara da educacdo ffsica. Ela nao passa de
urn conjunto de exercfcios ffsicos, ate pouco tempo,
apenas direcionados as priticas esportivas. Mais re-
centemente, a educacdo ffsica tornou-se, especial-
mente para as elites, ora urn recurso para manter as
formas corporais, ora urn refdgio para livrar-se dos
pesadelos da vida sedentaria. De um lado, procura-se,
nos exercfcios fisicos, tecnicas de modelagens esteti-
cas; de outro, busca-se, pelo movimento, o milagre de
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amenizar o estresse. Mas o maior referencial atual
para a atividade fisica é a sailde. Atividade fisica
passou a ser o sinal mais convincente de vida saudA-
vel.

Como a sociabilidade é urn reflexo do conceito
dualista do homem, o criterio do Indice de racionali-
dade determinou o grau de sociabilidade. 0 contato
fisico ficou reservado apenas ao domestic°, a esfera
da intimidade, ao convivio das amizades. No ambito
da sociedade, a presenca corporal ficou restrita as
formalidades burocraticas, das boas maneiras, da
etiqueta, do comportamento recatado. 0 grande refe-
rencial das relnOes sociais Sao os gestos comandados
pela raid°. A insercao no social se da pelo grau de
racionalidade. A exclusao, por sua vez, acontece pela
razao inversa, auséncia de racionalidade, desequill-
brio racional ou perda do use da raid°.

Em relnao ao profissional da educnao fisica, a
sociedade o enquadra obrigatoriamente no perfil de
urn corpo atletico. A autoridade profissional do pro-
fessor de educnao fisica depende de sua massa fisi-
ca. Nao sac) suas ideias, seus ideais pedagOgicos que
o recomendam, mas seu porte fisico. Numa sala de
musculnao, mais que suas propostas tecnicas, é sua
massa muscular que inspira confianca; numa acade-
mia de aerObica, é a perfeicao de sua silhueta que
atrai os freqiientadores; num programa de atividades
esportivas, sac) suas performances que impOem o
respeito dos participantes. 0 valor do profissional,
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professor ou nao, gira sempre em torno dos resultados
obtidos gracas as atividades propostas, não corn base
cientifica, mas esculpidos na pessoa que orienta tais
iniciativas. Numa comparacao, diria que a situacäo do
professor de educagão ffsica assemelha-se a do ven-
dedor de produtos ou dietas de emagrecimento. Se ele
for gordo, tudo estit perdido, mesmo que ele ndo es-
teja interessado em utilizar seus produtos. Como
algu6m vende produtos sendo uma figura oposta aos
resultados anunciados pela mercadoria vendida?
meio caminho andado rumo ao descredito.

Numa sociedade em que o corpo passa a ter uma
certa exaltacäo, fica evidente que a educacão ffsica
encontra uma receptividade facilitada. 0 importante
saber como aproveitar esse espaco surgido, diga-se,
de passagem, nio por merit° da educacao ffsica, mas
por uma mudanca de relacionamento das pessoas corn
seu corpo e da funcão que a imagem corporal adqui-
riu na comunicacäo televisiva. Em ambos os casos, as
formas esteticas prevalecem. Resta saber se a educa-
cdo ffsica continua no papel de prestadora de servicos
e não no de mentora de um programa de nova viven-
cia corporal. Se antes disciplinava corpos para uma
sociedade racionalizada, hoje podera ser urn laboratO-
rio de pr6teses de OrgRos ou funcOes corporais. For-
talecer mtisculos, explorar os membros superiores ou
inferiores conforme a modalidade esportiva, controlar
o consumo aerObico, aumentar a velocidade, as re-
sistencias ou os impulsos corn exercfcios e dietas,
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quando nä°, drogas, etc., constitufram os grandes
objetivos da educacão fisica tradicional.

Ate agora, aceitamos passivamente o monopOlio
da cultura intelectual, chegou a hora de se comecar a
discutir a cultura corporal, já que se tornou uma exi-
gencia da sociedade contemporanea. 0 modo de vida
do homem da era pOs-industrial acentua, cada vez
mais, urn desequilfbrio entre o consumo de energias
fisicas e o consumo de energias psfquicas. Comenta
Gusdorf que: "A cultura fisica intervem quando to-
mamos consciencia de que uma parte das forcas do
individuo permanece sem emprego, e, portanto, dis-
ponivel para o use utilitario. 0 corpo, que cessou de
ser urn instrumento de trabalho, exige ser liberado de
seus excedentes de energia disponiveis" (op. cit., p.
134). Gusdorf, corn muita propriedade, chama, tam-
bem, atencao para o perigo de uma cultura corporal
desvirtuada diante do comportamento adotado pelos
individuos de cultivar o prOprio corpo seguindo os
principios da racionalidade utilitarista, tanto que
"cultiva o corpo como cultivaria uma horta de legu-
mes ou um jardim de fibres" (p. 134). Ndo se trata de
seu prOprio corpo, ligado a sua existencia, mas um
corpo oferecido ao trabalho produtivo, que merece,
num momento determinado, uma atencdo especial,
como garantia de que possa voltar a funcionar nor-
malmente nas atividades de seus negOcios. E ainda,
seguindo o pensamento de Gusdorf, "0 corpo da
gindstica aparece sempre a maneira do motor, que é
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preciso utilizar de sorte que retorne a urn regime sa-
tisfatOrio; nao meu corpo, o irmao-corpo integrado a
unidade de minha vida". Essa atitude fica claramente
demonstrada quando observamos o homem urbano, o
executivo, o profissional liberal, o burocrata, etc.,
enclausurado, diariamente, em seu apartamento ou
em seu escritOrio, gabinete ou consultOrio: depois de
ter cumprido, pela manlia, seu ritual ginastico pode it
ou voltar a seus afazeres rotineiros, nao pensa mais
em seu corpo. ApOs o ritual ginfistico, julga-se quite
corn o corpo, dal em diante entra-se num outro uni-
verso. 0 ritmo do trabalho impOe-se, o corpo, ha
poucos instantes cuidado carinhosamente, passa a ser
sobrecarregado, esgotado; alimenta-o mal e as pres-
sas, as vezes demasiadamente, quase sempre errone-
amente e sem nenhuma preocupacao corn seus meta-
bolismos naturais. 0 corpo fica submisso ao regime
de trabalho e ao tempo disponivel. Foi colocado a
servico de outras causas, ele nao conta mais.

Evidentemente essa cultura fisica nao passa de
uma desnaturacao corporal, adotada por grande parte
das elites sociais. Das classes trabalhadoras nem se
pode falar. 0 corpo a usado para sobreviver. No caso
das classes privilegiadas, a educacao fisica pode con-
trariar ou inserir-se nesse processo de desnaturacao
do corpo ou, ate, pode contribuir para agrava-lo atra-
v6s da mitologia do esporte e do culto do camped°
olimpico, com a estreita e camplice colaboraclIo dos
meios de comunicagao de massa.
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Fica evidente que esta na hora de pensar num cor-
po cidaddo, não apenas numa consciencia cidadi 0
homem precisa viver corn o direito de obter os recur-
sos necessarios para desenvolver sua existencia.
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3

EDUCAQAO FISICA
E PROJETO PROFISSIONAL

O

A histeria mostra que cada povo criou sua cultura,
definiu, dividiu e classificou suas atividades ao mes-
mo tempo que foi distribuindo tarefas e estabelecendo
normas para ter o direito ou o dever de exerce-las.
Surgem, assim, diferentes instituicOes que coordenam
as atividades basicas como garantia de satisfazer as
necessidades de sobrevivencia do individuo e do
grupo. As instituiVies que giram em torno do governo
foram as primeiras a serem regulamentadas. 0 exer-
cicio do poder mereceu uma prioridade de regula-
mentacao. 0 lugar, o tempo e o sujeito do poder re-
ceberam, na pratica, as mais variadas atribuickies, ate
hoje, as diversidades estao em toda parte. Ha sempre
uma preocupacao com o detentor do poder, com o
momento e o espaco em que pode ser exercido. As
ciencias politicas oferecem uma literature riquissima.
Aqui, o tema somente a lembrado para dizer que a
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educacAo fisica, como qualquer outra atividade, paga
tributo as instituicOes de poder.

Os processos institucionalizantes, entretanto, pas-
saram por graves conflitos internos ate serem confir-
mados, não raro, sustentados pela forca. Depreende-
se que a institucionalizacdo da vida social ndo é uma
decorrencia natural, mas uma constmcdo coletiva. Na
medida em que uma ordem social se instala como
imposicdo consensual ou nAo, ela sempre necessita de
justificativas para se legitimar. Para os gregos, foi a
natureza. Para a cultura judaico-cristä, d Deus. A
modemidade estabeleceu a razAo humana como a
base de qualquer institucionalizacdo, explicitada nas
suas duas maiores criaturas, a ciencia e a tecnica. Foi
assim que surgiu o Estado Moderno composto pelo
triplice poder, legislativo, executivo e judiciario.
Estava assim institucionalizada a ordem politica do
Ocidente. Corn a RevolucAo Industrial institucionali-
zou-se, nos mesmos criterios da ciencia e da tecnica,
o sistema produtivo. Surgiu, por conseqiiência, o
mercado de trabalho. Nele se estabeleceram as atri-
buicOes necessarias para atuar nas diferentes areas de
exploracdo das riquezas naturais e na execucdo de
prestacdo de servicos. Aos poucos foram surgindo as
profissiies, forcando a delimitacao do territOrio de
atuacäo de cada uma. A escola passou a ser a institui-
ção encarregada de legitimar a competéncia necessa-
ria para o exercicio de cada profissào.
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Nessa descricäo telegrafica, pretendi apresentar
todo o percurso da forma como se constitufram as
diferentes instituicties ate o momento presente, e o
caminho a ser seguido para criar futuras instituicEes.

A preocupagdo, agora, 6 saber qual o territOrio de
atuacäo profissional que o diplomado em educacdo
fisica tem direito a ocupar. Na area educacional,
como professor, ja esti assegurado. No mercado de
trabalho, porem, ainda nao ester plenamente definido
seu campo exclusivo de atuaclo. E isso por dual
razOes. A primeira, porque ainda nito ha uma base
cientifica prOpria que a distinga de outros cursos
profissionalizantes. A segunda, porque nap ester esta-
belecido urn territOrio especifico no mercado do tra-
balho. Quanto as exigencias cientificas, aos poucos a
situacao vai se acomodando, especialmente quando
ha uma demands de trabalho. No mercado de traba-
lho, obserya-se que aos poucos vao surgindo exigen-
cias do diploma de ensino superior em educacao fisi-
ca para exercer certas funcOes vinculadas a atividades
fisicas, particularmente treinamentos esportivos, em-
bora haja, ainda, a dependencia de urn atestado da
autoridade medica. Nos prOprios clubes, a liberagão
do atleta a decisiio do medico. As academias, prova-
velmente, poderilo ser o espaco mais natural para a
expansäo profissional da educagäo fisica.

Pelo que foi exposto ate agora, flea claro que ha
muito espaco no mercado de trabalho que pode ser
ocupado pela educacio fisica. 0 importante a creden-
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ciar-se para isso, mostrando competencia atrav6s de
conhecimentos especializados e t6cnicas eficazes. 0
ponto mais delicado, no meu entender, 6 nao tanto
garantir urn mercado, mas definir uma filosofia de
trabalho. A questao poderia ser formulada assim: que
valores a educacao Mica deveria desenvolver no
mundo do trabalho? Ou em que principios deveria
fundamentar seu direito de trabalho autOnomo?

Vou tentar encontrar os caminhos para ver se ha
possibilidades para a solucao dessa questa°. Nao
tenho, entretanto, a pretensao de resolver o problema,
julgo-me satisfeito se conseguir apontar algumas
alternativas.

3.1
Fontes de conhecimento

0 saber, seja ele cientifico ou nao, sempre foi a
exigencia primeira para desenvolver, segura e eficien-
temente, uma atividade qualquer. Ao colocar o saber
como ponto de partida, nao me refiro exclusivamente
ao saber teOrico, mas a qualquer tipo de saber. 0
saber cientifico fornece uma explicacao teOrica. Na
vida pratica, ao contrario, sempre que surge a neces-
sidade de executar uma tarefa, a primeira atitude 6
perguntar se alguem sabe fazer. Baseado nessa tese,
ouso dizer que a competencia da educacao Mica pode
estar fundada em duas fontes de conhecimentos (ago-

55



ra sim, como exigencia da cientificidade academica,
you referir-me ao conhecimento cientifico): uma
tradicional, outra inovadora. A primeira segue o mo-
del() da ffsica, a segunda adotaria o modelo da biolo-
gia.

A) Conhecimentos de fisico-quimica

A fonte tradicional das praticas da educacäo ffsica,
uma vez institucionalizada como atividade academi-
ca, foi constitufda pelos conhecimentos advindos da
ffsica e da qufmica. Os cientistas positivistas afirmam
que o universo nao passa de uma gigantesca maquina
regida exclusivamente por forcas ffsico-qufmicas.
Nada mais ha alern dessas duas fontes de energia.
Assim, o corpo humano, um objeto como os demais
corpos da natureza, estaria tamb6m sujeito a esse
regime de forcas. 0 importante a conhecer o corpo,
que nao passa de uma maquina, para depois formular
os princfpios que regem sua organizacao intema e
seus movimentos. A esse resp6ito, basta lembrar o
que se afirmava do coracAo. Inicialmente era uma
caldeira de aquechnento do sangue, produzido e vin-
do em estado frio do ffgado. Posteriormente tornou-se
uma central de bombeamento do sangue, segundo urn
sistema fechado de vasos comunicantes. Os fenOme-
nos internos, por exemplo, o metabolismo, passaram
a ser tratados como meras reacOes qufmicas.
faltou, mais reeentemente, quem afirmasse que o
prOprio amor era um fenOmeno de qufmica. Mao 6
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preciso andar muito para comprovar o domfnio da
influencia qufmica, é suficiente observar as bases da
medicina quimioterdpica. A quase totalidade dos
medicamentos é apresentada segundo sua composiedo
quirnica.

As leis da ffsica já estdo formuladas pela ciéncia
ffsica, as composieOes qufmicas sdo fornecidas pela
qufmica, resta aplied-las ao corpo humano. Isso dito
de maneira muito simplificada. E, como conclusdo, of
temos a base cientffica da pratica dos exercfcios ffsi-
cos para dar maior rendimento ao corpo humano
conforme a atividade que deve desempenhar. Os
movimentos, as resistencias, as velocidades, os saltos,
as rotagOes e o equilfbrio seguem as leis basicas da
ffsica dos corpos em movimento ou repouso. As
energias necessarias para a execucao das atividades
sao produzidas por agentes e reagentes qufmicos, em
princfpio, existentes no tipo de alimentacdo, o que
nao exclui, freqiientemente, o recurso a drogas qui-
micas.

Acredito que ndo estou exagerando, pelo menos
ndo sou voz isolada, se afirmar que a educacdo ffsica
atual, salvo excecOes, oficialmente segue essa inspi-
racdo. Basta observar o que se esta fazendo nos trei-
namentos, especialmente em esportes de alto rendi-
mento. Tudo parece resumido ao born e adequado
exercicio fisico, somado a uma controlada dieta ali-
mentar, as vezes, reforcada por drogas quimicas,
licitas ou ilicitas.
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Nao 6 de estranhar que tal mentalidade tenha sido
tao aceita, pois o ideal de maquina foi, desde o seculo
XVI, a grande metifora para representar a ordem do
universo. Tratava-se de uma grande e revolucionaria
invencao que substituiu a cosmologia guiada pela
vontade de um Deus Todo-Poderoso.

0 corpo human, abandonado pelos filOsofos des-
de Descartes, como urn objeto nao filosOfico, e entre-
gue aos cientistas, foi por esses definido, ja no seculo
XVI, como urn microcosmo, isto 6, uma maquina
miniaturizada do rnundo. Nada de anormal, segundo
o paradigma da Opoca, poderia ser detectado, pois o
prOprio Descartes afirmava que os filOsofos pouco
conheciam a respeito do homem, porque pouco co-
nheciam a respeito de maquinas. Nesse ambiente foi
fundamental buscar nas leis da ffsica e da quimica a
inspiracao, supostamente correta, para entender o
funcionamento do motor humano. As leis do movi-
mento da ffsica e a energia tirada das formulas das
composicOes quimicas formaram a eficiencia do fun
cionamento maquinal do corpo.

B) Os avanfos da biologia molecular

Qualquer observador, mesmo o mais leigo no as-
sunto, que acompanhe os enormes avancos da biolo-
gia molecular, percebe que esta diante de uma revo-
lucao biolOgica de conseqiiencias ainda nab total-
mente previsfveis. Hoje, a biologia parece estar as-
sumindo a condicao de ciOncia referencial basica, em
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substituicdo a Mica, para pensar o universo. No lado
da fisica, a teoria quantica parece aproximar-se da
biologia molecular, pelo menos no que diz respeito
imprevisibilidade do movimento existente no univer-
so. De qualquer maneira, a fisica qufintica é colocada
como a porta aberta para o avanco das pesquisas
biolOgicas.

0 homem demorou a romper o primeiro limite do
corpo humano, que é a pele. Enfrentou dificuldades
incriveis para fazer anatomias e conhecer direta e
visivelmente os Orgäos internos. Hoje, pela biologia
molecular, parece que tudo vai acabar exposto sobre
uma mesa de cirurgia microscOpica.

A descoberta do ADN mostrou o caminho de in-
gresso, provavelmente, ao Ultimo reduto da intimida-
de da vida. 0 cOdigo genetic°, aos poucos, vai sendo
colocado ao avesso, caso seja possivel continuar fa-
lando em avesso. 0 que importa, nesta minha refle-
xdo, nä° é o fato do desvelamento do que era oculto,
mas a descoberta de que a organizacão do ser vivo
nab segue leis fisico-quimicas, mas é guiada por urn
sistema de comunicacão. A organizacäo de todo or-
ganismo vivo mantem-se gracas a um sofisticado
processo de codificacdo e decodificacäo. Cada parte
armazena as informacOes do todo. Cada molecula tem
a memOria d6 todo o organismo, e 6 capaz de repro-
duzi-lo. Era a descoberta que faltava para as expe-
riencias da clonagem. Jfi estfi em elaboracäo aquilo
que, no meu entender, vai a ser o grande manual de
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antropologia fisica do homem, refiro-me ao projeto
Genoma Humano, cuja conclusao, segundo seus idea-
lizadores, esti prevista para o ano 2003. Estara, entao,
a disposicao de todos o mapeamento completo dos
cerca de 100 mil genes do cOdigo genetic° human.
Os cientistas poderao, entao, fomecer as tendencias
de cada gene, e, por conseqUencia, as tendencias de
cada pessoa. Por exemplo, qual seria a profissao mais
condizente corn a organizacao genetica de cada pes-
soa. No campo esportivo, os velhos testes, hoje prati-
cados corn a maxima seriedade cientffica, tornar-se-
ao completamente obsoletos e, provavelmente, moti-
vo de ironias.

Diante desses novos saberes, dos quais, penso, nao
se podera fugir, a educacao fisica podera assumir
duas atitudes. A primeira, aproveita-los por meio de
uma adaptagao e continuar no seu esquema de traba-
lho anterior. A segunda seria repensar seu projeto e
refazer o modelo de compreensao do ser humano,
dando origem a uma nova educacao fisica, o mesmo
que podera acontecer na medicina.

Vou continuar minha reflexao exatamente pela se-
gunda atitude, nao so por entende-la mais simpatica,
mas, especialmente, por acreditar que este devera ser
o caminho futuro a seguir. E, como reforco da minha
°ma°, nada mais significativo do que invocar, preci-
samente, o que esta acontecendo na area da satide
pela proposta da medicina bio-ortomolecular. 0 refe-
rencial primeiro, sem diivida, 6 buscar o apoio dos
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prOprios biOlogos representativos no meio cientifico.
Humberto Maturana Romesin e Francisco Varela
Garcia, certamente, sao referencias mais que suficien-
tes para fundamentar a necessidade de revisdo do
homem maquina. 0 organismo vivo é resultante de
uma auto-organizaao ou, como Maturana prefere
chamar, uma autopoise. Essa autopoise, em resumo,
um sistema auto-referido, o que significa dizer que
todo organismo vivo torna-se o que é por uma
mica interim. Ele precisa receber do exterior apenas
os recursos necessarios para seu desenvolvimento.
Jacques Monod, um dos biOlogos pioneiros das pes-
quisas de ADN - pelas quais recebeu, junto corn ou-
tros colegas, o premio Nobel de Fisiologia e Medici-
na em 1965	 dizia, talvez precursoramente, que o
ser vivo é, sim, uma maquina viva, mas uma maquina
näo de modelo meanie°, porque dotado de tres prin-
cfpios: teleonomia, morfogenese autenoma e inva-
riancia reprodutiva. 0 que ficou comprovado pelas
posteriores experiéncias em clonagem.

Para a medicina ortomolecular, a intervenao de
medicamentos nä. ° pode ser invasiva a moda tradicio-
nal da farmacologia quimica, mas apenas como com-
plemento alimentar. 0 organismo vivo tem seus me-
canismo metabOlicos capazes de reorientar sua orde-
nacao, desde que receba os recursos necessarios em
tempo habil. Nä° ha necessidade de medicamentos
que substituam suas funcOes, sempre que o acompa-
nhamento assistencial seja corretamente conduzido.
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Assim, a educacao fisica poderia seguir o exemplo
da medicina ortomolecular e educar o corpo segundo
as caracteristicas geneticas individuais, trabalhando o
movimento, uma das caraterfstica fundamentals do
ser vivo. Vida e movimento sao indissocifiveis. Infe-
lizmente, a compreensao de movimento que a fisica
nos legou foi a de uma nab externa, executada no
espaco e no tempo.

Retomando, agora, a primeira atitude, pode-se
concluir que, pelas descobertas da biologia molecular,

possivel fazer previsOes fantasticas. Os laboratOrios
de gen6tica poderao construir clones segundo as fun-
cOes previstas, por exemplo, de uma modalidade
esportiva. Urn empresario ou urn treinador podera
encomendar goleiros, zagueiros, atacantes, boxeado-
res, etc. Por enquanto, alguns julguam que se trata de
piada, ironia ou, inclusive, de humor negro. Pela
rapidez como as coisas acontecem, 6 possivel prever
que tudo isso sera urn fato rotineiro. Para justificar
minha conclusao, quero lembrar uma ficcao de humor
publicada em 1994 (em Sextante): "Urn cidadao deci-
diu fazer uma viagem. Na primeira parada, dirigiu-se
a urn hotel e la encontrou alguem exatamente igual a
ele. Visitou varias cidades, bares, lojas, ruas e sempre
o inusitado. Acabava encontrando algu6m que the
fazia pensar que estivesse em frente a urn espelho.
Apesar do sotaque, das roupas e do estilo dos cabelos
serem diferentes, cram exatamente iguais. Al entao
ele nao sabia que tinha irmaos gemeos. Voltando a
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sua casa, descobriu que havia sido fruto de uma expe-
riencia." A autora, Ines Figueiredo, dizia que, ha
alguns anos, essa situacao poderia ser apenas uma
fantasia de algum escritor de &Oct cientifica. Hoje
em dia — isso escrito em 1994, lembro eu ela dei-
xou as paginas de livros inverossimeis e vem sendo
estudada em laboratOrio." Agora, pode-se acrescentar
que isso näo esta sendo apenas objeto estudado em
laboratOrio, mas praticado corn resultados apresenta-
dos para todos verem. E born observar que os clones
apresentados, por enquanto, estao restritos aos ani-
mais. Mas, no que se refere as pesquisas em laboratO-
rios, you lembrar o fato, divulgado pela imprensa, de
que um grupo de cientistas firmaram um acordo,
subscrito em fins de julho do ano passado, no sentido
de adiar as experi8ncias de clones humanos. Alguns
dias depois, urn grupo japones anunciou a adesao ao
acordo, dizendo que estava suspendendo as experien-
cias. No caso japones, ficou claro que a palavra sus-
pensao denunciava a existencia concreta de experien-
cias corn humanos. No caso do acordo firmado pelo
grupo de cientistas, a razao do nab realizacao de ex-
periencias de clones humanos deveu-se apenas ao
fato, isso dito explicitamente, de a sociedade ainda
ndo estar preparada para receber tais resultados.
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3.2
Construct-to de corpos

A natureza encarregou-se, ate poucos anos, de criar
corpos e organismos vivos com ilimitada diversidade.
No reino mineral, apesar das diferencas serem muitas,
ha, certamente, muita regularidade, o exemplo mais
citado sac) os cristais. No mundo vivo, tanto no reino
vegetal quanto no reino animal, pode-se dizer que
nada ou ninguem 6 exatamente igual ao outro. As
pesquisas na natureza constantemente mostram e
acentuam a grande riqueza de especies, formas e
cores dos seres vivos. E verdade que em muitos casos
tem-se a impressao de estar vendo deformacties, no

algo acentuadamente exOtico e incompreen-
sivel. 0 importante, nisso tudo, a que essa facanha era
atribuida exclusivamente ao poder criador de Deus
ou, simplesmente, as forcas presentes na natureza.

Pelos avancos da biologia, o homem passou a ter
sob controle parte desse poder. 0 use desse parece
estar assustando seu novo detentor. Nao ha consenso
diante do que possa acontecer corn tal investidura.
Uma das primeiras manifestacties de repadio a ousa-
dia do homem criar seres vivos esta manifesta nesta
expressao: o homem quer brincar de Deus. Os defen-
sores do direito de usufruir do poder criador garantem
que nao se trata de brincar de Deus, mas de assumir a
acao criadora como tarefa de preservar e garantir a
continuidade da especie humana, especialmente,
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como aumento da longevidade e como combate a
doencas. Em outras palavras, como promocdo da
qualidade de vida. Seria ficedo afirmar que o homem
deu urn passo decisivo no caminho da superacdo da
morte?

O fato mais concreto é que, corn os dados da en-
genharia genetica, tomou-se viavel a construed.° de
corpos. Os transgenicos e os clones sdo as Ciltimas
obras. Os planejamentos dessas construct:les, analisa-
dos num espectro amplo, podem caminhar em duas
direcOes: como projeto inspirado nos interesses poll-
tico-econdmicos do homem; ou como contribuiedo
para aperfeicoar a vida.

Falando em construcOes, de imediato, surge a ideia
de arquitetura. Toda construed° obedece a uma ar-
quitetura. Deus, ainda hoje, a designado pela ordem
maceinica como o Grande Arquiteto do universo.
Assim, pode-se pensar em possiyeis arquiteturas de
corpos humanos, desenhadas segundo valores, crite-
rios e objetivos propostos. Seguindo esse raciocinio,
you apresentar tres tipos, mais ou menos abrangentes,
de projetos arquitetOnicos.

A) Arquiteturas funcionais

Parece ineyitavel a conclusdo de que caminhamos
inexoravelmente para uma construgdo planejada de
corpos humanos. Os transplantes, ao lado das prOte-
ses, penso que podem ser vistos como a pre-histOria
dessas constructies, por terem a caracteristica de uma
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espeeie de mecinica de restauracio ou reposicas o de
pecas. A inseminacio artificial foi o primeiro e subs-
tancial passo. Apareceu, em seguida, a escolha do
sexo do feto. Depois, assistimos a experiancias trans-
génicas, inicialmente em animais e vegetais, atual-
mente, em homens. Por fim, chegou a clonagem
como fato consumado nos animais, e em passo de
espera, pelo menos oficialmente, em humanos. Mao
recta dtivida, 6 possivel desenhar um ser humano. Ou
seria, tambem, possivel invents-lo?

Não se sabe se essa criatura desenhada em labora-
tOrios de genetica, 	 em sua integralidade. Seu
psiquismo ainda não foi decifrado. 0 controle do
ADN, no estagio atual, assegura o controle total da
vida humana? Sabe-se que o clone 6 c6pia genetica-
mente identica do seu doador. Não se sabe se seus
desejos, sentimentos, e emogOes tambOm	 idgnti-
cos. Nada assegura, pelas informacOes disponiveis,
que o psiquisrno do. clone repita o original.

Retomando o ptojeto das arquiteturas funcionais,
Pica explicit° que ele teria comp finalidade produzir
seres vivos, humanos ou at°, segundo encomendas
feitas para o desempenho de determinadas tarefas. Da
mesma maneira como se produzem ferramentas, ins-
trumentos ou maquinas visando uma performance
instrumental, assim seriam construidos individuos
vivos. Um certO tipo humano, por exemplo, seria
planejado corn determinados tipos de genes que o
habilitariam a aprender e exercer uma funcäo especi-
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fica no interior de um sistema produtivo. E nada
mais. Ele fica programado, a maneira de urn compu-
tador, para executar functies de tal empresa.

Essa seria a situacao que se imagina. Mas nä° é
tudo. Uma suposicao. A conviccao corrente entre os
cientistas de que é possivel produzir urn clone de urn
campeao olimpico, de urn grande artista ou genic) nao
elimina a davida diante da decisao dente optar pelo
esporte, pela arte ou pela ciencia. Certeza ha quanto a
arquitetura organica, a esfera das decisOes ainda nab
esta controlada. Por exemplo, se for feito urn clone de
Pe16, tera ele o mesmo gosto pelo futebol ou poderia
querer praticar outro esporte ou, mesmo, outra ativi-
dade? A resposta é a incerteza. Se o laboratOrio lancar
no mercado urn ser vivo planejado, ficara ele circuns-
crito aos limites de sua programacao? Ha urn caso
biblico que, embora interpretado sem preocupaceies
teolOgicas, poderia ser considerado como um prece-
dente de possivel desvio. Jaye criou o homem e o
colocou no paralso. Nesse local, ern principio, deveria
ficar toda a vida. Essa, segundo o relato sagrado, seria
a programacao de seu criador, mas a criatura, dese-
nhada corn argila e animada corn urn sopro, nab ficou
restrita ao programa divino, desobedeceu, pelo que
foi, inapelavelmente, atirada ao mundo E, nesse
mundo de exilio, continua dando trabalho ao Deus-
criador, que teve de mandar seu Filho Primogenito
para reenquada-la — a humanidade — na histOria divi-
na.
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A educacAo fisica podera ser, futuramente, uma
das grandes interessadas em investir nessas arquitetu-
ras funcionais como maneira de desenvolver as per-
formances esportivas, quebrar indefinidamente os
recordes. Isso vem a comprovar uma manchete da
imprensa, feita no ano passado, de que o corpo seria a
futura fronteira de investimentos. Parece que esses
investimentos ja comecaram com urn mercado, mui-
tas vezes clandestino e criminoso, de compra e venda
de Organs. Nao faltam os que defendem em congres-
ses cientfficos a legalidade do mercado do corpo. 0
que falta seria apenas uma legislagao correta. Nessa
corrente podem entrar os corpos planejados para re-
posicao de Orgaos.

B) Arquiteturas simbelicas
Antes que as arquiteturas funcionais dominem o

mercado humano e nos aterrorizem, podemos refletir
sobre arquiteturas simbOlicas, que, a bem da verdade,
tambem nao sao inocentes. Na esteira da exaltacao do
corpo, vigente na p6s-modernidade, surgiram as
construcbes simb6licas do corpo. Criaram-se, em
larga escala, corpos virtuais para o consumo das mas-
sas telespectadoras. Neste sentido, ha uma rica lite-
ratura, no meu entender encabecada por Baudrillard.
A leitura do capitulo IV, "0 corpo ou o ossuarito de
signos", do livro A troca simbOlica e a morte, poderia
significar uma Otima introducao ao tema.
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Todos temos, ou melhor, somos, urn corpo corn
urn determinado perfil, para ficar na linguagem, aqui
adotada, corn urn projeto arquitetOnico. Na maioria
dos casos, poucos sentem-se satisfeitos corn seu pro-
jeto arquitetOnico, carregando corn ma vontade ou
resignacdo tal corpo, larnentando uma mae-natureza
madrasta. A maioria sonha, no minim, corn alguns
retoques. Alguns, ou muitos, apelam para as mais
diferentes formas de restauracao. Nao posso falar
dessas tecnicas, que se estendem das dietas as cirur-
gias, mas apenas desses corpos construidos em nome
de uma simbologia que se forma no seio de uma socie-
dade e de uma cultura.

Cada pessoa, cada cultura tern seus valores de be-
leza, suas preferencias esteticas. Em nome desses
ideais esteticos, o corpo passa por sucessivas modela-
gens esteticas no interior de uma cultura, sem falar
em relacao a culturas diferenciadas. Basta acompa-
nhar a histOria da humanidade ocidental, dos gregos
atualidade, para constatar o que era urn corpo belo ou
forte. A arte e a pintura de retratos podem ser refe-
renciais confiaveis para avaliar as formas preferidas,
masculinas ou femininas. Corn o surgimento da foto-
grafia, ficou ainda mais facil perceber as variacOes.
Atualmente, os meios televisivos de comunicacao de
massa e as revistas fotograficas de nu se encarregam
de divulgar o manequim desses modelos corporais. E
os telespectadores alimentam seu imaginario corn
essa beleza exportada, ou, para eles mesmos, impor-
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tada de outro corpo. Sonham corn corpos que não sdo
os seus, into 6, qui! näo 6 de. E al vem os interesses
da medicina estetica, dos laboraterios de drogas quf-
micas, dos dieticistas de emagrecimento, das acade-
mias de aer6bica, dos fabricantes de uma parafernalia
de maquinas milagrosas, como verdadeiros alquimis-
tas, capazes de transformar sapos em prIncipes.

Neste sentido, vou apenas lembrar uma propagan-
da que circula na teievisao. Diz mais ou menos assim:
"Ate quando voce espera para ter o corpo de seus
sonhos? Ligue ji e encomende a linha de produtos"
tal e tal. isso af„ Nessa mesma balada, os profissio-
nais da educacão ffsica entrain no mercado com sua
receita de exercicios ffsicos, contribuindo para reali-
zar sonhos, talvez de uma maneira menos'agressiva.
Novamente, a televisHio confirma o que foi dito.
dificil encontrar um canal de TV que nao tenha um
programa milagroso para todos as males que afligem
os descontentes a desgostosos com seu corpo efetivo.
Causa primeira pars se sonha• corn cargos virtuais.
No dizer de Paul	 "As rnediacOes tecnolOgicas
provocando a telepresenca tentam nos fazer perder
definitivamente o pr(prio corpo em proveito do amor
desmesurado pelo corpo virtual [...J. Ha uma amena
consideravel de perda do outro, de declfnio da pre-
senca ffsica em proveito de uma presenca imaterial e
fantasmatica" (Ent nome do corpo, p. 76).

As arquiteturas funcionais e simbOlicas seguem o
desenho de uma maquete inspirada de fora. Num
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caso, é o modelo funcional, no outro caso, é o modelo
estetico. 0 organismo vivo é planejado de fora, os
genes são materia-prima de urn artefato, ainda que
vivo.

C) Arquiteturas vivas

As arquiteturas funcionais e simbOlicas seguem o
desenho de uma maquete inspirada de fora. Num
caso, é o desenho de urn modelo funcional, no outro
caso, é o desenho de urn modelo estetico. 0 organis-
mo vivo, em ambos os casos, é planejado de fora, os
genes são apenas materia-prima de urn artefato, ainda
que vivo. Ao contrario, as arquiteturas vivas são de-
senhadas pelo prOprio processo evolutivo da vida. No
fundo, é a arquitetura que se confunde corn o prOprio
cOdigo genetic° de cada pessoa. Como já foi dito,
elas são auto-organizadoras e auto-referidas. 0 ser
vivo é um sistema auto-organizador e auto-orga-
nizado porque constrOi a si pr6prio. E e auto-referido
porque na sua autoconstrugdo não segue urn modelo
exterior, obedece ao projeto que é ele mesmo. 0 prin-
cipio de seu desenvolvimento, do inicio ao fim, esta
inscrito em seus genes, o que faz corn que urn ser
vivo realize fielmente o projeto que esta na sua me-
mOria. No caso do homem, a memOria do ovo huma-
no; no caso de grande parte dos vegetais, das semen-
tes.

E importante lembrar que todo ser vivo ndo é urn
objeto isolado do seu meio ambiente. Interage, cons-
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tantemente, corn ele. Dele tira os recursos indispen-
saveis para satisfazer suas necessidades, e, tambem,
sabe defender-se de agressOes. 0 organismo vivo
forma uma unidade com a natureza, em geral, e corn a
vida, em particular. Para explicitar isso, nada melhor
do que citar as palavras de Ted Perry, inspiradas na
carta do Chefe Seatle: "0 homem não teceu a teia da
vida, ele e dela apenas um fio. 0 que fizer para a teia
estara fazendo a si mesmo" (Teia da vida, orelha 1).

E por isso que uma arquitetura viva, saudavel, näo
tern apenas a capacidade de desenvolver-se, mas
tambem de produzir o seu sistema imunolOgico.
Volto a lembrar a filosofia, adotada pela medicina
ortomolecular, que tern como ponto de partida o res-
peito por essa arquitetura viva original, obrigatoria-
mente presente em cada ser vivo humano, como um
possivel exemplo a ser seguido.

Para näo ficar alheio diante dessas arquiteturas,
quero confessar que eu colocaria nesse terceiro tipo
de arquitetura a grande fonte das tendencias e das
perspectivas da educagäo fisica, caso queiramos ve-la
como a cultivadora da vida, a educadora do corpo.
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4

UM NOVO PONTO DE REFERENCIA

	  0 	

Os novos saberes alcancados pela inteligencia hu-
mana transformam-se em novos poderes da ciencia
que implicam em novos deveres do homem, diz Jean
Bernard. Cada categoria profissional, detentora de urn
conjunto especializado desses novos saberes e pode-
res, tern a obrigacao de assumir seus novos deveres
frente a sociedade. Urn novo saber dd ao profissional
da area correspondente urn aumento de poder para
intervir no universo de seu trabalho, seja no processo
educacional, seja no projeto do sistema produtivo, o
que significa aceitar deveres correspondentes. A am-
pliacao dos saberes e dos poderes diz respeito a or-
dem cientifica e a politica, esferas que, bem ou mal,
continuam mantidas sob controle. Quando falamos
em deveres, entretanto, ingressamos num mundo
profundamente abalado, o mundo da etica. Parece
cada dia mais dificil dizer quando a ciéncia é benefica
e quando é maléfica para o homem. Facilmente se
festeja urn avanco cientifico como urn ponto a mais
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na melhoria da existencia humana. Passado algum
tempo, comecam a aparecer sinais que mostram uma
serie de conseqiiencias maleficas. Parece acontecer
corn a ciencia o que ocorre com a maioria dos rem6-
dios, os efeitos colaterais, que tornam sua utilizacao,
em muitos casos duvidosa diante dos s6rios riscos que
pode acarretar, sem a certeza da obtencao do benefit-
cio proposto. Em relacao a politica, a questa° a ainda
mais grave. 0 que dizer de urn regime que, embora
dito democratic°, exclui das condicOes minimas de
sobrevivencia urn taco de sua populacao, ou que
pouco se interessa pelas questOes sociais? A resposta
esta na busca de um referencial etico capaz de sensi-
bilizar os detentores do saber e do poder no sentido
de investir nas solucOes dos problemas da vida huma-
na, nao do progresso cientifico e econOmico apenas.

As ciencias exatas nao fazem juizos de valor, nao
se preocupam corn o vivido, por isso, esqueceram
completamente os temas da 6tica. Diante desse qua-
dro, confessa Bronowski, que "a ciencia nao parou
desde Hobbes, mas assuntos tais como a etica para-
ram" (Ciencia e valores humanos, p. 45). 0 cientista
obcecado pelos avancos da ciencia esqueceu-se corn-
pletamente das responsabilidades, isto 6, dos deveres
que tais conhecimentos the impunham. Einstein fez
urn apelo dramatic° para que a sociedade contempo-
ranea desse mais atencao a cultura moral, pois, disse
ele "Sem cultura moral, nenhuma sada para os ho-
mens" (Como vejo o mundo, p. 25). E acrescentou:

74



"Hoje o destino da humanidade civilizada repousa
sobre os valores morais que consegue suscitar em si
mesma" (p. 62). Mas se a ciencia não se preocupa
corn o vivido, como levar o homem das ciencias a
suscitar valores morais?

A modernidade, corn sews poderes cientificos e
corn as luzes da razdo, não conseguiu construir uma
etica capaz de garantir uma vida coletiva justa. Hoje,
pode-se dizer que a sada para a erica a tornar-se uma
bioetica, porque a vida esta se constituindo num novo
referencial para definir os valores a partir dos guars a
humanidade devera pautar sua histOria. Jean Bernard
afirma que "A importancia das questOes ligadas ao
desenvolvimento da biologia fez com que etica e
bioetica, se tornassem, em linguagem corrente, pala-
vras quase sinenimas" (Da biologia a etica, p. 25).
Respeitar a vida, em todas as suas manifestacOes e
formas, parece concentrar o pensamento comum de
todos os que acreditam num futuro mais humano.
Fatos muito recentes, entretanto, parecem mostram
que a vida vale pouco. Mata-se por qualquer motivo
fritil, ou mesmo, sem motivo algum. Em contraparti-
da, crescem os movimentos que buscam preservar
qualquer forma de vida, urn objetivo aceito pelos
cientistas, Tors sabem que a diversidade biolOgica é a
maior garantia de preservacdo da vida em geral.

A ciencia ndo proporcionou uma vida saudavel a
toda humanidade, os govemantes foram incapazes de
propor o bem comum a toda sociedade, razäo pela
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qual poucos acreditam que a ciencia e o Estado te-
nham a sensibilidade de solucionar os problemas da
existencia humana. Uma esperanca de qualidade de
vida para todos parece estar nascendo da bio6tica,
porque ela seria a expressao da medida justa, a ga-
rantia do equilibrio que resulta da harmonia indispen-
save! para o ser vivo. A bioetica defende o direito do
Lugar certo para todo ser vivo poder desenvolver e
sustentar seu modo de viver.

Para concluir, you valer-me de algumas ideias de-
fendidas por Henri Atlan referentes a necessidade de
voltarmos aos valores eticos. Mao se trata de voltar ao
passado, mas de recuperar certas dimensOes que po-
dem ainda hoje ter seu significado e importancia. A
nossa vida 6 dominada pela tecnociencia, fazendo-nos
desprezar tecnicas e artefatos do passado. Por exem-
plo, ninguem vai querer voltar aos tanques de lavar
roupa, as velas para iluminar ou as praticas dos feiti-
ceiros para buscar a cura. Entretanto, diz Atlan, "os
tanques servem para lavar roupas, as velas iluminam
e os feiticeiros curam, talvez, na mesma proporcao
que as maquinas de lavar, a luz eletrica e a medicina
moderna, respectivamente. E, em certas circunstan-
cias, que exigem major intimidade, pode ser mais
apropriado organizar uma iluminacao a vela do que
ligar poderosos holofotes eletricos" (Henri Atlan, p.
81). Ninguem decide oferecer um jantar intimo a luz
de farOis, como, tambem, ninguem procura, a noite,
um naufrago com luz de vela.
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As ciOncias nos ensinaram a transformar todas as
coisas em objetos externos, inclusive nos mesmos nos
tornamos objetos de nos mesmos. 0 mundo é o gran-
de objeto a ser investigado e dominado. A vida, ate
pouco tempo, era urn reduto quase inatingivel, espe-
cialmente a vida humana, porque estava sob a prote-
cdo de principios eticos. Hoje, tudo foi liberado as
ciencias. Elas säo o seu prOprio limite. Basta ver os
defensores da manipulacdo genetica, e, de maneira
especial, os defensores do mercado da genetica e,
tambem, do mercado humano. Para uma parte consi-
deravel dos cientistas, entre eles o fisico brasileiro
Marcelo Gleiser, autor do livro A danca do universo,
a ciencia deve ser totalmente livre e nä° pode ser
limitada por lei, seria inutil. Tristam Engelhardt, autor
do livro Fundamentos da bioitica e urn dos maiores
geneticistas da atualidade, sustenta a liberacdo total
do mercado humano, incluindo a compra e venda de
partes do corpo.

0 Calico valor respeitado pelos cientistas é a vida.
No momento que o cientista percebe que estd em jogo
a vida e corn ela sua prOpria vida, ele comeca a refle-
tir. Basta lembrar mais uma vez o que Ted Perry dis-
se: "0 que ele fizer para a teia da vida estard fazendo
para si mesmo".

Como tiltimas palavras, concluo que no campo da
bio6tica encontram-se as possiveis tendencias e pers-
pectivas, ndo so da educacão Mica, mas de qualquer
ciencia responsavel pelo homem. A vida, sem dirvida,
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6, no momento, o dnico referencial que ainda pode
sensibilizar toda humanidade, letrados ou nao, crentes
ou ateus, pela simples raid° de que todos estamos em
jogo. So não valoriza a vida aquele que, ha muito, foi
dela exclufdo pelas injusticas sociais. Nada tern a
perder, nem a vida. Cabe a cada urn fazer a sua parte
como acontece num organismo vivo. 0 todo pela
parte e a parte pelo todo.
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