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PREFACIO
DA PRIMEIRA EDI4A.0

Em nosso mundo de especialistas que "sabem cada vez mais de cada
vez menos", pareceria descabido exigir-se do professor-treinador de Educacdo Fisica se dedique ele a reflexao filosOfica, e estranho debrucar-se o
filOsofo sobre problemas em aparencia tao marginais aos grandes desafios
de nosso tempo. Na origem desse nosso mundo ocidental, porem, a Grecia,
marcada pelo pluralismo de sua formacdo etnica, realizava sua unidade por
meio dos jogos olimpicos e do raciocinio lOgico nas perambulaciies pelos
jardins da Academia, sob a egide de Dionisio e de Apolo: do homem sensual e
do homem intelectual em intima unidade.
A este ponto de origem, onde Educacdo Fisica e Filosofia se encontram interpenetradas, conduz-nos o professor Silvino Santin pela reflexao
filosOfica sobre a corporeidade, que ele realiza corn maestria e rara clareza
didatica, gracas a sua formacao voltada para os problemas da linguagem no
pensamento de Heidegger e de Merleau-Ponty. Reflexäo filos6fica que
muito bem se enquadra no espirito da Colecao Ensaios, em que o Departamento de Filosofia da Universidade de Ijui busca "acesso mais facil a cons-
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ciéncia

em posicionamentos mais abertos "e associacties mais fle-

xiveis" (Haberman), por onde se interligam os problemas da Filosofia com
os da educagOo, corn os da politica, da arte, da religiao.
0 homem realiza-se como unidade de ser corpOreo movido pela
intencionalidade, constrOi-se ao expressar-se na histOria e na linguagem e
se expressa ao construir-se no trabalho e na intersubjetividade. Em oposicäo
a uma Antropologia que ve o homem como dualidade corpo-e-alma, é a
partir deste dado fundamental da corporeidade humana construida na hist&
ria e na expressividade do ser que o autor postula a necessidade de uma
reflex5o flloscifica de questionamentos sobre a presenca e o lugar da EducacOo Fisica na escola e sobre a valorac5o, no contexto cultural e na politica,
do corpo humano e seus movimentos expressivos.
Em nosso sistema educacional a EducacOo Fisica aparece como marginal, relegada a segundo piano. Uma educacOo adjetivada, como se alheia
ao processo educativo em si mesmo. 0 corpo posto a servico da mente. 0
corpo a ser dominado pela ascese cristä penitencial, ou a ser colocado em
funcao do espirito, como instrumento para se chegar a objetivos externos a
ele, quer na concepc5o greco-latina recuperada pela modernidade esteticista,
quer na 'Rica das disputas de mercado ou ideolOgicas com que se armam as
competicOes esportivas.
Superando os estreitos limites da dualidade corpo e alma, torna-se
necessario buscar a identidade da Educacao Fisica no homem como unidade, como totalidade, como realidade que a si mesmo se constrOi. Como
corporeidade, o homem é movimento, é gesto, é linguagem, a presenca, é
expresso criativa. Necessita a Educacao Fisica estar atenta aos componentes intencionais alheios e conflitantes com as finalidades de maturacao plena visualizadas pela educacOo.
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Importa leve a Educacao Fisica os individuos a viverem plenamente

terum
corpo que se usa como objeto ou como instrumento, o homem precisa ser
sua corporeidade, corn equilibrio, criatividade e beleza. Mais do que

corpo, realizando a autoconstrucao corporal da consciencia de si e da
expressividade relacional, vivendo o corpo como trabalho e lazer, como
gesto, harmonia, arte e espetaculo. 0 gesto corporal é intencional, psiquico,
espiritual, da mesma forma como a inteligencia, o pensamento, a vontade
nao sdo fenOmenos desencarnados, necessitam do corpo e efetivam-se em
movimentos do sistema nervoso e do cerebro.
Cumpre recuperar a fisionomia unitaria do homem, uma autoconstrucäo no trabalho e na festa. 0 processo criativo instaura-se na histOria humana
pelo brinquedo em movimentos de rara complexidade e liberdade criativa.
0 corpo fala por meio do cOdigo dos sentimentos e emocOes, urn c6digo
imune as imposicaes das ciencias e dos poderes constituidos. Recuperar
essa dimens5o criativa da corporeidade 6 a tarefa que cabe a Educac5o Fisica.
Ai esta o livro do professor Santin, como alerta sobre a relevancia da
Educac5o Fisica na plenitude de seu significado humano vital e como desafio que se dirige a todos os que lidam corn a educacao e a educacão toda.

Ijui, julho de 1987

Mario Osorio Marques

PRESENCA DA FILOSOFIA
NA EDUCACAO FISICA1

A VERDADE COMO PROBLEMA INTELIGIVEL
A Filosofia surgiu como a primeira proposta corn a pretensao (talvez)
de ser tambem a Unica de produca'o do saber verdadeiro, portanto o Unico
saber verdadeiro. Os gregos chamaram a este novo e original saber de
"epistheme", traduzido, em geral, por ciencia ou conhecimento. Os fib:5s°fos tornaram-se, assim, os homens do saber e da verdade, ou do saber verdadeiro. A imagem do filOsofo, como o homem da ciencia, e a ideia da Filosofia, como a ciencia da verdade, fixaram-se em nossa tradicao cultural. A
histOria encarregou-se de preserva-la durante urn periodo de quase dois
milenios, ou seja, de Tales de Mileto ate o surgimento de Galileu Galilei.
Nesse longo period° a Filosofia abrangia todo o universo do real e do
saber. Ela detinha os tinicos metodos de investigagdo e, portanto, do acesso
a compreens -do e explicacao de todas as coisas. Era a ciencia que estudava

' Conferencia proferida no III Simptisio Brasileiro de Pesquisa em Educac • o Fisica e
Desportos. Santa Maria, 1985.
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todas as coisas por meio das causas 61timas. Ela representava o Ultimo passo
possivel da raid° em direcao a inteligibilidade de tudo. Aos poucos o espaco do real, monopolizado pelo filosofar, foi sendo reivindicado por novos
projetos epistemolOgicos, sustentados por novas propostas metodolOgicas.
Hoje a Filosofia ficou restrita a urn certo tipo de conhecimentos e a um
inimero especifico de problemas. Faz parte, corn outras ciencias, do conjunto das ciencias humanas. E as ciencias humanas, por sua vez, distinguem-se
das ciencias exatas. Dentro deste contexto ha, ainda, os que nä° se preocupam em garantir a Filosofia o titulo de ciencia, pelo menos no sentido modern° de ciencia. Sob este aspecto escreve Michel Foucault: "E desnecessari° considerar as ciencias humanas como sendo ciencias. Elas nä° sac!, em
absoluto, ciencias. A configuracan que define a positividade daquilo que
hoje chamamos de `ciencias humanas' e que as enraiza na episteme moderna coloca-as fora do estatuto de cientificidade" (Japiassu, 1978, p. 169).
Acompanhando o raciocinio de Michel Foucault pode-se questionar
a existencia de problemas filosOficos. E o que faz, nos parece, o professor
Raul Landim ao afirmar que "em primeiro lugar, é bastante questionavel a
nocao de problema filosOfico. Por outro lado, as filosofias que se compreendem como metodo de analise negam a existencia de problemas exclusivamente filosOficos. Ao se definirem como metodo, essas filosofias rejeitam a
especificidade de urn conhecimento filosOfico" (1983, p. 129). Fica claro,
portanto, que o conceito de Filosofia nan aponta para um conjunto de conhecimentos definidos, nem se constitui numa paisagem de harmonia. A
Filosofia, de alguma maneira, perdeu sua fisionomia e sua pr6pria identidade dentro do conjunto do saber humano. Isto nä° significa que ela tenha
perdido seu papel fundamental de busca e questionamento das conquistas
do homem.
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Nä° é objetivo deste texto entrar na discussao desta questao, mas
simplesmente lembrar que a abrangéncia da Filosofia, entendida como a
"epistheme" grega, consistia no conhecimento produzido dentro das exigéncias do pensamento lOgico-racional, em oposicao as crencas mitico-religiosas e as °pinkies vulgares e individuais. Fica claro, tambern, que havia,
ainda, a preocupacao de se estabelecer distinciies entre Matematica, Biologic, Astronomia, Fisica, Botanica, etc., como sendo ciéncias ou ramos autonomos do saber. Essas diviseies e classificavaes so vao ocorrer do seculo
XVII em diante. 0 saber, portanto, era visualizado dentro de uma &lea Unica, continua e homogenea. A Filosofia era um termo generic° para designar,
mais do que uma ciéncia, o conjunto global de todo conhecimento racional,
e para garantir o Unico metodo ou a Unica maneira de produzir o conhecimento humano verdadeiro e valid°. 0 metodo da "epistheme" grega gozava de validade universal, com transit° livre na totalidade do real. Assim,
pelo menos, pensavam os filOsofos. Ele garantia inclusive, para os filOsofos
cristaos, uma sustentacao racional para as realidades divinas e reveladas. As
provas racionais, no estilo da argumentacao tomista, sempre eram possiveis
para garantir a veracidade dos dogmas revelados.
Diante dessa skunk), a Filosofia e os filOsofos alimentaram a pretensao de serem os depositarios exclusivos da metodologia correta e do
conhecimento verdadeiro. No campo do saber e dos procedimentos da producao do saber nao podia haver dUvidas, porque se partia sempre de principios universais, a priori estabelecidos, que gozavam de soberania absoluta
e, portanto, inquestionaveis. A evidéncia os sustentava. Porque o que é
evidente nao necessita de demonstracao. Corn isso os procedimentos dedutivos tornaram-se a mola-mestra de toda reflexao e de qualquer pesquisa
filosOfica na busca das esséncias ou das causas Ultimas de todas as coisas.
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AS REVOLUCOES CIENTIFICAS
A partir do seculo XVI comecam as grandes mudancas no campo do
saber humano, alias, não é urn fato isolado, mas esta plenamente inserido no
contexto das grandes transformacOes que marcam o fim da Idade Media. A
Area das ciencias é apenas mais uma que entra em crise frente as inovacOes
que explodem em todas as direcOes.
Pode-se dizer que o movimento das grandes transformacOes comeca
corn o Renascimento nas Artes do seculo XIV, continua corn a Reforma
Religiosa comandada por Lutero (1483-1546) e recebe urn reforco decisivo
da Revolugäo Copernico-Galileana.

E nessa Ultima instAncia que aconte-

cem as mudancas em relacao ao saber. Por isto, sera este o ponto de preocupacao do presente estudo.
Galileu Galilei (1554-1642) a afigura de maior envergadura dentro
do processo das revolucoes cientificas. A histOria das ciencias o consagrou
como o responsavel por essa virada radical na construcao das ciencias modernas. Coube a ele organizar, pela primeira vez, uma ciencia autOnoma,
sem dependencia da Filosofia e, em especial, sem a tutela da Teologia. A
Fisica galileana, proclamando sua independencia ao instaurar urn novo estatuto do saber, constituiu-se na ciencia moderna modelar, isto e, na matriz
de todas as ciencias modernas. 0 modelo da Fisica passou a ser adotado para
a construcan de outras ciencias como a Astronomia, a Matematica, a Quimica, a Biologia e todas as demais que foram surgindo.
Corn o surgimento das ciencias modernas, o espaco da Filosofia foi
se reduzindo cada vez mais, perdendo inclusive o direito que se havia arrogado de ser a Onica depositaria legitima da verdade do saber. As instincias
da verdade passam agora a ser controladas pelos cientistas. Ainda mais, a
situacao inverte-se no momento em que os filOsofos buscam nas ciencias
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modernas urn metodo rigoroso, capaz de solucionar as controversias do campo filosOfico. Os filOsofos, no fundo, procuram transformar a Filosofia em
uma ciencia rigorosa. Descartes é o primeiro a colocar a necessidade de urn
metodo eficaz. Marx proclama-se como fundador da Unica Filosofia cientifica. Husserl traca o quadro da Filosofia como ciencia rigorosa. Os
neopositivistas atuais ainda sonham corn a exatidao objetiva do conhecimento filosOfico.
Tudo isso mostra a atitude dos homens das ciencias em aceitar o
controle exclusivo dos metodos empirico-matematicos sobre a produc5o do
saber verdadeiro e valid°. A metodologia baseada na experiencia e na verificacNo substitui a abstracao. Os procedimentos indutivos tomam o lugar dos
procedimentos dedutivos. Daqui para frente a veracidade e a validade dos
enunciados, do conhecimento e do raciocinio n'ao sera° mais iluminadas
pelos principios universais aprioriestabelecidos, mas encontraräo nos fatos
seu fundamento, pois estes lhes fornecem as condicties de verificabilidade
e demonstrabilidade. Os fatos, portanto, passam a constituir a Oltima fonte
do saber, pelo menos do saber cientifico. Comeca-se a pensar no dia em que
as ciencias explicargo tudo, pois o inexplicavel näo existe. 0 que existe é
uma situacao de ignorancia.
Urn novo ideal de verdade se instaura. A verdade nao podia mais
repousar nos textos ou livros do passado, muito menos nas tradicoes religiosas. A verdade devia surgir da leitura do livro da natureza que, segundo
Galileu Galilei, "esta escrito corn sinais que diferem daqueles de nosso
alfabeto e que são trifingulos e quadrados, circulos e esferas, cones e
des" (Alves, 1981, p. 79).
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CONSEQOENCIAS DA REVOLUCAO CIENTiFICA
E importante acentuar que a passagem do geocentrismo para o
heliocentrismo nào so representou e se constituiu no simbolo da Revolucão
Copernico-Galileana, significou tambem a mudanca de nosso sistema cosmico. Surge assim uma nova cosmologia que introduziu uma rachadura no
mundo do homem. Dessa rachadura emerge como conseqiiencia uma nova
Antropologia. 0 mundo ficou dividido em dois. Dois mundos e duas verdades. A verdade da ciencia ou do mundo, e a verdade do homem. A verdade
da ciencia é indiferente as verdades do homem. 0 universo constituldo e
construido pelos objetos da ciencia sera regido por normas rigorosas e impassiveis. 0 mundo como morada do homem, construido por narrativas
miticas e crencas religiosas ou conviccOes subjetivas, desaparece. A ordem
humana individual e social passa a sofrer duros ataques, sendo submetida a
alterac'Oes profundas e continuo ate os nossos dias. As velhas certezas e as
velhas verdades passam pelo crivo dos metodos empirico-racionais. Poucas
resistem. As grandes significacees, que nortearam o homem ate aqui, acabaram esvaziadas de seus contetidos, pois no universo das ciencias nao havers
mais lugar para a harmonia das esferas e muito menos para as cantatas dos
anjos, das quais falam Kepler e Pascal. A situagao humana fica reduzida, na
expressao de H. Japiassu, "ao estado desolador de um deserto de valores"
(1978, p. 30). Diante do mundo matematico e geometric° construido pelo
paradigma galileano, Pascal exclama: "0 silencio eterno desses espacos
infinitos me aterroriza, pois o homem se situa sob urn ceu onde näo se
fazem mais ouvir nem a harmonia das esferas celestes nem as cantatas
dos anjos" (p. 19).
Neste contexto de profundo carater revolucionario emerge a ciencia
moderna pelas mAos de Galileu Galilei. E surge, ao mesmo tempo, o novo
homem em busca das verdades objetivas, o cientista. 0 encontro da verdade
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objetiva vai exigir que o homem abdique de sua skunk) existencial e seja
obrigado a revestir-se dos ares da imparcialidade, na medida que precisa
substituir sua consciéncia subjetiva pela raid° universal e aparelhar-se corn
os mdtodos lOgico-matematicos. Dessa maneira cria-se, define-se e consolida-se o irreversivel imperio da ciencia e da tecnologia.
A partir desse momento o homem passa a defrontar-se corn trés grandes projetos e imagens do mundo que, ern Ultima andlise, iriam determinar
os rumos das lutas e das desilusiies da skunk) humana. A imagem galileana
do mundo, como urn livro escrito em caracteres matematicos, constitui o
primeiro projeto. A segunda imagem esta baseada na ideia de urn mundo
harmonioso definido por Kepler ao dizer que "os movimentos celestes nada
mais s-do que uma canäo para varias vozes" (Alves, 1981, p. 73). E por fim a
imagem do mundo, a mais antiga, que nos vem da tradicao biblica expressa
no Salmo 19, onde se le: "os cells proclamam a glOria de Deus e o firmamento
anuncia as obras de suas mãos".
Tres imagens conflitantes e trés projetos diferentes desafiam o homem. Um homem abalado pela destruicao de sua morada. Uma morada
construida no centro do universo geocentric°. 0 homem, o patriarca desta
morada por obra do Supremo Criador, de repente sente-se jogado para urn
mintisculo planeta de urn sistema solar, situado numa galaxia, entre outras
galdxias de urn universo incomensurivel em movimento, sem saber o rumo,
pelos espacos infinitos. Esse espaco que Newton tenta decifrar-lhes as leis,
mas que no dizer de Max Scheller, "é o vazio do corn -do" (Japiassu, 1978, p.
19). 0 homem precisa reconstruir-se corn a presenca destas tits imagens do
mundo e tentar refazer seu projeto pessoal. Diante desse desafio a angUstia
de Pascal parece resumir a angdstia de todos os homens. Sim, Pascal, o
amigo de Galileu, apesar de admirado corn as grandes propostas da Fisica
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galileana e dos novos caminhos que se abriam ao homem, frente ao que via
acontecer e em previsao as possiveis conseq0encias, exclamou: "o silencio
eterno desses espacos infinitos me aterrorizam" (p. 30).
0 homem, talvez surpreendido pela velocidade corn que os fatos
aconteceram, nao teve tempo para decidir sobre seu futuro. Nao teve espaco paras escolher seu projeto, pois a ciencia moderna trazia em seu bojo
tambem ao projeto para o homem do futuro. Na sua prOpria instauracao, a
ciencia instaura a proposta da construcao do conhecimento verdadeiro juntamente corn a nova proposta do que deve ser o homem. A exemplo do que
pretendera a Filosofia, a ciencia se coloca como o link° caminho para se
chegar a verdade. A verdade cientifica, portanto, passa a ser a verdade, isto é,
a Unica verdade, o que significa dizer a verdade do homem tambem.

AS REACOES DOS FILOSOFOS
Os filOsofos sentiram a forca da nova ciencia e perceberam as conseq0encias. Os constantes conflitos na area da Filosofia revelavam que as
grandes teses da Filosofia, entendidas como conhecimentos verdadeiros e
objetivos de carater universal e necessario, nao gozavam de aceitacao universal. Fato que Kant, algum tempo depois, explicitava corn clareza dizendo que a metaffsica, devendo ser a ciencia das ciencias, nao passava de um
campo de batalha. A nova ciencia arrebatara da Filosofia, sem que essa
pudesse oferecer resistencia, o ideal da construcao da verdade. Isso porque
seus principios eram mais seguros, seus metodos mais precisos e seus resultados eficazes. Os filOsofos, na ansia de sobreviver como instauradores de
conhecimentos, agarram-sea ideia de universalidade. As ciencias sao
parciais, dizem eles, na medida que cada ciencia define seu objeto e estabelece seus metodos, o que nao lhes permite manter a abrangencia de toda
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a realidade. 0 carater da abrangencia da totalidade desaparece corn a divisdo
das ciencias. Assim tem-se, apenas, conhecimentos limitados e circunscritos a areas. Surgem regities epistemolOgicas. Nao ha mais um conhecimento do universal. E justamente este o ponto que a Filosofia busca garantir
para si mesma. E na ideia da universalidade que residiria, atualmente, a
nova fisionomia do filosofar. E os filOsofos ressurgem corn vigor. Descobrem que é preciso desvincular-se dos textos aristotelicos e passam a construir uma nova reflexdo e urn novo discurso, tendo como base a ma° e os
avancos cognitivos da mesma sobre a realidade. A razdo sera o caminho da
Filosofia moderna.
Tudo isso nao aconteceu ao acaso, mas os fatos mostram que houve,
corn o surgimento das ciencias, uma inversao da ordem na formacdo dos
novos filOsofos. Os fundadores das ciencias modernas, entre os quais Galileu,
Gassendi e Newton, sairam dos quadros da Filosofia, ou simplesmente dito,
eram filOsofos. Das questoes metafisicas chegaram aos problemas da experiéncia empirica. Agora, os novos filOsofos passam dos quadros das questoes
cientificas para os problemas filosOficos. Descartes (1576-1646) é o primeiro. 0 autor das coordenadas cartesianas trap o perfil e os rumos da Filosofia
moderna. Kant (1724-1804) tira da Fisica os conceitos de espaco e de tempo
para construir suas categorias transcendentais de espaco e tempo, colocando-as como base de suas criticas e condicdo Unica da fundamentacao do
conhecimento humano. Hegel (1720-1831) poe em relacäo as quatro substincias: azoto, oxigenio, hidrogenio e carbono como organizacdo do conceito que constitui a "totalidade da nocdo". 0 prOprio Hegel, juntamente corn
Schelling e Franz Baader, nä° hesitou em aceitar o oxigenio como o verdadeiro momento da explicacao geral. Husserl (1859-1938) talvez seja o
grande filOsofo a pretender, alicercado nas ciencias, fazer da Filosofia
uma ciencia rigorosa.
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A ideia da universalidade do saber nao abandonou ate hoje os filOsofos. Jean Ladri6re, professor da Universidade de Louvain, tenta, em seu
livro "Os desafios da racionalidade", mostrar que a iddia diretriz da Filosofia 6 o universal, em oposic5o as ciencias, cuja id6ia diretriz 6 o particular.
Os filOsofos modernos empenharam-se seriamente em manter a validade e a legitimidade do discurso filosCfico e da pesquisa filos6fica diante
das novas experiencias de verdade, impostas pelas epistemologias cientificas. A falta de consenso nas hostes filos6ficas se devia a carencia de um
m6todo seguro e eficaz, como o das ciencias experimentais. Foi na tentativa de construir esse metodo que surgiu a dOvida met6dica cartesiana, que
apareceu o criticismo kantiano e que a fenomenologia husserliana apresentou a ideia do Eu Puro, ou que Marx chegou ao materialismo dial6tico.
Todos os caminhos possiveis, segundo seus autores, para desenvolver uma
Filosofia cientifica.
Aos poucos os sonhos de cientificidade das filosofias modernas e
contemporaneas foram se desfazendo. Mas, se fracassaram em seus objetivos imediatos de cientificidade filos6fica, nä° se lhes pode negar a abertura
de espacos para uma serie de alternativas bem sucedidas. A dOvida metOdica possibilitou a pratica do questionamento e a implantacao de urn novo
ponto de partida para a construcgo do saber. As escolas neokantianas mostraram as diferencas entre as ciencias humanas e as ciencias naturais ou exatas.
As correntes marxistas centraram suas atencOes nos grandes problemas
sociais. Problemas que estao definitivamente vinculados ao prOprio conhecimento e as pesquisas filosOficas, sem deixarem de lado a analise de suas
relacOes corn a ciencia e a tecnica. Por fim as correntes existencialistas, sem
a preocupacao corn o ideal fenomenolOgico de uma ciencia rigorosa, mergulharam nas situac6es concretas, subjetivas e cotidianas da existencia
humana.
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SIGNIFICADO PARAA EDUCACAO FISICA
Esta na hora de perguntar: o que significa tudo isto para a Educack
Fisica?
Em primeiro lugar, precisa-se salientar que, corn a predominincia
das ciencias naturais e exatas, o eixo sobre o qual gira a escola passa das
materias humanisticas para as disciplinas ditas profissionalizantes. Ja näo se
ensinam Linguas, HistOria, Filosofia, etc., mas se reduz tudo ao ensino da
Maternatica, Fisica, Quimica e Biologia. As universidades operam dentro
de suas atribuicoes a mesma invers5o. Os alunos ja sabem que precisam de
ciéncias e não de poesia. Pouco adianta, dizem, saber Arte, Portugués, Literatura, HistOria ou Mnsica; o importante é saber Aritmetica, Algebra, Geometria, Fisica e Quimica. E isto que o vestibular exige. E dentro deste novo
quadro, onde se situa a Educacäo Fisica? Onde esta o espaco que the é
reservado?
Para responder a estas perguntas, penso eu, torna-se fundamental a
reflexao filoscifica. E, aqui, vejo o ponto central deste estudo, porque corn a
mudanca do campo filosOfico a reflexao filosOfica passou a estar ao alcance
de todos, já que ela pode ser definida a partir de suas funciies. Estas funcoes
näo estariam dirigidas para a producào de conhecimentos, pelo menos sob o
ponto de vista de verdades de rigor lOgico-matenaitico, mas como uma percepcao compreensiva e interpretativa da realidade.
Alem disso, a Filosofia se desenvolve, hoje, mais como uma reflexao
questionante do que como uma explicacan. Nao se trata de uma negagan
dds verdades cientificas. Trata-se de uma indagacao sobre as possiveis significaglies e intencionalidades a serem detectadas, seja enquanto säo intencties e sentidos do autor, seja enquanto s5o intencOes e sentidos despertados
na mente do leitor.

E o questionamento como exercicio da suspeita, da

23

Si!vino Santin

24

dernincia e da desmistificacao. Denunciam-se falsas consciéncias para a restauracao da verdadeira consciéncia. A verdade, assim, recupera o sentido
original de "aletheia" dos gregos. A verdade como algo que se desvela e
manifesta, ou o oculto que se torna visivel.
Este processo de questionamento nao é algo inconsistente, mas se
constitui e se desenvolve a partir de um paradigma assumido. 0 paradigma
é uma matriz ou urn ponto de referência, a partir do qual se olha, observa e
interpreta a realidade. Multiples paradigmas foram instittados como instrumentos de leitura e de compreensao do mundo circundante. Na tradicao
biblica crista encontramos o paradigma criacionista por mein do qual se
conhece o Criador e toda a obra da criacao. A causalidade linear constitui o
paradigma grego para explicar o acontecer e o existir de todas as coisas.
Galileu tracou o paradigma lOgico-matemitico-geometral para ler o livro da
natureza. E seria possivel evocar muitos outros paradigmas. Inclusive, pode-se
falar em paradigmas de ordem puramente pessoal. 0 paradigma é uma exigencia do prOprio modo de ser do homem. Ninguém consegue olhar uma
paisagem de nenhum lugar, ou de todos os lugares. Ela sera sempre
visualizada a partir de urn lugar determinado. E tudo o que é visto esti
sujeito a compreensao e a interpretacao da Otica paradigmitica. 0 homem
olha, percebe e interpreta, situado sempre em algum lugar.
A partir do questionamento e guiada pelo paradigma adotado, a reflexao frlosOfica busca tracar os componentes bisicos de uma compreensao da
realidade humana, e, fundada na mesma, passa a tracar linhas de estrategias
para intervencão nesta mesma realidade. Seri a partir desta compreensao
que o homem passa a agir. Manutencao ou mudancas da ordem vigente
estarao sempre vinculadas ao referencial teOrico contido no paradigma
assumido.
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Como Ultimo momento de urn mesmo movimento, a reflexao filos6fica estard sempre voltada sobre si mesma. Tudo vai acontecendo de maneira dialetica, sem um antes e urn depois. Ha uma simultaneidade e urn crescimento que acontece ern fazer e refazer todas as functies, porque nao sao
distintas. Uma nAo acontece sem a outra. E impossivel desvincular o
questionamento de seu paradigma, da interpretacao e da acAo. Ha urn renovar constante de cada elemento deste movimento reflexivo. A arte da suspeita deve ser sempre mantida para que o paradigma se renove e as interpretacOes sejam adequadas as exigéncias do momento presente. NA° ha uma
analitica como no use de audiovisuais, em que se obriga o aluno a pensar por
etapa, seguindo passos calculados para que no final chegue a conclusän
dirigida. Este processo torna dificil a visa.° do todo. Na reflexAo proposta
busca-se mergulhar no todo para jamais separar as partes do conjunto, mas
capta-las, exatamente, em sua vinculacao corn o todo. Nunca na medida que
é possivel separd-las do todo. E preciso sentir a organicidade da reflexäo
como urn organismo vivo.
Com este instrumental de uma possivel reflexäo filosOfica poderiamos, portanto, penetrar o universo da Educacäo Fisica. Seria possivel detectar como ela aparece na escola e em nome de quern atua. Como se situa na
vida de cada urn, como é desenvolvida nas atividades educacionais. Qual a
valoragão que recebe no contexto de uma cultura ou de uma perspectiva
politica e social.
Dentro da dinimica do paradigma da Filosofia questionante pode-se
levantar varias indagacties. Tais questionamentos podem nos levar a cornpreensäo do papel e importincia da Educacao Fisica na vida individual, na
esfera educacional e no espaco social. Por exemplo: como säo constituidos
os curriculos dos cursos e como se situa no contexto da educacäo em geral?
Em que base ou corn que intenclies se selecionam, exigem e praticam cer-
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tos exercicios fisicos? Qual a compreensäo de homem, ou, se quisermos,
que Antropologia (IA suporte para se definir as atividades em Educacao Fisica? A quem 6 dirigida a EducacAo Fisica? Por que alguns s'do excluidos da
Educacao Fisica? Uns pelo caminho da lei, outros por decisiles do prOprio
objetivo da Educacao Fisica.
Todas estas questhes podera ser muito bem ser respondidas pelos
profissionais da Educacdo Fisica. A reflex-do filosOfica podera suscita-las,
mas a resposta esta muito mais para o lado da Educacao Fisica do que do
lado da Filosofia.
Whiplas intencOes e distintos valores entram em jogo para se impor
ou procurar a Educac5o Fisica ou determinados exercicios. Nao se exclui a
presenca de forcas econOrnicas, ideolOgicas, politicas, religiosas e estdticas.
Creio que uma reflex5o filosOfica conduzida dentro destes moldes
pode ser praticada por todos. Assim cada urn pode descobrir os mundos e
submundos do universo humano vinculados as praticas da Educacao Fisica
e de seu principal aliado, o esporte. Sem chivida 6 aqui, precisamente neste
momento, que a Filosofia se torna responsavel pelos rumos da Educacao
Fisica e de toda a educacao. A Filosofia se torna responsavel nao porque ela
decide, mas porque se torna o suporte teOrico das atividades educativas. Na
verdade, os rumos da Educacão Fisica sao determinados por uma Filosofia
assumida consciente ou inconscientemente. E a reflexao filosOfica podera
desmascarar esta inconsciência mostrando em nome de que e de quern se
pratica urn tipo de educacao.
Corn isto nä° se pretende impor, em nome de uma Filosofia, uma
compreensão da EducaCao Fisica, mas apenas chamar a atencäo sobre as
praticas educativas desenvolvidas, e lembrar que elas sac) conseqiitncias de
uma opcao Mos.:Vico e de uma decisão politica. Seria, entAo, interessante
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que cads urn de nos soubesse em que grau contribui para fazer a opc5o, e de
que maneira participou para que a decis5o fosse tomada. Tais opcOes e tais
decisiies definem os rumos da Educacao Fisica desenvolvida em nossas
escolas.
E esta presenca da Filosofia que pretendi expor, não para vender urn
paradigma ou uma doutrina filosOfica, mas uma reflexäo filosOfica possivel
de ser praticada de dentro do espaco da Educacäo Fisica, como uma constante atitude questionante. E fundamental, segundo meu entender, para a
Educac5o Fisica e para todo aquele que exerce atividades educativas, manter esta eterna vigiláncia por meio de reflex5o filosOfica.
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REFLEXOES FILOSOFICAS
SOBRE A EDUCACAO FISICA'

A Educacao Fisica encontra-se, no contexto da histOria da Educacao
e das atividades educativas, numa situacão estranha. Fala-se em Educacao,
mas parece não fazer parte da Educacao. Diante desta situacao a Educacão
Fisica é interpretada como algo intermediario ou mediador. Como urn instrumento para se chegar a objetivos que se situam fora dela mesma. Tal
maneira de encarar a Educacao Fisica e devida, em parte, as diversas cornpreenseies dualistas do homem apresentadas pelas diferentes correntes filosOficas. A Educac5o Fisica podera ter sua prOpria identidade e autonomia,
ou sera sempre urn mediador e instrumento para se chegar a valores superiores?
0 presente trabalho pretende responder a esta pergunta.
Toda vez que se tenta abordar alguma ciéncia ou algum tema, observa-se, de imediato, que vdrios acessos de abordagem são possiveis. A Educacao Fisica, alem de apresentar essa diversidade de °Wes, oferece outro

' Artigo publicado na Rev. do CCSH. Jan./Jun., 1980. 0 texto foi escrito em 1982. A
revista manteve o mimero atrasado. p. 339-446.
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aspecto que deixa os estudiosos embaracados, pois parece ser nao uma realidade especifica ou urn espaco concreto, mas apenas urn momento transit6rio, ou urn caminho que conduz para uma realidade que nao 6 ela mesma. A
Educacao Fisica teria, então, sua razao de ser alem, fora dela mesma. Assim,
quando se quer estudar a Educac5o Fisica, captar suas dimensOes, penetrar
em seu espaco, identificar seu modo de ser ou descobrir seu estatuto, se 6
forcado a buscar em areas alienigenas a sua identidade, isto é, a sua realidade especifica. E sua identidade delineia-se como algo intermediario ou
funcional.
Diante disto torna-se dificil buscar acesso a uma realidade que lido é
entendida como tal, mas apenas vista como funcao ou como instrumento,
que se define a partir de outra realidade ou que se impOe por valores externos, colocados como objetivos oil como fundamentos.
Estas reflexties filosOficas pretendem partir da skunk) da Educac5o
Fisica para tentar descobrir-lhe a identidade, para desvelar sua fisionomia e
para proclamar sua autonomia.

SITUACAO DA EDUCACAO FISICA
Pode-se iniciar pelos termos. Urn substantivo que aponta para uma
realidade fundamental do homem, a

Educagio; mais, urn adjetivo,

que, atribuindo a Educacao uma qualidade especificativa, limita-lhe automaticamente as dimensOes, isto é, a abrangéncia do homem. Inicialmente
pode-se perguntar: 6 licito falar em educacio fisica? Por que fisica?
seria mais correto dizer treinamento fisico? Sem dtivida, a adjetivacäo do
termo educacäo conduz, ao mesmo tempo, a uma analise da linguagem e a
uma compreensao de Educacäo Fisica. A nomenclatura Educacao Fisica
lembra, necessariamente, uma preocupac -do de distincio. Devera haver,
portanto, no minim°, uma educac5o que nao 6 fisica ou uma dimens-do do
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homem que ela na'o alcanca e mesmo exclui. De fato, o vocabulario pedagOgico mostra que se tern, entre outras, a educacao moral, intelectual, artistica. Ter-se-ia assim duas educacties ou, talvez, melhor expresso, dois niveis
de educacao, assim instituidos: a educacao que desenvolve os valores da
mente e a educacao que visa desenvolver o fisico do homem.
Tal situacdo se deve, numa observac5o imediata, a uma compreensao
do homem, ou seja, a uma tese antropolOgica, ou compreensao do homem,
alicerca-se sobre uma perspectiva dualista. De urn lado se tem o corpo e, do
outro lado, o espirito ou a mente. Tal enfoque antropolOgico dual tem sua
longa histOria marcada por urn conjunto de pressupostos basicos e por uma
interminavel linha de conseqiiéncias praticas. A percepOo dual do homem
parece enraizar-se desde os primeiros esforcos que visam estabelecer uma
compreensao das origens e do fim do homem. E dentro deste espaco antropol6gico dualism que a nomenclatura, Educacao Fisica, encontra guarida e
respaldo. 0 importante é a fisica, isto e, o fisico ou o corporal, entendido para
a disciplina de Educacao Fisica. Mas se olhar o mundo da Filosofia ou da
Antropologia e da pr6pria educac5o, o que, de fato, vale é o intelectual, o
psiquico, a mente do homem. Desta maneira conclui-se, sem maior esforco,
que a Educacao Fisica depende dos valores intelectuais. Plata.° na sua proposta educacional para os seus herOis, contida no dialog°. "A Repdblica",
referindo-se a educacao tradicional diz: "Esta compreende, segundo creio, a
ginastica para o corpo e a mOsica para a alma". Frente a esses dados e se
quisermos it ao fundo da questäo verifica-se que a EducKao Fisica teria que
ser entendida como treinamento fisico. Educacao deveria ser reservada para
o desenvolvimento da outra parte do homem — a psique, o intelecto, a alma
— considerada como a parte verdadeiramente humana. 0 treinamento a reflexo, 6 meanie°.
ApOs esta analise rapida e horizontal da compreensao antropolOgica,
pode-se ainda verificar que, na medida em que as atividades educativas se
concentram no desenvolvimento fisico, por si s6, pouco ou nada consegue
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sensibilizar o mundo da educacao, no maxim° apenas enquanto colabora
corn a inteligencia e a vontade. Assim, pode-se dizer e argumentar e, mesmo, demonstrar a validade da Educacao Fisica, proclamando o velho ditado
latino: "rnens sana in corpore sano" Ou tambem seguindo o pensamento de
Plait), expresso no dialog° "A Repliblica", que conclui demonstrando que
tanto a milsica como a ginastica tern em mira o aperfeigoamento da alma. A
ginastica domina a impetuosidade inata no homem, transformando-a em
valentia, que se torna uma virtude da alma. A ascese crista, desde os
anacoretas, passando por Santo Agostinho e a religiosidade medieval, ate o
espirito penitencial do mundo contemporfineo, prop6e o controle sobre o
corporal para a maior liberdade do espirito. 0 cartesianismo parece confirmar, dentro de esquemas racionais, a primazia da "res" pensante sobre a
"res" extensa. Alem disso, a hist6ria parece sacramentar a superioridade dos
valores espirituais sobre os materiais, constatada em todas as culturas. Assim
o corpo e seu cultivo s6 podem ser considerados enquanto sao o palco das
demonstragOes, das afirmacOes e das "finesses" do espirito. 0 corpo ou a
sanidade corpOrea s6 alcangam validade na medida que estiveram em relagao corn sanidade mental. E, ainda, parece, olhando atentamente o ditado
latino ou o pensamento platOnico, que eles se originaram como exigencia
de argumentagao para justificar o cultivo do corpo, pois a educacao do corpo
desenvolveria uma mente sadia ou uma alma harmoniosa, desde que houvesse um corpo sadio ou um corpo controlado. Ja a ascese crista coloca-se
nao como urn cultivo ao corpo, mas como uma dominagao do mesmo. Mas
ambas, tanto a Filosofia greco-latina como a ascese crista, confirmam o valor
basic° da mente. Ha, porem, uma diferenga: no caso cristao, em que impOese a exclusao das forcas fisicas, enquanto apetites; no caso greco-latino admitia-se o concurso do corp6reo, mas como valor basic° estd a mente e seu
equilibrio, e como tal equilibrio so seria possivel corn a participagao do
corpereo, entao justificava-se e impunha-se o cultivo do corpo, isto e, uma
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educacao fisica. 0 corp6reo tornava-se urn valor positivo, mas enquanto
estava a servico da psique. Na dimensao crista o corp6reo parece nao ser um
valor positivo, pois os exercicios que the sao impostos sac) vistos como
peniancia.
Tudo isto pode ser comprovado pela histOria das instituiciies
educativas. A escola realmente abriu pouco espaco para a Educacao Fisica,
especialmente nos niveis de formacao superior. Nos niveis inferiores ela se
apresenta ou se apresentou mais como treinamentos por exercicios mecanicos. Assim, pode-se dizer que, quando a escola abriu as portas para a Educacao Fisica, foram as portas do fundo, cedendo espacos sobrados e os horarios
rejeitados pelas outras disciplinas. Raras sao as exceciies em contrario. Alem
disso, como a corporeidade e o seu cultivo nao foram objetos de grandes
preocupacOes pedagOgicas, a Educacao Fisica surge, as vezes imposta por
outros caminhos, como nao fazendo parte da area da educacao, isto é, do
centro de educacao. Nao resta ddvida que a Educacao Fisica e sua importancia hoje podem estar ligadas a movimentos educacionais e, mesmo, a ideologias eugénicas, em que se proclama a superioridade etnica, quando nao a
superioridade de regimes politicos. Tenta-se, teoricamente, apresentar e
fundamentar a Educacao Fisica em pressupostos ideolOgicos. Novamente
ela — a Educacao Fisica — depende dos outros. Diante de tudo isto e apesar
de tudo isto, a Educacao Fisica deve apresentar-se corn sua prOpria fisionomia,
descobrindo sua realidade prOpria, sua dimensao humana.

IDENTIDADE DA EDUCACAO FISICA

A Educacao Fisica tern condicOes de se auto-sustentar a partir de
fundamentos que the sao prOprios; fundamentos estes que tern a mesma
densidade dos fundamentos das demais ciencias humanas. A Educagao Fisi-
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ca encontra seu fundamento basic° no antropolegico, mas esse antropolegico nao a fornecido pelas teorias antropolOgicas, nem pelas teorias sociolOgicas, nem pelas teorias psicolOgicas, mas pelo prOprio homem ou mais precisamente, pelo Humana. E o humano que sustenta e alicerca a Educacao
Fisica. E no homem diretamente que a Educacao Fisica encontra sua rano
de ser. 0 modo de ser do homem exige a Educacao Fisica, como exige a
educacao intelectual e moral. Como inspira a Filosofia, a Sociologia, a Psicologia e todas as ciencias (Gadamer e Vogler, em sua obra

Nova Antropo-

logia (1977), buscam mostrar tal dimensao antropocentrica do saber). Devese, talvez, pensar com mais acerto, percebendo o homem global, como urn
todo unitario, assim toda a educacao 6 educacao do homem, nao apenas de
uma parte do homem. As adjetivacties podem ser dispensadas. E por que
nao eliminadas? Dir-se-ia corn mais exatidao, Educacao Humana. 0 homem nao age por partes, mas age sempre como urn todo. 0 pensar, as emocOes, os gestos sao humanos, nao sao ora fisicos ou psiquicos, mas sempre
totais, isto 6, sao ao mesmo tempo toda a adjetivacao que se the pode atribuir. 0 sistema de adjetivacao da linguagem grega, bem como as diviseies
anatOmicas da cientificidade fizeram corn que se construisse um imenso
emaranhado de diviseSes e subdiviseies ate se perder a visao do global. Hoje
se tenta recolher as pecas disseminadas num imenso discurso de adjetivaceies e
aproximar particulas dissecadas pelos laboraterios das experiencias cientificas.
Os erros, ou no minimo, os desvios da compreensao da Educacao
Fisica aconteceram devido a ideia de dependencia e de inferioridade atribuidas a corporeidade do homem e tudo o que dela emana, que as teorias
antropolegicas desenvolveram. Assim, a Educacao Fisica nao se alicercava
no homem, mas em filosofias interpretativas do homem e desta maneira
deveria humildemente esmolar e suplicar o aval de outras ciencias, as ciencias da mente, e ainda deveria oferecer seus servicos e manifestar sua subserviencia, cujos resultados desabrochariam e frutificariam em outras searas,
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as do espirito. Em outras palavras, esses resultados significariam, voltando
ao velho ditado latino, a produgao de uma "wens sans", que era o que
realmente interessava; ainda, olhando para as outras situagOes, a Educagao
Fisica demonstraria a superioridade etnica ou as supremacias ideolOgicas e
politicas.
Continuando a busca de identificacao da Educagao Fisica, pode-se
afirmar que a sua realidade é a realidade humana. 0 homem é corporeidade
e, como tal, é movimento, é gesto, é expressividade, é presenga. Maurice
Merleau Pontydescreve esta presenga do homem como corporeidade, nao
enquanto o homem se reduz ao conceito de corpo material, mas enquanto
fenOmeno corporal, isto é, enquanto expressividade, palavras e linguagem.
0 homem instaura sua presenga, ou define sua fenomenologia, como
corporeidade. A presenga a marcada pela postura. 0 homem nao é nem uma
nem outra coisa. 0 homem é movimento, o movimento que se torna gesto,
o gesto que fala, que instaura a presenga expressiva, comunicativa e criadora. Aqui, justamente neste espago, esta a Educagao Fisica. Ela tem que ser
gesto, o gesto que se faz, que fala. Nao o exercicio meanie°, vazio e
ritualistic°. 0 gesto falante é o movimento que ao se repete, mas que se
refaz, e refeito diz cem vezes, tern sempre o sabor e a dimensao de ser
inventado, feito pela primeira vez. A repetigao criativa nao cansa, an esgota o gesto, pois nao é repetigao, mas criagao. Assim, ele é sempre movimento novo, diferente, original. Ele é arte.
Os movimentos da Educagao Fisica devem ser gestos artisticos, isto

e criativos. E cada um tern seu gesto original, prOprio, pessoal. Cada urn tern
seu timbre de voz, seu sotaque, seu modo de falar. Assim tambem tem sua
originalidade de movimento, de caminhar e de expressao gestual. Tern-se,
portanto, na Educacao Fisica, realmente educagao, educacao humana e nä°
apenas treinamento fisico. A gramatica, a fonetica e a sintaxe podem impor
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determinadas regras do falar e do escrever, mas a poesia cria, inventa novos
falares, novas significacees, novas paisagens lingiiisticas. Assim, a anatomia
humana ou a engenharia humana podem estabelecer mecanicas dos movimentos, mas deixam o espaco para a criatividade da expressao corporal.
Lembrem-se das culturas orientais, em especial a ioga, o carate, o judo, etc.,
e note-se a simbiose mente-corpo, ou melhor, sinta-se a presenca do homem total. 0 gesto de bravo e, tambem, e, ao mesmo tempo, gesto do
espirito. A ioga 6 mais que uma ginistica, muito mais que urn simples movimento. Ele 6 doutrina, é pensamento, portanto, gesto. E o gesto 6 movimento e significado ao mesmo tempo, como a melodia de uma sonata 6
inseparavel dos sons, das notas e do ritmo. E isto ficou claro na consciencia
crista ocidental, pois ao divulgar a ioga no ocidente, apressou-se em batiza-lo
de ioga cristao. A ioga implica em posicao corporal e em posicionamento
espiritual. E movimento e meditacao. Talvez, melhor dito, 6 gesto mediativo,
ou postura pensante.
No dia em que se for capaz de pensar e viver a realidade humana
como urn todo unitario, nao apenas como soma de panes, mas como urn todo
organic°, onde a parte nao se compreende e nao sobrevive a nao ser no todo
e se nele identificando-se, neste dia nao se falard mais, provavelmente, em
Educacao Fisica, intelectual, moral, artistica, etc., mas em educaclo humana. Na verdade, todas elas e cada uma delas se tern sentido quando vivem e
pensam o homem todo, pois ere é sempre totalidade indivisivel, mesmo
quando se imagina dividido. Urn todo que nao 6 uma essencia dada, mas
uma existencia, uma realidade do fazendo. Dai a importancia de todas as
atividades educativas, isto 6, de todos es esforcos autoconstrutivos dentro
dos processos de uma educacao global e permanente. 0 organismo 6 sempre urn todo. 0 organismo humano, acrescido e vivificado pelo psiquismo,
tern maior exigencia de unidade. Toda posicao humana e todo movimento
humano sempre sera° globalizantes.
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Talvez o cansago, ou melhor, o tedio do aluno e, por que nao, do
professor de Educagao Fisica, surja da situagao e da compreensao da Educagao Fisica como movimento, como mecanica e nao como linguagem gestual
ou expressao criativa. Assim a Educagao Fisica desemboca, automaticamente, no esporte, na competigao ou numa tecnica de manter a sadde ou de
provocar o emagrecimento. Em vista do beneficio que produz, submete-se
o homem penosamente aos exercicios fisicos. E, já que se vive numa epoca
de embalagens e rOtulos, de discursos retOricos e romanticos, inventam-se
rOtulos, produzem-se embalagens para que a mercadoria tenha receptividade,
isto é, encontre consumidores.
A Educacao Fisica tera maior identidade e maior autonomia quando
se aproximar mais do homem e menos das antropologias; quando deixar de
ser instrumento ou funcao, para ser arte; quando se afastar da t6cnica e da
mecanica e se desenvolver criativamente. A Educagao Fisica deve ser gesto criador.
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PRESSUPOSTOS TEORICOS
COMO FUNDAMENTOS DO AGIR
Toda a vez que nos propomos a realizar mudancas efetivas e profundas na esfera das atividades humanas, tanto a nivel comportamental quanto
a nivel tecnico, precisamos alcancar a esfera das ideias, dos valores e das
significacees. Em outran palavras, as mudancas no mundo da acao humana
so acontecem quando precedidas pelas mudancas no mundo do pensamento. Isto porque todos nos sabemos que a acao humana a determinada e guiada
pelas nossas ideias e intencOes. Estas ideias, guias de nosso agir, surgem da
compreensao que temos do mundo que nos envolve e de nos mesmos. A
esta compreensao previa, que antecede a nossa interveng5o pratica na realidade, podemos chamar de Filosofia, ideologia ou referencia] teerico. PorArtigo publicado na rev. KINESIS do CEFD-UFSM. V. 1, n. 2, Jul./Dez., 1985. p. 119-130.
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tanto, queiramos ou nlo, 6 impossivel tomar uma atitude prâtica, seja
comportamental ou tecnica, sem que intervenha uma compreensAo previa
ou urn comportamento ideolOgico. Entende-se aqui a ideologia em seu
papel mediador, nAo que atitude humana implique necessariamente na aceitagAo previa de alguns pressupostos como base de determinacao e sustentaclo de todo agir humano.
Buscando uma maior clareza a exposicAo vamos tomar urn exemplo
que nos mostra duas compreensOes diferentes, implicando em duas atitudes
distintas, encontradas no Cristianismo e nas Ciencias. 0 cristAo e o cientista
admitem que ha uma ordem no universo. A compreensAo desta ordem, por6m, n'ao 6 a mesma. Para o cristio a ordem do universo 6 de natureza divina;
para o cientista, esta ordem 6 matematica. Galileu escreveu que o universo
ou a natureza era urn grande livro em caracteres matematicos. A Biblia diz
que o mundo foi criado por Deus. Ele e o principio e o fim de todas as coisas.
0 universo revela a obra de Deus. Estas duas compreensOes diferentes,
embora nao necessariamente excludentes, geram duas atitudes distintas. 0
cientista, por meio de uma metodologia analitica e experimental, busca
descobrir leis e formulas que o levem a explicar e dominar a natureza. Como
conseqUencia desta atitude surgem as ciéncias e a tecnica. 0 cristAo, por sua
vez, procura, pela meditaclo e ascese, alcancar os insondaveis designios de
Deus. A atitude crista produziu a teologia, como compreensAo de Deus, e as
liturgias, como comunicacAo corn a divindade e o transcendente.
Estamos diante de duas compreens6es e de duas atitudes distintas.
Podemos aceitar uma ou outra. Podemos tambem aproximar as duas, como
o fez Teilhard de Chardin. Podemos, talvez, rejeitar as duas e admitir o acaso
ou o fatalismo. Esta situacAo nos mostra o segundo miter dos pressupostos
teOricos, a opcionalidade. Sim, os pressupostos ou a compreens5o previa,
como fundamento de nossas atitudes praticas, possuem um carater opcional.
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0 que significa dizer que a aceitacao deste ou daquele pressuposto esta na
dependencia da decisan humana. Pode-se aceitar a ordem matematica e
mecanica do universo, ou afirmar que o universo esti ordenado de maneira
espiritual e divina. 0 homem pode aceitar pressupostos e assumir atitudes
contrarias tanto as ciencias quanto as teologias. Pode, tambem, seguir a
ciencia em certos momentos e, em outros, admitir os principios teolOgicos.
0 homem a capaz de assumir postural paradoxais, isto porque 6 um ser
dotado de liberdade. No processo decisOrio surge a exigencia de se ter
criterios ou razees sobre os quais se fundamentam as decisees humanas. As
decisties podem surgir de dois caminhos: urn, o do estudo, do debate e da
analise; o outro, por imposicao autoritaria e arbitraria.
0 terceiro carater dos pressupostos ou da compreensão previa e a
irreversibilidade de suas implicacees. 0 que significa dizer que uma vez
definido o referencial te6rico definem-se, tambem, os rumos de nossa intervencao na realidade. A Fisica galileana nasce corn a mudanca dos principios
da Fisica proposta pelos gregos. Assim, as revolucees industriais foram precedidas por revolucties cientificas e as revolucOes sociais sao conseqiiencias de
revolucees ideol6gicas. Voltando ao exemplo ji exposto, referente ao cientista e ao cristao, verifica-se que nan se pode negar a instituican da ciencia
moderna certas implicacees anti-religiosas, cuja primeira manifestacao consistiu na anulacao da diferenca entre o ceu e a terra. Ceu e terra se dissolveram na infinitude do espaco euclidiano. Deus ficava expulso do mundo e a
ciencia ficava libertada da tutela ideolOgica (Japiassu, 1978, p. 14). Uma
segunda implicacao, talvez mais facil de entender, ocorre na substituicao do
Latim pela Maternatica como a nova lingua das ciencias. Tal implicacao
pode ser observada inclusive nos curriculos das escolas.
E possivel observar urn quarto carater que envolve a formulacao dos
pressupostos. Quando queremos definir e conceituar nossos pressupostos —
elaborar o referencial teOrico usamos palavras que ji estao situadas dentro
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de urn contexto lingiiistico e cultural. Os termos empregados nao sao novos
e nem vazios, ao contrario, sao plenos de sentido e carregados ideologicamente. NOs falamos uma lingua (e nao poderia ser diferente) portadora de
uma heranca hist6rica. Ao recorrermos as palavras de uma lingua, ou ao
emitirmos enunciados, trazemos a tona uma longa hist6ria, a histOria de
nossa cultura. E, lembremos mais uma vez, nossa cultura e nossa histOria
pertencem ao mundo ocidental.
Sera a luz destes quatro caracteres (necessidade, passionalidade,
irreversibilidade e heranca cultural) que acompanham a elabora0o dos pressupostos de nossas atividades praticas que vamos analisar as possibilidades
de mudanca no campo da Educacao Fisica e do Esporte Escolar.

ELEMENTOS ORIGINALS
DA EDUCACAO FISICA E DO DESPORTO
A Educacao Fisica nao a uma atividade nova, ao contrario, 6 uma
pratica milenar, portanto, portadora de uma forte carga cultural, sob todos os
pontos de vista. Precisamos estuda-la para encontrar seus elementos originais e superar as camadas de nossa heranca cultural e, por meio deles, buscar
alternativas para as novas propostas educacionais. 0 sistema de adjetiva0o,
prOprio da lingua grega, nos mostra uma t6cnica de distincao possivel a que
sao submetidos os substantivos. Assim, ao falarmos de Educacao Fisica,
quer-se mostrar que ela se distingue de outras modalidades de educacao.
Quando falamos dos jogos Pan-Helenicos, podemos lembrar das atividades
ai desenvolvidas e seus participantes. Ao lado das corridas encontramos as
declamacOes. Portanto, os rapsodos juntavam-se aos atletas. Sem nos demorarmos na analise do desenvolvimento hist6rico da Educacao Fisica e do

REFLEXOES ANTROPOLOGICAS SOBRE A EDUCACAO F(SICA E 0 ESPORTE ESCOLAR

Deporto, vamos ver em que estes se fundamentam. Creio nao haver dtivida
sobre os elementos bdsicos sobre os quais construiram-se a Educacao Fisica
e o Desporto, a saber, o ser humano e o movimento humano.

0 ser humano
0 elemento fundamental de toda a educacao é o ser humano. A Educacao Fisica é uma parte da educacao em geral; o adjetivo "fisica" sugere
uma limitacäo de sua tarefa educativa frente ao ser humano. Ficou claro,
pelo que foi dito, que nenhuma tarefa educacional é desenvolvida sem uma
compreensäo do homem, sem uma definicao do tipo de homem que se
pretende construir. A Educacao Fisica, em principio, aponta para os principios fisicos do homem, o que supOe que outros aspectos podem nao entrar
no merit° das preocupacOes do educador fisico. Tal situagao parece estar
vinculada a visao antropolOgica dualista. Cabe-nos, portanto, debater a legitimidade das antropologias dualistas que nos dao uma compreensao do homem como um ser formado por duas partes separaveis e autOnomas. 0 debate
pode ser interminavel, especialmente se introduzirmos o elemento teolOgico.
Tomemos, como ponto de referencia, a definicao da Unesco que diz
ser o homem um ser biopsiquico-social. Esta definicao nos apresenta um
conceito de homem como uma realidade de tres dimenseies. Resta saber se
nos as entendermos como tres dimens6es formando urn todo unitario e
ou se as entendemos como tres elementos autonemos em si
mesmos e no seu agir. A questao permanece sem uma resposta definitiva.
Com isto reaparece a necessidade da opcao e da decisao do homem.
0 presente estudo assume a compreensao do homem como urn ser
unitario. Quando o homem age, age sempre na sua totalidade. Em qualquer
movimento, em qualquer atitude, em qualquer pensamento esti presente o
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homem total e unitario. Neste caso, torna-se impossivel falar em atos puramente fisicos ou organicos e em atos puramente psiquicos ou espirituais.
Mesmo no caso de se aceitar o transcendental, o homem deve continuar
como uma totalidade, nao como parte (Rahner, 1968).

0 movimento humano
0 movimento humano constitui o segundo polo do campo magnetico da Educagio Fisica. E a partir de urn homem corn possibilidades de
movimento que se busca desenvolver e fundamentar a Educacao Fisica.
Falar em movimento parece uma tarefa simples. E, talvez, seria simples se
esse movimento lido fosse o movimento do homem, mas apenas um corpo
ern movimento. Neste caso entraria na area da Ciéncia Fisica e das teorias
mecanicas como urn fenOmeno comum a todos os corpos.
Vamos tentar observar as varias possibilidades de compreender o
movimento do homem. Inicialmente podemos classifica-lo como uma acao
motora. Todo o ser vivo, inclusive o homem, é dotado de urn mecanismo
que funciona dentro de leis e principios mecanicos. Os animais e homens,
diz Monod (1976), sao maquinas vivas. A biomecanica por sua vez, desenvolve e aprofunda a compreensao maquinal do movimento humano. A coordenacao motora, as performances e os rendimentos sio julgados pela Otica
de uma funcionalidade mecanica, despidos de qualquer intencionalidade
ou de significacao. Tratar-se-ia simplesmente de questOes ciberneticas.
A locomocao é outra maneira de apreendermos o movimento humano. 0 homem

a capaz de deslocamentos de um lugar para outro. Mas sera

que o homem se locomove ou anda de urn lugar para outro como qualquer
outro animal ou qualquer artefato? Caminhar, correr e saltar sio apenas for-
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mas de locomocao. Tudo depende da skunk) e condicOes. Os animais,
aldm destas formas de movimento, sao capazes de voar e nadar, como formas prdprias de sua locomocao. 0 homem tambem as executa, embora nao
seja urn movimento prOprio.
Sob urn terceiro ponto de vista o movimento humano pode ser cornpreendido como forca ou energia produtiva. 0 trabalho manual ou bracal é o
desempenho da forca das maos e dos bravos. Dentro desta compreensao, os
movimentos desenvolvidos pelo homem sao forcas que podem ser empregadas para realizar determinadas tarefas com o objetivo de alcangar metas
que os homens se proptiem.
0 movimento humano, por fim, pode ser compreendido como linguagem, ou seja, como capacidade expressiva. 0 homem se expressa pelos
seus movimentos, pelas suas posturas, pelos seus gestos. 0 corpo humano é
fala e expressao. A presenca do homem é sempre uma presenca falante,
mesmo silenciosa. 0 homem se expressa no seu olhar, na sua face, no seu
andar; ao ocupar urn lugar, o movimento humano sera sempre intencional e
pleno de sentido.
0 presente estudo privilegia a compreensao do movimento humano
como capacidade expressiva. 0 movimento do homem se distingue de todos os demais movimentos por ser sempre expressivo e intencional. As
outran compreensOes sac) validas, mas sao limitay5es e, talvez, urn empobrecimento da riqueza e da grandeza do movimento humano.

AS ARTICULACOES DO MOVIMENTO HUMANO
As possibilidades de articular o movimento humano constituem o
espaco especifico da Educacao Fisica. A grandeza deste espaco parece na'o
estar suficientemente esclarecida. Caberiam aqui duas perguntas: A Educa-
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g5o Fisica, como é pensada e praticada hoje, esti preocupada em investigar
a extensao das possibilidades de articulacio do movimento humano? E,
ainda, qual 6 a compreensio que a Educagao Fisica tern do movimento
humano, a partir do qual faz sua proposta de educag5o?
As respostas sao muito importantes, e, talvez, mais importantes seja a
consciencia das respostas que damos ou que aceitamos dos outros. Somente
assim saberemos conscientemente como a Educagäo Fisica estabelece e
define sua agao educativa partindo do homem como um ser capaz de assumir posturas expressivas corporalmente. Para esclarecer a questao podemos
lembrar, mais uma vez, o exemplo anteriormente dado sobre a ordem do
universo. Para Galileu, os movimentos dos espacos celestes s5o
matematiziveis e geometriziveis. Kepler relaciona a Astronomia a miisica
e diz: "Os movimentos celestes nada mais sac) que uma cangao continua
para virias vozes (...) (Alves, 1981, p. 73). Dentro destas diferentes perspectivas Galileu escreveu "II Dialog° dei Massimi Sistemi" e Kepler deixou-nos "Hamonice Mundi".
A Filosofia fenomenolOgico-existencial afirma que toda acao humana 6 intencional. Partindo, portanto, do principio da intencionalidade de
todo agir humano conclui-se que os movimentos humanos estao sempre
envolvidos pelo mundo das significagees. Em outros termos, nenhum movimento humano esti no mesmo nivel do movimento animal e das maquinas. 0 homem se posiciona e se move sempre intencionalmente, ou seja,
significativamente.
Corn estes dados damos mais um passo por meio do qual podemos
chegar a descoberta da intencionalidade que fundamenta a articulacao e a
organizagäo dos movimentos do homem que a Educagio Fisica pee em
pratica. Podemos tambem observar como 6 possivel propor outras intencionalidades que

ao as atuais, e que, por sua vez, propor5o outras articulacties
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do movimento. Este passo so sera eficientemente dado quando chegarmos
ao levantamento dos componentes intencionais, responsaveis pelas diferentes maneiras de articular ou organizar as milltiplas intencionalidades e
possibilidades a que o movimento esta sujeito.

OS COMPONENTES INTENCIONAIS
DAARTICULACAO DO MOVIMENTO HUMANO
Tentar refletir ou estabelecer estes componentes intencionais

a uma

tarefa complexa, especialmente quando se coloca o movimento humano no
contexto do mundo criativo do homem. Podemos, assim mesmo, tentar definir o componente intencional como o conjunto de elementos valorativos
que entram em cena no momento em que se articula o movimento humano.
Para facilitar sua abordagem vamos dividi-lo em dois tipos: internos e externos.

COMPONENTES INTENCIONAIS INTERNOS
Os componentes intencionais internos sao constituidos pelas significacOes ou valoraciies que acompanham e se confundem com os prOprios
movimentos. Vejamos alguns.

Expressividade
Pela expressividade os movimentos se constituem em linguagem.
Uma linguagem que identifica o movimento corn seu significado. Por exemplo: o movimento do gesto e seu significado sao inseparaveis. Da mesma
maneira como é impossivel separar a melodia da sonata, dos sons que a
produzem. 0 movimento é uma maneira do homem estar presente, uma
presenca para si e para os outros.

Silvino Santin

48

Competitividade
Todo movimento humano 6, de alguma maneira, competitivo, na
medida que ele se desencadeia como urn exercicio de superacäo de resistencia, pois se coloca como uma busca de equilibria de harmonia, de beleza. A competitividade n'ao deve ser entendida como competicao na demonstracdo de superioridade. 0 movimento parece set sempre urn esforco
para o encontro, para a aproximacao, buscando superar distancias, obstaculos, sejam fisicos ou psiquicos. A competitividade coloca-se dentro da Otica
dialetica.

Prazer
0 prazer entende o movimento feito e assumido como fruicdo de
valores esteticos, dticos e afetivos. 0 movimento o vivido como satisfacao,
como prazer. Nos movimentos de express-do corporal, de danca ou arte,
podemos perceber a ideia do que 6 o movimento como prazer.

Premiarifo
Todo movimento humano nab so busca uma premiacao fora de si,
mas ele mesmo, uma vez executado, pode constituir-se na premiacdo de si
mesmo. 0 movimento mais facilmente assumido por nos d aquele que traz
em si mesmo o prazer de ser feito, pelo simples faro de ter sido feito. Ele
nunca sera frustrante. Nao se trata, portanto, de uma premiagdo externa ao
movimento, mas ele mesmo. As tacas, as medalhas e congeneres sac)
premiacOes externas. Trata-se de uma recompensa intima, totalmente pessoal. Esta ideia, segundo Toymbee, parece estar presente na Grecia, pois "a
honra de ser vitorioso num dos jogos Pan-helenicos era tao grande que uma
recompensa material tornava-se desnecessaria" (1969, p. 18).

REFLEXOES ANTROPOLOGICAS SOBRE A EDUCACAO FfSICA E 0 ESPORTE ESCOLAR

Produtividade
0 movimento humano é sempre desencadeado como uma nab produtiva. 0 fruto desta producao nem sempre é colocado fora do mesmo movimento. 0 movimento é procurado por si mesmo porque nos agrada, porque
queremos faze-1o, mais ou menos como diz o poeta medieval Si/Oslo: "a
rosa floresce porque floresce, ou como argumenta a crianca, `porque sim'".
Os principios do utilitarismo nos fizeram esquecer esse tipo de produtividade afetiva.
Os componentes intencionais internos constituem a mola mestra do
movimento humano. Eles independem de resultados externos. Os resultados externos sao negados, mas podem ser aceitos como incentivos secundados. Os componentes intencionais internos sao os que ciao a verdadeira
identidade e autonomia da Educacao Fisica. Em nome deles, penso eu, a
Educacao Fisica deve propor e fundamentar sua tarefa educativa.

Componentes intencionais externos
Podemos definir os componentes intencionais externos como sendo
os objetivos propostos a serem alcancados pelo tipo de articulacao do movimento. Eles sac) urn resultado diferente do prOprio movimento. Os componentes intencionais externos fazem do movimento, em geral, e da Educacao Fisica, em particular, um instrumento para obter um valor que nä° faz
parte do movimento. Os trofeus estao nesta ordem. Aqui facilmente podem
surgir distorcOes graves, na rnedida em que o movimento humano ou a
Educagao Fisica sao colocados como meros trampolins para chegar a outros
resultados de toda ordem. A lista dos objetivos pode ser ilimitada. Entre
eles podemos lembrar o trabalho, o esporte, o lazer, o rendimento, o bem-estar,
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etc... Seria muito extenso tratarmos ester varios objetivos que, na maioria
das vezes, e mais frequentemente, sOo colocados como atrativos para os
individuos aceitarem o sacrificio do exercicio fisico.
Dentro do tema proposto o objetivo de nosso interesse 6, neste momento, o esporte escolar. Sem chivida es na area do esporte que o movimento
humano e a Educagio Fisica encontraram, hoje, seu mais alto grau de valorizagao e de internao. Na pratica do esporte e na preparacao de atletas
pode-se verificar, em especial nos paises mais desenvolvidos, grandes investimentos e o maior indice de aperfeigoamento e de conhecimento do
movimento corporal. A biomecanica atingiu patamares de conhecimentos
especializados e de tecnologias sofisticadas de profundo alcance. Os avangos cientificos e tecnol6gicos da biomecanica sOo de tal envergadura que,
hoje, ela pode fornecer urn acervo de informagOes de alta precisdo mecanica para avaliar cada movimento do atleta aplicado a cada modalidade de
esporte praticado.
Precisamos saber, agora, quais sao ou deveriam ser os valores que
entrain em jogo nesta estreita aproximagdo entre movimento e Educagio
Fisica de urn lado e esporte de outro. Em primeiro lugar, parece ser claro
que o movimento humano é reduzido apenas ao seu aspecto corporal. Em
segundo lugar, a Educacao Fisica parece assumir mais carater de treinamento ou adestramento do movimento corporal, mais do que propriamente de
uma Educacao Fisica e humana. E, por fim, salvo melhor observacAo, os
fatos e a pratica revelam que a Educacao Fisica d colocada preferencialmente a servigo do esporte.
Como conseqiiéncia imediata destas tits observagOes conclui-se que
os valores fundamentais do movimento corporal sOo constituidos pelo rendimento e pelo desempenho, conforme as exigencias da modalidade esportiva praticada, e a Educacio Fisica tern como fundo principal, quase civica,
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formar o atleta capaz de realizar o gesto maxim° de rendimento. Portanto,
todo o movimento 6 trabalhado ou "educado" roo tendo em vista o individuo e suas situacOes existenciais, ou de pessoa humana para viver melhor,
mas sob o ponto de vista do atleta-padrAo e tendo como objetivo a competiçäo esportiva. 0 movimento e a Educacao Fisica considerados e praticados
sob esta Otica näo fazem emergir a figura da pessoa, mas a figura do atleta
que, muitas vezes, devido ao tipo de exercicios e aos sacrificios que precisa
assumir acaba sofrendo serios distOrbios e traumatismos fisicos e psiquicos,
que a longo prazo sal) irreversiveis. 0 que permite dizer que a formacao de
atletas podera acarretar a deformacab das pessoas.
Toma-se, neste momento, decisiva a quesdo da compreensAo das
praticas esportivas para reavaliar o papel da Educacao Fisica e do esporte
escolar como atividades educativas curriculares ou extracurriculares. Muito
se tem falado sobre o esporte como passatempo, lazer, diversäo ou competic5o. Ha inclusive trabalhos de reflexao buscando dar maior precisio e distincao conceituais como jogo, esporte e desporto para simplificar esta rapida
analise da questAo, e sem desmerecer o rigor conceitual, usamos a palavra
esporte no sentido geral. Corn isto, parece ser de suma importincia sabermos o que se quer quando introduzimos na Educagdo Fisica dada nas escolas as praticas esportivas ou o esporte. Corn o esporte queremos desenvolver
a competic5o, pois a nossa sociedade a altamente competitiva e, por isto, a
crianca deve aprender desde logo que se nao souber competir nä° vencera
na vida. Ou queremos a simples divers5o e o descontrac5o, a interacAo de
pessoas, a confraternizacAo, tentando mostrar que a competicâo pode conduzir a negacdo de todos estes valores. 0 competidor pode esconder urn
dominador e urn ditador. Nas prâticas esportivas escolares ha a preocupacio
de que todos participem indistintamente em relacão a rendimento, tamanho e idade, ou so se faz isto por concessbes especiais, pois o que se quer
mesmo é formar atletas e, portanto, reservado para uma elite.
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E born questionar se a Educacao Fisica e as praticas esportivas estao
integradas corn as demais atividades curriculares, ou se o aluno acaba os
exercicios fisicos cansado, extenuado, suado e incapaz de retomar o restante
das atividades escolares, conforme os programas e curriculos de cada escola.
Nao seria possivel pensar os exercicios da Educacao Fisica considerando as
demais atividades escolares?
Sabemos tambem que a escola privilegiou a educacao intelectual
centrando suas preocupacOes e atividades em conte6dos cognitivos. Diante
dessa preponderincia intelectiva o movimento humano passou a ter pouco
espaco nas preocupacOes educativas e na constituicao dos curriculos de cada
curso. 0 ensino passou, desta maneira, a voltar-se preferentemente, ou para
a inteligencia, ou para a mem6ria, ou para a vontade. 0 homem 6, portanto,
vizualizado como um ser inteligente, volitivo e consciente. 0 homem, como
ser capaz de movimento, parece pouco ou nada significar para as atuais
pedagogias.
Como conseqiiencia desta postura, observa-se que no conjunto das
atividades educacionais a Educacao Fisica 6 vista como algo separavel da
Educacao em Geral. A Educacao Fisica 6 colocada como satelite girando
em torno das demais atividades educacionais entendidas como a educacao
e esta colocada como urn epifen8meno das preocupacOes pedag6gicas escolares.
Quando se fala em mudancas dentro do universo da Educacao Fisica
é preciso saber se, de fato, queremos mudar, o que queremos mudar e quais
as estrategias para se mudar. Estas reflex5es antropolOgicas tem a pretens5o
de oferecer subsidios para que as mudancas acontecam. Cabe aos profissionais da Educacao Fisica, em primeiro piano, optar e decidir. Esta na hora de
o educador ser o responsavel maior pelos processos educacionais, assumir
suas atribuicOes de pensar a educacao e exercer, corn a comunidade escolar,
o poder decisOrio.

EDUCACAO FISICA E DESPORTOS:
uma abordagem filosOfica da corporeidade1

A Filosofia desenvolve urn genero especifico de raciocinio e lanca
m5o de um mimero mais ou menos ilimitado de recursos, por meio dos quais
é possivel ter acesso aos mais variados assuntos e as mais complexas questees do mundo humano.
Torna-se indispensavel, antes de se iniciar estes raciocinios filosOficos, externar duas preocupacees muito pertinentes, especialmente a quem
näo tem o habit° do discurso filosefico. A primeira preocupacao consiste em
saber que tipo de abordagem a Filosofia pode operacionalizar a partir do
tema Educacao Fisica e Desportos. A segunda refere-se ao tipo de contribuicdo que essa abordagem podera proporcionar aos agentes da Educacao
Fisica. Levando em consideracao estas duas preocupagees, pode-se partir
da analise dos possiveis caminhos que possibilitam a abordagem filosOfica
introduzindo-nos nos meritos do tema proposto.
1 Art. Publicado na REV. KINESIS do CEF — UFSM, n' especial — 1985. p. 143-156.
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0 CAMINHO DA LINGUAGEM
0 caminho da linguagem conduz as palavras do titulo e permite
analisa-las sob varios fingulos. E Obvio mas interessante lembrar que nenhuma palavra é empregada gratuitamente. Na explicitagio do tema é feita por
tres termos e um elemento copulativo: Educac5o Fisica e Desportos. Podese analisar as categorias gramaticais a que pertencem. Sabe-se que estas
palavras, como qualquer outra linguagem, possuem funceies prOprias e seminticas estabelecidas, mas tambem tern urn emprego e uma sem5ntica
dirigida. Elas constituem urn conteildo e uma intencionalidade bem determinada. Elas nos situam dentro de urn contexto antropoldgico, social e educacional. Ha nelas, uma proposta pratica a ser executada. As palavras estabelecem limitacties e distincties.

0 CAMINHO EDUCACIONAL
Pelo caminho educacional chega-se as questees basicas do que se
pode ou se deve entender por Educacao Fisica. Educar quem? 0 homem?
Mas que homem? Todo o homem ou apenas o corpo? Educar o corpo sob que
aspecto? 0 que se pretende ensinar com Educacao Fisica? Treinar e educar?
Movimentos, performances, rendimentos, devem ser os resultados da Educacao Fisica? E os desempenhos existenciais ou a expressividade corporal
devem merecer atencao?

0 CAMINHO ANTROPOLOGICO
Os estudos de Antropologia nos propeem uma reflexâo sobre as funVies e a importancia da Educac go Fisica. A Educacao Fisica deve ser encarada como uma atividade voltada para o individuo no exercicio de seu de-
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sempenho fisico apenas, ou urn contexto mais amplo de atividades e relacbes sociais? Em poucas palavras, qual o espaco e o sentido da Educacao
Fisica para a vida individual e social? Como fica o desenvolvimento dos
valores humanos? Que importancia e que conseqii'encias surgem corn a inclusao do principio de competicao nas atividades desportivas

0 CAMINHO INSTITUCIONAL
Como esti situada a Educagao Fisica, em primeiro lugar, nas instituicties educacionais e, em segundo lugar, nas instituicoes esportivas e de
lazer? Por que a Educacao Fisica fica, dentro das escolas, mais ou menos
estanque as demais atividades educativas? Ela aparece como urn acrescimo
ou urn apendice do projeto educacional escolar? Alguns alunos ou estudantes sac) dispensados? Por que? Nao haveria na Educacao Fisica espaco para
esses individuos? E no desporto, a Educacao Fisica tem a funcao exclusiva
de proporcionar ao atleta rendimentos?
Temos aqui quatro grandes acessos para, por meio deles, introduzir e
desenvolver a reflexao filosOfica no espaco delimitado pelo terra: Educacao Fisica e Desportos. Nao ji possibilidade de se tratar com detalhes todos
os aspectos. Para que a abordagem seja o mais abrangente, possivel e tambern mais significativa, podemos fazer uma sintese dos quatro caminho indicados, construindo uma reflexao tedrica, tendo como base alguns componentes antropolOgicos e determinadas linhas filosOficas. Como esforco de
contribuicao vamos delinear urn espaco situado entre pontos para, caso queiramos, tratar certas estrategias e definir °Wes em vista de uma pedagogia
educativa.
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I - Componentes antropolOgicos
E fundamental, embora repetitivo, dizer que nenhuma pratica esta
desvinculada de urn referencial te6rico. Toda pratica vem iluminada e inspirada por uma compreensao da realidade. P ode acontecer que este
referencial te6rico ou esta compreens'ao permanecam ocultos, mas nunca
ausentes. Ha, portanto, na pratica atual da Educacio Fisica componentes
antropolOgicos determinantes das praticas educativas. 0 que quer dizer que
ha uma compreens5o do homem como fundamento te6rico para a pratica da
Educacao Fisica e de uma pedagogia educativa.
Outro aspecto que se deve lembrar, neste momento, 6 a dificuldade
que surge para se identificar o referencial te6rico e suas implicacOes corn as
atividades praticas. Esta dificuldade pode ser creditada, em parte, ao fato de
que o mundo atual sofre de uma esquizofrenia, que se manifesta numa separaced° entre o discurso e a pratica. Fala-se sobre paz, mas se pratica a guerra.
Fala-se de prioridade dos valores humanos, mas se poem em pratica, em
primeiro lugar, os elementos econOmicos. Em educacao facilmente se insiste num discurso que acentua a primazia do individuo, de sua originalidade, de suas caracteristicas pessoais e, portanto, implicaria uma pritica
educativa alicergada sobre as diferencas. Pratica-se, porem, o inverso. Reduz-se o homem ao homog6neo, ao coletivo e as semelhancas. Fala-se do
homem como um todo, mas cria-se uma nomenclatura em que o homem 6
sempre apresentado dividido em duas parcelas, uma psiquica e outra fisica.
A educacao adjetivada corn o termo "fisica" mostra que deve haver outro
g6nero de educacao que nao 6 fisica. Isto mostra que o discurso unitario
sobre o homem se distancia da pratica, que 6 dualista. 0 homem pode ser
tratado s6 fisicamente.
Quando se diz: "EducaCao Fisica e Desportos", aproxima-se a express5o Educacao Fisica ao termo Desportos. 0 copulativo "e" indica uma
relacão, em que as duas realidades podem estar juntas e unidas. Isto signifi-
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ca dizer que a Educacao Fisica esta dirigida para a pratica dos desportos.
Esta direcao para o desporto nä° inclui, necessariamente, que seja dirigida
para o bem-estar, ou o equilibrio orginico do individuo, mas sugere, mais
seguramente, a ideia de performance e de produtividade exigidas para a
pratica de determinada modalidade desportiva. Percebe-se, novamente, a
desvinculacao de um discurso falando de uma educagao para o homem,
como é de se esperar de toda atividade escolar, de uma pratica que visa ao
maior grau de rentabilidade na produc go de energia e de impulsos. Os estudos e os resultados da biomecanica aplicados a Educacao Fisica, apenas
como recurso de maior desempenho atletico, constituem-se numa prova
clara desta postura educacional esquizofrénica.

II - Linha filosOfica ou ideolOgica
Na Educacao Fisica, alern de se determinar alguns componentes
antropolOgicos basicos, pode-se apreender urn conjunto de linhas filosOficas ou ideolOgicas, estabelecidas como suporte e justificativa das atividades
educativas.
A Educaggo Fisica apresenta-se, inicialmente, como um intermediddo entre o individuo e urn objeto externo a ser alcancado, que se situa fora
da pr6pria Educac5o Fisica. 0 exercicio ou a pratica educativa da Educacao
Fisica, pela maneira como

a apresentada, näo se esgota ou näo se plenifica

nela mesma, mas busca sua plenitude e mesmo sua razao de ser em outra
instAncia. Essa situagao faz com que a Educacao Fisica seja visualizada por
seus cultores como urn conjunto de recursos instrumentais. Os exercicios
sao valorizados na medida em que possibilitam urn rendimento exigido
para a producao de um desempenho cientifico, no presente caso, nas atividades desportivas. Sera, portanto, a rentabilidade no desenrolar da partida
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assegurada pelo triunfo que mostra a importancia da Educacao Fisica. Os
exercicios s'ao estabelecidos e modificados, raiz> em funcao do individuo ou
de uma situac-do existencial, mas em funCao da modalidade do esporte praticado. Isto porque tais exercicios fisicos deverab garantir, em primeira instancia, a participacAo no jogo e, em segunda instancia, deverAo alcancar a
viteria. Esta vai dar a avaliacao absoluta do valor da Educacao Fisica. Vencer
é a consagra& do valor do exercicio fisico. 0 primeiro objetivo 'e produzir
um atleta, mas o objetivo maxim° sera produzir urn vencedor.
0 princfpio de competic5o é inspirador de teses filoseficas ou ideolegicas decisivas na compreensao da Educacao Fisica e dos Desportos. A
necessidade de competir, como ingrediente fundamental da pratica dos
desportos, fez corn que a EducacAo Fisica adquirisse urn papel de relevancia dentro de toda pratica desportiva e, em especial, em relacao aos grandes
eventos esportivos nacionais e internacionais. Os bairrismos e nacionalismos go alguns fatos muito conhecidos. Essa situacio torna-se ainda mais
complexa na medida em que os elementos ideologicos fornecem a tenica
dominante dos espetaculos. A competic5o é apenas a forma de lutar para
garantir a supremacia e a dominac go de uma ideologia. Assim, a Educac5o
Fisica visa formar o competidor, ou melhor, o competidor-vencedor. 0 born
competidor é o que triunfa, o que se impoe sobre o outro. Competir é empenhar-se ate o extremo para chegar ao triunfo. Triunfar no é dar urn born
espetaculo, mas é antes de tudo veneer o outro. E veneer o outro é domin g-lo, é
ser superior. Partindo destas perspectivas, pode-se tambem observar que a
Educacao Fisica acaba fornecendo aos individuos urn principio de superioridade, de ser mais, inclusive sob o ponto de vista racial. Urn exemplo claro
e histerico é o negro americano Jesse Owens, que na Olimpiada de Berlim
ganhou quatro medalhas de ouro, para desespero de Hitler e dos defensores
da superioridade da raga ariana. E, hoje, sob o ponto de vista da nacionalidade, que a ideologia se torna mais transparente. Esta nitidamente demonstra-
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do que as olimpiadas sao, cada vez mais, dominadas pela imposicao da nacionalidade, nao sob o ponto de vista racial, mas sob a forca da ideologia capaz de
produzir o mais alto grau de desenvolvimento.
Pela ideia de competicao como estimulo e forca para o agucamento
do desejo de vencer, ou mesmo, o dever de veneer, aliada as imposiciies dos
principios da supremacia ideolOgica, o esporte facilmente se transforma
num campo de batalha, onde os companheiros nao sac) apenas adversirios,
mas sao visualizados como inimigos a serem destruidos. 0 jogo torna-se luta
e guerra. Nao 6 mais lazer ou diversao, nem espetaculo. 0 prOprio espectador deixa de aplaudir ou vaiar, para se constituir num fanatic° exigindo a
vitOria a qualquer preco pelo seu grito de guerra.
Dentro do enfoque dado a competicao na Educacao Fisica e Deportos
ate o presente precisa-se observar que a ideia de competicao nao é urn
comum antropolOgico, mas urn especifico cultural. 0 que significa dizer
que a competicao nao 6 urn elemento presente em todas as culturas humanas. Estudos realizados por antropOlogos junto a grupos e comunidades primitivas, inclusive indigenas brasileiros, revelaram que nao ha, em atividades esportivas ou de outra ordem cultural, principios de competicao. Por
exemplo, a corrida dos Toros entre os indigenas xavantes nao tern como
objetivo maxim° estabelecer urn vencedor e um perdedor, mas o importance 6 chegar juntos. Portanto o principio da superioridade seria substituido
pelo principio da igualdade. Ou, entao, num jogo de futebol, aprendido dos
missionarios, grupos indigenas do Estado do Mato Grosso costumam festejar o gol da mesma maneira pelas duas equipes. 0 gol nao é a conquista de
uma equipe, mas a festa de todos os jogadores. 0 gol representa a culminancia de urn jogo ou de uma jogada hem sucedida. Neste mesmo sentido,
Claude Levi-Strauss, num trabalho desenvolvido corn urn grupo de indigenas da Guin6, os Gahuku-Kama, que tamb6m aprendeu o futebol dos missio-
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narios, diz que eles "ao inves de procurar a vitdria de urn dos times, multiplicam o ntimero de partidas de modo que derrotas e vitdrias se equilibrem. 0
jogo nao termina quando ha um vencedor, como entre rids, mas quando se
assegura que nao ha um perdedor" (1978, p. 324). Esta maneira de encarar o
esporte traria, sem ddvida, uma filosofia muito diferente para a pedagogia
da Educacao Fisica. Nao se trata aqui de lancar um juizo de valor sobre uma
ou outra filosofia, mas simplesmente de mostrar que as alternativas sac) distintas. Colocar o desempenho e a produtividade corn base do exercicio fisico e a competicao como fundamento do esporte a outras linhas filosdficas
que geram, por sua vez, outros aspectos determinantes da pedagogia
educativa e da prâtica esportiva.
Dentro, ainda, do contexto de uma filosofia que imp5e como essencial o rendimento dos exercicios fisicos, surge a ideia do atleta ou do aluno
padrao. Podemos observar, para conseguir uma apresentaca'o didatica, a presenca da ideia padrao em tres momentos distintos: na escola em geral, no
Curso de Educacao Fisica e no esporte.

a)Na escola: o aluno, durante toda sua formacao de Ensino Fundamental e
Medi°, e, ate pouco tempo, tambern no Ensino Superior' precisava preencher certas exigencias padronizadas para fazer Educacao Fisica. Nas
escolas de Ensino Fundamental e Medi° o modelo dos exercicios fisicos
nao se inspira necessariamente nos alunos, mas em padronizag'Oes impostas pela tecnologia do exercicio. Tal falo pode ser comprovado de duas
maneiras. Uma, pelos criterios usados para dispensar alunos de disciplina
de Educacao Fisica. As categorias de alunos dispensados estao definidas
pelo Decreto-Lei 69.450/71 na seguinte ordem: militares; alunos corn
problemas de sadde, em especial deformidade fisica; alunos de cursos
noturnos e corn jornada de trabalho de no minimo seis horas; alunos corn

2 Ate pouco tempo havia uma lei federal que obrigava todos os universitarios, de
qualquer curso, fazerem tits semestres da disciplina de EducacRo Fisica.

EDUCACAO F(SICA E DESPORTOS:
uma abordagem filosOfica da corporeidade

idade superior a 30 anos e alunas corn prole. E importante observar que
todos os alunos dispensados sao capazes de movimentos e de exercicios
fisicos, por isso poderiam fazer Educacao Fisica. Ficam excluidos porque
a Educacao Fisica ja definiu o seu conjunto de exercicios. Ainda, nesta
concentracao sobre atividades fisicas, pouca atencdo se (IA aos aspectos
te6ricos.
A segunda maneira de perceber que o aluno nao 6 o referencial primeiro
das praticas da Educacao Fisica esta na primazia dada ao gesto esportivo,
imposto pela modalidade esportiva segundo o criterio de rendimento.
Na verdade o aluno deve submeter-se as regras do esporte, por exemplo,
a altura da rede no vOlei ou o tamanho da goleira no futebol ja fazem parte
das regras do jogo, independentemente dos praticantes.
b)No curso de Educacao Fisica: o curso de Educacao Fisica imp 6- e urn grau
de exigéncias muito mais evidente em relacao a ideia padrao. Para se
poder cursar Educacao Fisica deve-se preencher certos requisitos corporals e de performances. Esses requisitos sao avaliados por urn certo desempenho na execueao de alguns exercicios, julgados capazes de garantir urn minimo de aptidao. Dificilmente algum deficiente fisico conseguira acesso. E por que urn deficiente fisico nao poderia fazer o curso de
Educacao Fisica? Nao poderia ele, talvez, corn maior sensibilidade, trabalhar na Educacao Fisica dos deficientes fisicos em escolas de Ensinos
Fundamenta e Medio? Pode ser que o deficiente fisico seja, realmente,
incapaz de participar do curso de Educacao Fisica e, posteriormente, de
exercer a tune-do, por exemplo, de professor de Educacao Fisica nesses
graus de ensino. Nao ha, porem, nenhum empecilho de se criar escolas
de Educacao Fisica para deficientes fisicos, assim como existem para
deficientes audiovisuais. Acontece que na entrada da escola de Educaea° Fisica poderia ser escrito: "Nao entre quem nao possuir performances
fisicas", em imitagao a Academia de Platão que possufa em seu frondspicio
o dizer: "Nao entre quern nab conhecer maternatica".
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Se o simples fato de cursar a disciplina obrigatOria de Educagao Fisica
imp& certas condicOes e performances, as exigencias, e corn raz5o, deveil° ser maiores quando se pretende realizar o curso. A ideia padrao é
uma constante e uma evidencia. 0 porte atletico, a capacidade de exercicios e desempenhos fisicos caracterizam, via de regra, os alunos e os
profissionais de Educacäo Fisica. Tal compreensão padronizante colocase dentro do contexto da Filosofia atual, que implie a produtividade como
elemento prioritario de qualquer empreendimento.

c) No esporte: 0 esporte competitivo exige corn maior rigor e freqiiencia a
padronizac5o. Em cada modalidade de esporte surge o atleta padrao.
Quantos individuos foram barrados, inclusive em treinos, por nao apresentarem as condiclies minimas de semelhanca corn o padrao? Näo é
apenas em relacao ao esporte fisico individual que a ideia padrao funciona, mas tambem em relacAo ao adversario a ser enfrentado. A importancia
da altura, da corpulencia, do peso, da velocidade, da plasticidade, etc.,
depende do genero de esporte, ou da fungi° especifica a ser desempenhada no conjunto. E o principio da produtividade que esti em jogo.
Dentro destas perspectivas, hoje, sao investidos grandes esforcos de organizacAo e de melhoria dos cursos de Educacan Fisica, da disciplina de
Educacao Fisica nos diferentes graus de ensino e na projecio da pratica
de esportes.

III - Limites opcionais
A Educacân Fisica, como as demais atividades educacionais, pode
seguir varias linhas filosaficas e pode impor diferentes linhas de conduta, o
que depende de opcties previamente assumidas. 0 leque das possibilidades
opcionais é bastante abrangente. Podem-se tracar alguns contornos de horizontes, dentro dos quais a possivel se construir varias alternativas.
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A nossa heranca cultural nos acostumou a pensar o homem a partir do
espirito, ou da alma, ou da consciencia. Desde a antropologia teocentrica da
imagem e semelhanca de Deus, atraves do barro e do sopro da tradicao
biblica e da sua continuidade de alma e corpo da doutrina crista, passando
pelo antropocentrismo grego, expresso na psique e soma, chegando ao cogito cartesiano do "eu penso, logo existo" e concluindo corn todas as formal e
compreensOes da oposicao entre consciencia e corpo, somos sempre levados a pensar o homem dualisticamente. Dentro desta dualidade, o valor
nobre e supremo é reservado a parte espiritual, psiquica ou intelectual. A
dimensao corpOrea so pode ser considerada numa funcao de servical. 0
corpo, um peso, urn empecilho, uma fonte de fraquezas, capaz de
animalidades repugnantes. Dentro deste contexto, a nossa pedagogia ocidental — quero explicitamente excluir as pedagogias orientais — insiste em
apresentar o corpo como urn instrumento apenas, como urn objeto de use
para fins mais nobres. Chega-se a conceder ao corpo certas funcOes que the
sao especificas, apenas quando tern, como finalidade e objetivos, valores
superiores. A psique, ou a alma, a consciencia ou a mente usam o corpo
como veiculo que conduz a perfeicao, mas que pode dificultar o born andamento quando ele nab obedece aos ditames espirituais. Esta Antropologia
esti claramente exposta na alegoria da parelha alada de Plata°, na ascese
crist5 e na " mens sans in corpore sand' dos romanos. Aqui, o exercicio fisico
encontra espaco como agente controlador e disciplinador das possiveis revoltas do corpo contra o espirito, ou de sua indolencia na execucao das
tarefas a servico do bem.
A partir do Renascimento a ideia religiosa na compreens5o do corpo
pode ter sido enfraquecida, mas a mantida a inferioridade corporal pela
manutencio do dualismo expresso na Antropologia do homem consciencia
e da relacao mente corpo. Assim, a perspectiva de urn corpo servical continua, e continuard sempre, na medida em que se mantiver uma Antropologia
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dualista. Tracam-se, apenas, novos contornos. 0 corpo passa, na atualidade,
ao servigo de urn ideal de desempenhos ou performances de dominacdo e
de supremacia ideoleigica. 0 corpo, corn determinado grau de rentabilidade
e reforcado pelo principio da competican, estard a servico de uma modalidade de esporte para demonstrar a superioridade da nacionalidade ou da ideologia racial ou politica.
Ao se pensar o curso, a disciplina de Educagao Fisica ou o esporte,
pode-se levar em considerac5o outros critdrios que riän colocam como eixo
de referencia o modelo padr5o. Para isto é preciso substituir a iddia do homogdneo pela iddia do heterogdneo. Isto significa dizer que o mais importance nao san as caracteristicas pessoais e as situaciies existenciais. Cada
exercicio, cada movimento, cada postura deveräo ser determinados pelo
criterio do mais adequado a circunstancia.
Dentro delta maneira de pensar pode-se rever os criterios de dispensa da disciplina de Educacao Fisica, do ingresso ao curso e do modelo padrao, tanto nos esportes quanto na Educacao Fisica. Para dar seqiiência ao
raciocinio, pode-se perguntar: por que os alunos flan precisam de EducagNo
Fisica? Ou seriam eles os mais necessitados de uma eficiente Educacao
Fisica? As dispensas, corn excecao dos militares que se exercitam na caserna, parecem basear-se na filosofia do rendimento, que pressupOe urn determinado patamar de padronizacan. 0 modelo padrao é o que oferece as
condicties ideais para a pratica e execucao dos exercicios fisicos estabelecidos pela disciplina. Quanto mais o aluno atingir o nivel do padrao, mais apto
sera para a pratica da Educac5o Fisica. Assim, os alunos que nao atingirem o
limiar minimo de condipies da pratica da Educaca'o Fisica s'ao dispensados.
Fazer ou na.0 fazer a disciplina parece na.0 ter muita diferenca no contexto
da formacao do individuo ou do profissional.

EDUCACAO FISICA E DESPORTOS:
uma abordagem filosOfica da corporeidade

Levando mais adiante o raciocinio pode-se fazer outras perguntas:
Quem trabalha, a lei nao especifica o género de trabalho, sera que nao esta
necessitando de Educacao Fisica? 0 trabalhador bracal, cujo esforco o desgasta fisicamente e, muitas vezes, o obriga a movimentos repetitivos e
deformantes, nao estaria precisando de uma Educacio Fisica que se voltasse especificamente para esta situacao? E a Educacao Fisica poderia consistir, e nao vejo porque nao, em exercicios relaxantes, ou de respiracao, ou de
posturas tranqiiilizantes, ou de movimentos que reequilibrem o corpo contra as deformacOes dos movimentos operacionais dos trabalhos produtivos e
mecanicos. Em resumo, a Educacao Fisica poderia pensar urn conjunto de
atividades capazes de eliminar tensOes fisicas e psiquicas, fazendo corn que
o corpo se movimente harmonicamente dentro de suas caracteristicas
prOprias.
E importance lembrar, embora seja banal, que a sociedade corn toda
a complexidade de suas instituicoes e o desenvolvimento cultural, esta exigindo do trabalhador, em cada gOnero de atividade, urn determinado conjunto de movimentos, posturas fisicas e mentais, gestos, atitudes e dispOndios de energia que sao constantes, repetitivos e unilaterais. 0 individuo,
portanto, nao a exigido na sua totalidade e, muito menos, em sua globalidade
harmonica. Tais situacties ou movimentos unilaterais e repetitivos produzem deformaceies fisicas e complicacdes psicolOgicas — questeies ja denunciadas por Charles Chaplin em seus filmes sobre os tempos modernos. Nao
estaria aqui, tambem, urn espaco fundamental da Educagao Fisica? Ou sera
funcao da Fisioterapia? E por que a Educacao Fisica nao deve ser, enquanto
atividade educativa, uma verdadeira Fisioterapia preventiva? Uma das funVies especificas da Educacao Fisica, penso eu, deve ser a de uma Fisioterapia preventiva, na exata medida em que se consegue fazer corn que os
individuos saibam viver corporalmente. Sendo assim, a Educacao Fisica
deveria produzir uma sex-le de movimentos e posturas capazes de recuperar
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o equilibrio abalado por atividades e posturas monOtonas, geradas pelas
especialidades profissionais e impostas pelo nosso sistema de desenvolvimento cientifico e tecnolOgico. A Educacao Fisica poderia se valer da ciencia do movimento corporal nas atividades produtivas, ou nas atividades restauradoras da manutencao do equilibrio corporal.
0 principio do uso do corpo deve ser substituido pela ideia de ser
corpo, isto 6, de viver o corpo, de sentir-se corpo. Nao sao urn eu ou uma
consciencia os proprietarios de urn corpo, do qual se servem e fazem o uso
que bem entendem, como qualquer utensilio. A corporeidade, seguindo o
pensamento de Maurice Merleau-Ponty, deve estar incluida na compreensao da consciencia e do eu. 0 eu ou a consciencia sac, corporeidade. Nao sac)
realidades transcendentais residindo num corpo. Pode-se, assim, explicitar
e reformular o principio antropolOgico da corporeidade, afirmando que o eu
se sente e se vive como corpo, em lugar de afirmar que o eu tern urn corpo.
Talvez se pudesse inverter o enunciado dizendo que o corpo se manifesta
como urn eu. Ou, ainda, pode-se dizer que o eu vive o corpo e vive corporalmente, em lugar de dizer que o eu usa o corpo ou o eu ocupa o corpo.
A Educacao Fisica passa a ensinar e a ajudar a viver e sentir-se
corporeidade. Este objetivo passaria a ser fundamental na Educacao Fisica,
na medida em que ele 6 o suporte basico do prOprio modo de ser do homem.
Para ser mais claro, pode-se dizer que todo individuo se percebe e se sente
como corporeidade. E na corporeidade que o homem se faz presente. A
dimensao da corporeidade vivida, significante e expressiva caracteriza o
homem e a distancia dos animais. Todas as atividades humanas sao realizadas e visiveis na corporeidade. A prOpria divindade, em todas as tradiciies
teolOgicas, precisou tornar-se corporeidade para fazer-se visivel, existencial.
Tornar-se significa incorporar em seu modo de ser a realidade assumida, isto
6, a corporeidade. Assim o homem, em toda as suas funciies e vivencias,

EDUCACAO FISICA E DESPORTOS:
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precisa ser corpo, o que é bem diferente dizer que precisa do corpo. Isto
porque a humanidade do homem se confunde com a corporeidade. A Antropologia, que caracteriza no eu e na consciencia a realidade humana, transforma o corpo em algo exterior ao homem ou em propriedade objetivada. 0 ser
humano a corporeidade. Esta perspectiva antropolOgica pode ser, de uma
maneira clara e profunda, percebida na totalidade da obra de Maurice
Merleau-Ponty. Sem drivida, ele inaugura urn dado antropolOgico da
corporeidade, que nao significa reducionismo, nem somatOrio, dos dois elementos dualistas da realidade humana. Ele compreende o homem como urn
todo, apreendido a partir do modo de ser do homem e pela maneira como
cada urn se percebe a si mesmo. Merleau-Ponty nao exclui, mas tambem
nao se fundamenta no principio da possibilidade da vida divina no homem,
como é colocado pelas teologias, e tambein nao parte de uma consciéncia
transcendente, como pretendem as filosofias metaffsicas. 0 homem a essa
realidade que se manifesta e que se expeie diariamente as Oticas abrangentes
nos campos perceptivos, pela infinidade de suas possibilidades expressivas
instauradas pela dinamica da corporeidade. 0 homem é uma autoconstrucao
corporal.
Dentro desta Otica antropolOgica fica facil observar que todo o sistema de relacraes humanas esta construicto na e pela corporeidade. 0 fundamento da presenca humana ou do fenOmeno humano acontece na
corporeidade significante e expressiva em direcao ao outro. E no universo
da corporeidade que se instaura a subjetividade e a intersubjetividade, nä°
apenas como meros movimentos contatuais, mas como gestos significantes.
A medida que nos vivemos a corporeidade ou nos sentimos corpo, nos tornamos significativos a nos mesmos e aos outros. Assim os mundos da subjetividade e da intersubjetividade tornam-se genese da vida e da convivencia
expressiva. Somos significativos e passamos a ser significativos para os outros, o que produz a comunicacao. Urn se torna visivel e compreensivel ao
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outro. 0 gesso e a palavra Sao os amplificadores do universo significativo,
isto 6, do universo humano. 0 corpo e seus movimentos estao sempre no
centro de toda e qualquer manifestacao e possibilidade expressiva.
Corn isto, pode-se concluir que a Educacio Fisica faz parte do cornplexo mundo criado pelo homem pela compreenslo de si mesmo, da
corporeidade e de seus movimentos. Constatamos, hoje, que o homem nao
se compreende como urn corpo, mas sim como possurdor de corpo, heranca
bem documentada desde Platao, confirmada pelos medievais e modernos e
assumida com todas as suas conseqUencias pela cientificidade e tecnologia
contemporfineas.
Nesta conclusao, tentando apresentar urn resumo, pode-se tracar duas
linhas opostas e extremas, dentro das quais 6 possivel construir alternativas
opcionais em vista as opcties para a fundamentacio teOrica e pratica da Educacao Fisica. Sob o aspecto antropolOgico o homem pode ser considerado
como urn ser dual, formado de duas partes separaveis e possiveis de serem
acionadas autonomamente; ou pode-se pensa-lo como uma totalidade
indivisivel e que age sempre como um todo. Pode-se, tambem, pensar o
homem como uma consciencia ou alma que possui corpo ou que usa o corpo, mas 6 possivel, contrariamente, pensar o homem como corporeidade,
como raiz de todas as manifestagOes humanas. 0 homem pode ser tratado a
partir do homogeneo, do comum e do semelhante, ou, conforme suas particularidades, das heterogeneidades e das diferencas.
A Educacao Fisica podera desenvolver a ideia de corporeidade como
instrumento a ser exaurido em funcio de ideias de outra ordem, ou compreender o corpo como elemento basico humano que deve ser desenvolvido,
construido e respeitado ao mesmo nivel de todas as dimensOes humanas. A
Educacdo Fisica pode adotar uma filosofia que tenha como principios o

EDUCACAO MICA E DESPORTOS:
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rend imento, a competicao e o confronto, na qual a meta Unica é vencer para
proclamar sua superioridade; ou, ent5o, desenvolver uma filosofia pela qual
as atividades corporais sac) vividas como lazer, gesto, harmonia, arte e espetaculo. Observa-se, coin isto, que as linhas filosOficas e pedag6gicas da Educacao Fisica, como todas as atividades educativas, podem estar nao so limitadas pela rigidez dos determinismos mecinicos dos sistemas produtivos,
mas tambem podem desenvolver-se na imensidão da liberdade, da imagiflack e da criatividade humanas.
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UMA PEDAGOGIA ESQUIZOFRENICA
A vida escolar e as atividades educacionais revelam hoje uma certa
patologia esquizofrênica. Os discursos pedagdgicos e didaticos insistem no
valor da individualidade, buscam acentuar as caracteristicas pessoais e proclamam a necessidade de se comecar pelas situacties existenciais. Na pratiCa, tudo indica que se cld o contrario. Alunos massificados em sala de aula. 0
individuo n'ao é considerado a partir dele mesmo, mas a partir de urn modelo
padronizado de aluno. 0 nome comum, aluno, já demonstra que o nome
praprio desaparece. Surge o grupo como um coletivo homogeneizado e
impessoalizado. Supeie-se que todos funcionam da mesma maneira.
Nas atividades didaticas propae-se a criatividade e a participacao de
cada. Nas atitudes concretas, porem, constata-se que programas, curriculos e
conteticlos são estabelecidos sem mesmo conhecer os alunos, tudo é imposConferencia proferida no IV Seminario de Pesquisa em Educaciio Fisica. Santa
Maria, 1985.
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to desde os gabinetes. Usam-se metodos de ensino-aprendizagem que, em
geral, excluem a participacao ativa criativa. As atividades, quando exigidas,
ja estao, na maioria dos casos, predeterminadas pelo professor. Ao aluno
cabe a simples execucao da tarefa. Em outras circunstancias desenvolve-se
urn discurso to dogmatic° e fechado que nao deixa espaco para quesaies. A
(mica alternativa é aceitar ou solicitar algum esclarecimento. Urn
questionamento criativo teria que atingir toda a estrutura do discurso.
Por fim, o 61timo Sintoma desta patologia esquizofrenica refere-se a
proposta da interdisciplinaridade. Nao se trata de dizer que a interdisciplinaridade seja patol6gica, mas de denunciar as distorclies entre um discurso
pedag6gico interdisciplinar e as atividades didaticas. Apesar de toda pregacao da interdisciplinaridade, as disciplinas, desde a matricula ate os programas e conte6dos, sao completamente estanques. Os professores se comportam como especialistas mergulhados no seu pequeno mundo, onde se consideram plenipotenciarios. Trabalham sua disciplina sem a menor preocupack) corn o que a abordado nas outras. Fica dificil saber, e ate cid para
desconfiar, se os prOprios professores sac* capazes de situar a sua disciplina
no contexto do curso, mostrando suas inter-relacties e suas implicac5es.
Assim, a interdisciplinaridade parece nao ser urn avanco em Pedagogia ou
Didatica, mas uma simples recuperacao da unidade global perdida devido
ao sistema de classificacao das ciencias modernas.

UMA CONTRIBUICAO POUCO CIENTiFICA
A simples demincia desta patologia esquizofrènica nao basta. Sao
necessatios passos em direcao a uma visao global das atividades educacionais, em que se reunam discursos, reflexOes e pi-ideas de diferentes areas de
pesquisa em Educacao Fisica e Esporte.

r

MOVIMENTO HUMANO: grandeza e miseria

Dentro desta Otica, trago a reflexao proveniente de pesquisa realizada sem grandes aparatos te6ricos e metodolOgicos, sem planilhas ou question&
rios, sem estatisticas e tabulac6es. Apenas a percepcao e observacao da
realidade fatual cotidiana. Nao se trata de analisar o movimento do homem
como uma manifestagao organica ou fisica, simplesmente, mas tentar alcancar o humano do movimentos. E o adjetivo humano que se torna o centro
desta reflexao. Sao os aspectos qualitativos que, em geral, escapam aos
controles mecinicos e estatisticos do movimento. Devo, ainda, dizer-lhes
corn toda a clareza que a subjetividade e a intersubjetividade sao aceitas
como possibilidades adequadas para se escutar as pessoas e as palavras.
Muitos sentidos so sao audiveis e manifestos na intersubjetividade e na
subjetividade. Talvez seja Obvio alertar que a subjetividade nao é urn total
descomprometimento corn a objetividade. Acontece que subjetividade faz
parte da objetividade dos fatos humanos.
Com este instrumental trago a contribuicao de urn discurso e de uma
postura filosOfica baseada na fenomenologia existencial. Fica sempre claro
que o filOsofo, por mais que tenha feito esforco, nao consegue falar de nenhum lugar. Todo filOsofo, al6m de sua situacao espaco-temporal e cultural,
fala, ainda, do fundo de sua mem6ria grega. E toda a reflexao que se pretende radical, como esforco de superacao de momentos criticos, recorre necessariamente a seu passado histOrico para tentar alcancar o originario de seu
dinamismo. A Filosofia, por meio de um trabalho genealOgico da crise,
busca reencontrar o caminho de restabelecimento de urn equilibrio perdido.

A MEMORIA DO OCIDENTE
Urn dos caminhos, talvez o principal, da memOria do Ocidente, nos
conduz direta e necessariamente ao mundo grego. 0 edificio, talvez urn
labirinto, do processo educativo ocidental, tern seus alicerces milenares
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lancados pela genialidade grega. Todos sabem que a Grecia é, por excelencia, a 'Atria da Filosofia. Pode-se tambem afirmar que toda a civilizacao
ocidental, em geral, e cada ciencia, em particular, encontram na grecidade
seu ponto de partida. Acontece que nem todos se preocupam com sua hist6ria. Julgam mesmo que voltar ao passado é urn tempo perdido. 0 que foi dito
ou feito nä° interessa. SO o presente tern valor. A reflexäo filosOfica, contudo, confunde-se, de certa maneira, corn sua prepria histOria. E na came da
histeria, segundo expresso de Merleau-Ponty, que a Filosofia encontra sua
materia-prima. Sera por este caminho que you tentar situar a quesdo do
movimento human.
A arqueologia da Educaclo Fisica e do esporte, em seus principais
tracos de nossa heranca cultural, reside na velha Made. Os estudiosos da
Educacao Fisica e do esporte sentem-se na obrigacio de percorrer os territ6rios de Corinto, da Elida, de Delfos ou as planicies do Peloponeso; precisam
descansar a sombra dos montes Olimpos, subir a AcrOpole, visitar o Pantedo,
entrar nos ginasios e gineceus espartanos, observar os teatros e arenas
atenienses. Enfim, percorrer a histeria milenar da Grecia desde as colenias
ate as metrepoles. S6 assim sera possivel conhecer as raizes da Educacao
Fisica e os ideais das praticas esportivas pan-helenicas.
A memOria ocidental, de fato, faz corn que educadores, filOsofos,
cientistas, politicos e esportistas se encontrem reunidos na milenar Grecia.
A HistOria pode ter reservado destinos diferentes para cada um, imposicees
de °Kees e decisties circunstanciais, de tal sorte que hoje nos sentimos
distantes de urn e do outro. Uma reflexão filosOfica sobre a HistOria pode
nos fazer retornar ao ponto de origem, onde nos encontramos muito prOximos. As crises e os conflitos contemporineos encontram urn caminho de
superacAo toda vez que tivemos a lucidez de buscar as nossas raizes culturais.

MOVIMENTO HUMANO: grandeza e miserta

AS SURPRESAS DO REENCONTRO
A Grecia, construida a partir do seculo XV a. C., é marcada pelo
pluralismo. 0 pluralismo comeca pela sua formacao erica. Apesar de se ter a
id6ia de que os gregos formam uma Unica etnia, sabe-se que a Grecia foi se
formando a partir da chegada de varios povos provenientes do norte da Europa. Cada grupo etnico traz sua tradicao, seus costumes, sua organizacao e
seu dens. Os conflitos entre as varias culturas, fundadas nestas tradicOes
miticas, sac) inevitaveis. A simples presenca fisica dos diferentes grupos
garantia a unidade. Foi preciso ultrapassar o horizonte mitico de cada etnia
para buscar em outran instancias urn princfpio de unidade e de identidade.
Assim mesmo, segundo Toymbee, a Grecia abrangia povos que nao eram
gregos e excluia povos que eram gregos (Toymbee, 1969, p.17). 0 principio
teOrico unificador comeca a ser estabelecido desde os escritos de Homero e
Hesiodo, tomando maior solidez corn os primeiros filOsofos. Assim mesmo
a diversidade grega é vista em toda parte (na economia, na politica e na
religiao). Novamente segundo Toymbee, a Unica form capaz de unificar
todos os gregos foram os ideais esportivos ou, como a tradicao ocidental
simplificou, os ideais olimpicos (p. 19). De qualquer maneira a unidade
grega deve ser procurada dentro do espaco sociocultural. Assim mesmo é
plenamente possivel observar a existéncia de duas Grecias que se harmonizavam no tempo dos gregos, mas que em nossa tradicao cultural foram separadas de maneira cruel.
Em primeiro piano aparece a Grecia da lOgica e da racionalidade. Ou
seja, a Grdcia da Filosofia e dos filOsofos em oposicao a GrOcia do teatro, da
poesia, dos oraculos e da arte. Em seguida observamos a Grecia do homem
racional. 0 homem do raciocinio lOgico ou da episteme. 0 homem apolineo,
intelectualizado, em oposicao ao homem das artes, da comedia, da tragedia
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e da poesia. 0 homem das orgias dionisiacas. Por fim encontramos a Gr6cia
espartana e a Grecia ateniense. A Gr6cia de tirania, da guerra e do totalitarismo. A Gr6cia da democracia e do dialogo.
0 ocidente cristianizado decidiu eliminar a ambigilidade grega. Apolo
nao podia estar ao lado de Dionisio. 0 homem intelectual e espiritual nao
poderia conviver corn o homem sensual. A racionalidade deveria suplantar
as paixOes. A lOgica deveria exorcizar as opiniaes. A verdade deveria estar
acima de tudo.
Apesar disso a Gr6cia nao deixou de ser pluralista e ambigua. Segundo Maria Daraki, "a Gr6cia é uma cultura mestica" (Daraki, 1984, p. 66).
Nela convivem harmonicamente Apolo e Dionisio, a Filosofia e a poesia, o
16gico e o estetico, a com6dia e a tragedia. Diante da opcao ocidental, urn
retorno a Grecia ou urn apelo a nossa mem6ria grega podem nos proporcionar o encontro de dimensOes humanas perdidas. Estas podem indicar possiveis caminhos de superacio de nossas crises. Se o metodo psicanalitico,
pelo mergulho no inconsciente como dep6sito do passado, busca a solucao
de estados patolOgicos, e se a medicina fenomenolOgica, por meio da hist&
ria da doenca, diagnostica o mal, por que nOs nao podemos buscar em nosso
inconsciente coletivo uma nova alternativa de humanizacao?
Os filOsofos, no fundo de sua memOria grega, descobriram a imensa
riqueza do pensamento pre-socrAtico, ao mesmo tempo que constataram o
empobrecimento causado a reflexao filosOfica pelas sucessivas opcties
limitadoras do pensamento humano. A HistOria foi revelando as
intencionalidades de escolhas e (Wes feitas desde S6crates, diante dos
sofistas, ate nossos dias. Diante do achado concluiram que a maior
fecundidade do pensamento filosOfico esta entre os pre-socraticos do que
no chamado periodo aureo da Filosofia. S6crates, Platao e AristOteles, os
tres grandes mestres da Filosofia grega, consolidaram uma opcao de pensar.

MOVIMENTO NUMANO: grandeza e miserla

Tal opc5o deveu-se as situacOes da dpoca e as intencionalidades baseadas
em interesses sociais e politicos, para usarmos uma teoria do grupo de escolas de Frankfurt. A sua importancia, portanto, deve-se a influencia que exerceram em todo pensamento posterior.
Os educadores, talvez, pelo mergulho na HistOria, fiquem espantados ou encantados com a imensidao do projeto educacional e pedagOgico
dos gregos ou, simplesmente dito, pela Paideia Grega (Werner, 1936). E, ao
mesmo tempo, se sintam humilhados corn o empobrecimento de nossos
ideais educacionais reduzidos ao processo de ensino-aprendizagem, a preocupacäo quase exclusiva corn o cognitivo e a transmissão de conteddos.
As areas da Educacao Fisica e do Esporte nao tern menos surpresas
quando encontram a originalidade dos principios da Educacio Fisica e do
Esporte nào so em Esparta e Atenas, mas em toda Grecia e, de maneira
especial, quando surgem os grandes ideais esportivos e festivos dos jogos
Pan-Helenicos, entre eles os jogos olimpicos. A importancia dos jogos comecava pela autoridade incontestavel dos seus juizes, pela participacäo
festiva de todos os cidadAos 'hires e pela grande honra de ser vencedor
(Toymbee, 1969, p. 18).

ESPARTA E ATENAS:
dois simbolos em confronto
Sempre que se fala da Grecia, Esparta e Atenas aparecem como s imbolos de duas paisagens opostas. Esparta 6 caracterizada por uma politica
centrada na supremacia do Estado, o que a torna puramente militar. Esparta,
segundo Marrou, "renuncia as artes e mesmo aos esportes atleticos, demasiadamente favoraveis ao desenvolvimento das personalidades fortes"
(Marrou, 1945, p. 40). Todo poder esta nas maos de urn grupo, uma verdadei-
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ra casta fechada de guerreiros. Realmente, em nenhum momento o espartano
demonstra uma maior atencAn para as artes, a poesia, a Filosofia ou a mdsica.
A grande preocupacão do espartano esta centrada na defesa nacional, politica e social.
Fica evidente que os principais legados da cultura espartana estAo
vinculados a educacAo militar. Esta, por sua vez, concentra-se sobre as formas e os aspectos fisicos do individuo. Comecava pela pratica do eugenismo.
A crianca recem-nascida era examinada por uma comissâo de anciAos que
decidiam sobre seu futuro. So eram aceitos os que apresentassem robustez e
boa conformacao. Os debilitados, disformes e franzinos, eram eliminados.
ApOs a selecao vinha a criacgo, que devia ser conduzida corn muito empenho pelas naes, devidamente orientadas, para que o crescimento fisico se
desse da melhor maneira. A fase da educacao comeca corn o adestramento
que visa essencialmente a formacAo de soldados guerreiros. Tudo fica sacrificado em nome da preparacan militar. Nesse projeto educacional a educacao fisica ocupa no s6 o primeiro lugar mas torna-se, ate certo ponto, a tinica
preocupacAo do jovem espartano, ja que todos os outros valores a ela se
subordinam. Ate as artes e a mOsica sao buscadas corn este objetivo. Plutarco
ja dizia: "Urn espetaculo ao mesmo tempo majestoso e terrivel, o do ex&cito espartano marchando para o ataque ao som da flauta" (Marrou, 1945, p. 44).
A ginastica tambem foi colocada pelo ideal espartano como suporte
para o aprendizado do officio militar. Os esportes atleticos, inclusive a arte da
caca, tao vinculada as atividades da nobreza de todos os tempos, em Esparta
passam a ser subordinados ao desenvolvimento de forgas fisicas. Tudo devia
convergir para adquirir-se habilidades no manejo de armas, nas lutas de
esgrima, nos lancamentos de dardos, etc. Isto é compreensivel, pois as armas nao eram to mortiferas e nem tao desiguais. A vitOria dependia muito
mais da forca e das habilidades do guerreiro do que da superioridade das armas.

MOVIMENTO HUMANO: grandeza e mis6ria

A educagao fisica era estendida a toda juventude espartana, tanto
masculina quanto feminina. Tendo os principios da eugenia como ideia
diretriz, os exercicios fisicos deviam fazer dos jovens cidadaos fortes, valentes e corajosos, e as meninas deviam tornar-se mulheres robustas, capazes
de gerar filhos e ter coragem de sacrificd-los pela pitria em perigo.
0 objetivo Ultimo dessa educag5o era desenvolver em todos urn patriotismo que implicava o devotamento total ao Estado, cuja virtude fundamental era a obediéncia. Dentro desse objetivo tudo era licito. Os generais
espartanos, bem como os exercicios fisicos "exercitavam os jovens na dissimulac5o, na mentira e no roubo" (Marrou, 1945, p. 45).
E indispensavel dizer que a arte belica continuou privilegiando a
educacao fisica e certos tipos de esportes como base da formacao militar.
Forga, resisténcia e destreza foram sempre o tripe das virtudes guerreiras.
Mt) se tornaram, tambem, das atividades esportivas de nossos dias?
Atenas e colocada do lado oposto a Esparta. A cultura ateniense este
vinculada aos ideais democraticos. 0 cidad5o ateniense parece centrar-se
nos valores do espirito, no desenvolvimento do pensamento, da ciencia e
das artes. A educagdo fisica e o esporte vinculam-se a este ideal de educagat). E em Atenas que se percebe a forca cultural mestica de que fala Daraki.
E em Atenas que surgem S6crates e os sofistas. 0 pluralismo encontra em
Atenas seu primeiro espago de cultivo em toda a histOria da cultura humana.

UM OLHAR VERTICAL
ApOs esta analise histOrica, como tentativa de alcangar as razes de
nossa heranga cultural e, em especial, de surpreender a Educacao Fisica em
suas origens gregas, quero tentar fazer uma imersao vertical na realidade
humana, Ultimo reduto de embasamento dos exercicios fisicos e do esporte.
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Inicialmente enfocarei a Educagao Fisica. E born lembrar, embora
seja o Obvio, que a Educacao Fisica encontra suas bases na compreensao do
ser humano em movimento. Como ja foi dito anteriormente, nao se trata de
trazer explicacOes ou novas teorias sobre o movimento, mas simplesmente
detectar posig5es, compreens5es e interpretag6es do mesmo. Tal objetivo
pode ser orientado pela pergunta: que intencionalidades entram em jogo na
escoiha de exercicios fisicos que se propOem ou impOem nas atividades da
Educagao Fisica dentro do projeto educacional de uma escola ou de urn pais?
Para o desempenho desta tarefa faz-se necessaria uma hermenOutica
dos fatos humanos por meio do exercicio da suspeita. 0 exercicio da suspeita nos conduz a indagagao dos possiveis sentidos contidos nas manifestaVies humanas. Alguns sao manifestos, outros so serao atingidos pelo
desmascaramento de falacias ou de falsas consciencias. Este tipo de reflexao vertical, a semelhanca dos processos psicanaliticos ou de dendncia,
pode mexer no inconsciente adormecido e gerar conflitos e polemicas. As
conclusOes nao gozam do estatuto das verdades objetivas, mas podem ser
aceitas pelo merit° de sua coerencia e acolhidas ou rejeitadas pela dinamica
do senso comum.
A Educagio Fisica, tal qual é praticada hoje, esta alicergada sobre
dois pontos: a corporeidade em movimento, ou seja, o corpo e o movimento. 0 movimento, entendido como o movimento corporal fisico. 0 corpo
entendido como uma parte do homem, distinta e mesmo em oposigao a
outra parte, o espirito ou a mente.
Temos aqui urn primeiro ponto questionavel, a separagao do homem
em duas partes: mente e corpo. Esta dualidade, heranga cultural, esti cornprovada pela distingao entre Educacao Fisica e a educagao em geral. Aqui
nds podemos comegar a detectar muitas razeies ou causas desta divisao. Os
filOsofos gregos privilegiam a mente. Assim, o homem dedicado as ativida-

MOVIMENTO HUMANO: grandeza e miserta

des do espirito era superior ao que se dedicava as atividades corporais. Na
esfera religiosa a meditagao espiritual era superior as preocupagees materiais.
Hoje, o atleta podera ser uma maneira de recuperar os valores corporais?
Os curriculos dos cursos de Educacao Fisica mostram o privilegiamento dos aspectos fisico-praticos sobre os temas intelectuais, politicos e
psiquico-sociais. Percebe-se, em certas cireunstancias, uma determinada
aversao ao te6rico e a reflexao critica. 0 importante é dedicar-se aos exercicios, aos treinamentos e as praticas desportivas. Com isto a Educacao Fisica
vincula-se quase que exclusivamente ao esporte. Tem-se a impressao que
tanto o esporte quanto a Educacao Fisica nada tem a ver com as dimensees
politicas, sociais e ideolOgicas. As conseqiiencias destes procedimentos repercutem sobre a acentuada valoracao dos conteridos de mecanica, biomecanica, fisiologia e biofisica.
Os aspectos fisico-praticos, colocados em primeiro piano, acabam
determinando tambem os objetivos basicos das atividades educacionais ern
Educagao Fisica. Tais objetivos estao voltados para a aquisicao de destrezas
a automatismos, para o desenvolvimento de performances e automatismos.
Nao ha nenhuma preocupacao corn a vivencia do gesto ou do movimento. 0
importante é que ele aconteca automaticamente, pois s6 assim sera possivel
atingir urn alto desempenho. Nä° ha nenhuma preocupagao corn os aspectos agradaveis dos gestos. 0 importante é que ele seja de alto rendimento.
Dentro desta compreensao da Educacao Fisica os macromovimentos
sao os mais visados. 0 que interessa sao os movimentos dos membros inferiores e superiores ou do tronco. Os micromovimentos ou os movimentos
internos, como a hemodinamica, as pressees cardiovasculares, as repercussees no cortex ou no sistema nervoso central, o sistema respiratOrio e todos
os metabolismos ficam relegados a urn segundo piano. Eles s6 preocupam
na medida que influenciam os macromovimentos.
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Dando mais um passo para dentro desta percepcao do movimento
observamos a presenca, cada vez maior, de instrumentos de medicao. Sao
dinamOmetros, cronOmetros, espirOmetros e toda sorte de instrumentos capazes de medir flexibilidades, resistências, tensdes e pressOes. Em nenhum
momento aparece uma atencao especial as situacoes existenciais.
Tal situacao 6 aceita em geral, como sendo normal porque a Educacao Fisica entende o movimento corporal como a mat6ria-prima das praticas esportivas. 0 movimento humano é trabalhado e transformado em gestos precisos de acordo com as especialidades de cada modalidade esportiva.
0 produto final dos exercicios fisicos 6 o atleta. A Educacao Fisica deve
produzir um atleta, mais ou menos, da mesma maneira como uma fabrica de
automdveis produz o autom6vel. Assim, o atleta se torna uma versa° nova e
atual do guerreiro espartano destinado as batalhas campais nos estadios,
ginasios e centros esportivos. Desencadeiam-se verdadeiras guerras que
sac) chamadas de torneios, campeonatos ou olimpiadas. E no contexto desta
paisagem o atleta vencedor passa a ser o novo super-her6i. 0 prOprio professor de Educacao Fisica dificilmente é visto como educador, as vezes nem
mesmo como professor. Ele é um atleta. Tanto que todos estranham o professor de Educagao Fisica que nao tern porte atl6tico e uma boa performance
esportiva. Diante desta situacao talvez seja pertinente perguntar se nao
seria born questionar a vinculacao da Educacao Fisica ao esporte. Fica claro,
numa primeira observacao, que a Educacao Fisica nao pode estar a servico
do esporte, caso ela queira ter sua autonomia. Inverter a ordem, provavelmente, poderia ser o primeiro passo para criar uma nova imagem da Educacao Fisica, a imagem de ser educacao e nao treinamento. Entao o esporte
ficaria a servico da Educacao Fisica. Corn isto entramos na esfera das
opcOes.

MOVIMENTO HUMANO: grandeza e miseria

NO CAMINHO DAS DECISOES
Uma mudanca de imagem da Educacao Fisica nao se clá por decreto
nem pela simples reforma de curriculos, mas por meio de uma nova compreensao do movimento humano. Para isto é preciso retira-lo da situacao constrangedora em que se encontra, reduzido a urn simples fen8meno de
motricidade. 0 movimento humano nao pode ser limitado a urn conjunto de
articulacOes e forcas. Ele precisa ser compreendido no contexto de todas as
dimensOes humanas. Antes de ser urn fenOmeno fisico, o movimento é urn
comportamento, uma postura, uma presenca e uma intencionalidade. Assim
o movimento nao so é uma linguagem, mas torna-se uma fonte inesgotavel
de simbologia que the confere uma grandeza ilimitada.
Corn esta compreensao do movimento humano a Educacao Fisica
passa a ver o homem como urn todo. Os exercicios, chamados fisicos, nao
sao simplesmente fisicos mas sio exercicios humanos. Em nenhum momento o homem age separadamente. Assim, o gesto corporal é tambêm
espiritual ou psiquico. Da mesma forma o pensamento nao é urn fen6meno
desencarnado, mas ele é movimento tambem. 0 sistema nervoso central e o
cerebro entram em movimentos inimaginiveis quando pensamos, ou quando a imaginacao, a memOria, a vontade e a inteligéncia atuam. A vida é um
movimento constante.

E o movimento da vida que deve tornar-se o centro

da Educacao Fisica. Reduzir o movimento do homem aos exercicios fisicos
é reduzi-lo a extrema pobreza, a miseria. Neste espaco, penso eu, a urgente
que a Educacao Fisica passe a investir seus maiores esforcos.
Uma Educacao Fisica assim compreendida definird objetivos voltados para a compreensao e vivencia do corpo. 0 individuo precisa pensar-se
e viver-se corporalmente, e nao julgar-se uma consciancia ou urn eu proprietario de urn corpo. Mc) se trata, portanto, de usar o corpo como urn objeto ou
urn instrumento, mas de viver corporalmente. Conclui-se que todos tem o
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direito e o dever da Educag'ao Fisica. Os aleijados, os deficientes, os velhos,
as mulheres gravidas, os trabalhadores, todos indistintamente necessitam da
Educacao Fisica. Ninguem a dispensavel sem graves conseqiiencias. Cada
urn precisa saber caminhar, saber correr, saber alimentar-se, saber respirar,
saber repousar. Estes sao todos gestos, uns conscientes, outros automaticos,
mas que a Educacao Fisica pode corrigir-lhes os desvios, ou aperfeicoa-los.
Nio em funcio de performances e rendimentos, mas para o equilibrio e a
harmonia de viver corporalmente.
Com isto entendo que a Educacao Fisica é uma ciencia e uma Pedagogia. Uma ciéncia porque fornece os principios fundamentais do movimento humano. Uma Pedagogia porque orienta a cada individuo saber escutar a fala da corporeidade e poder vivé-la corretamente.
Este tipo de compreensio da Educacio Fisica leva a mudar algumas
atitudes, ou alterar alguns parametros e criterios de julgamento. Em lugar de
investir fortunas para formar urn possivel atleta, campao olimpico, devera
pensar em projetos exeqiiiveis para desenvolver uma Educagao Fisica adequada em nossas escolas. Em lugar de pensar ragiies balanceadas que garantarn altos rendimentos, deverd pensar como a EducaVao Fisica pode colaborar na soluca'o dos problemas da fome das criancas, as quais tentamos transmitir ideais utOpicos de campelies. Para isto, o profissional da Educacao
Fisica precisara substituir a figura do treinador pela do educador; a figura do
atleta pela do orientador; a figura de um general pela de urn maestro.

EDUCACAO FISICA E ESPORTES
NO TERCEIRO GRAU
(Perspectivas filoseyficas
e antropolOgicas)1

FORMULACAO DO PROBLEMA
0 espaco e o sentido da Educacao Fisica e dos esportes sao intensamente reavaliados no contexto do processo educacional brasileiro.
plas sao as iniciativas que buscam estudar e debater as questeies que envolvem a Educacao Fisica e o esporte em relagao ao seu papel na vida individual, dentro das escolas e em codas as manifestaciies e instituiceles sociais.
Muitos trabalhos ji foram realizados. Varios documentos e projetos ji surgiram a nivel nacional tentando equacionar a questa°. Anuncia-se, corn insisténcia, uma nova politica da Educacao Fisica e do esporte. Proclama-se:
"Muda Brasil comeca no Esporte Escolar". A Carta de Belo Horizonte, en-

' Trabalho apresentado na Comissiio de Escudos sobre Educacao Fisica e Universidade
em convenio da SEED-MEC e UNA, 1986.
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tre outros documentos, a suficientemente eloquence para mobilizar os profissionais e responsaveis da area, a comunidade e o Estado frente a Educacao Fisica brasileira. A Carta apela para a necessidade de uma reflexao
ampla e profunda, e convoca os professores, as instituicOes e todos os que
direta ou indiretamente estdo vinculados ao processo de mudancas para o
trabalho de redimensionamento da Educacdo Fisica e do Esporte Escolar.
Tais movimentos e iniciativas para muitos, menos atentos, nada mais
sdo que preocupacees visando garantir um mercado de trabalho para os egressos dos cursos de Educacao Fisica, ou mesmo uma tentativa de ampliar sua
atuacao profissional fora da escola. Para outros trata-se de meras discussOes
a nivel institucional, ja que canto a Educacao Fisica corn seu correlato, o
esporte, representam uma grande fatia de poder e de influencia corn grandes repercusscies politicas, devido a sua grande capacidade de mobilizacedo.
Alem de atingir a camada mais sensivel da sociedade, a juventude estudantil, consegue mobilizar corn relativa facilidade grandes multidbes corn certa
freqiiencia e permanencia. Isto faz corn que entrem ern jogo fortes interesses econOmicos, vultosos investimentos e poderosas manobras politicas. 0
esporte, em especial, é capaz de criar imensos paineis publicitarios. Gera os
novos garotos ou garotas-propaganda. Tanto o esporte quanto a Educaclo
Fisica abrem um imenso espy° da produced° de mercadorias, de urn cornercio vantajoso e de uma incalculavel massa de possiveis consumidores.
Tudo isto, sem civida, tem sua consistencia e verdade. Oferece tambem uma grande margem de riscos e de perigos. Mas ndo a s6 isto. As vozes
que se levantam dentro da Educac -do Fisica e do Esporte Escolar nao podem
ser reduzidas a ecos econOmicos, a visuais publicitarios ou a lutas de poder.
0 reclamo por mais verbas e melhores condicoes de trabalho para a Educac'do Fisica e o esporte dentro das universidades tern urn alcance muito mais
profundo para quern, de fato, pensa a educacdo como urn caminho de

EDUCACAO FISICA E ESPORTES NO TERCEIRO GRAD
(perspectivas filosOficas e antropolOgicas)

humanizacao do mundo e da sociedade. Os questionamentos levantados
atingem as dimensOes mais profundas e humanas da Educaclo Fisica e o
esporte no espaco exigido, nao so pela legislacao, mas especialmente pelo
processo da educacao humana. Ha uma veemente exigéncia de que a Educacao Fisica

ao seja reduzida a simples exercicios mecanicos, que o espor-

te nao seja enquadrado apenas por objetivos da competicao, do rendimento
e do desempenho, mas em ambos se proporcione a vivencia das dimensOes
globais do humano.
Esta compreensao de todos esses trabalhos e iniciativas em propor
urn redimensionamento a Educacao e ao Esporte empresta, as oozes dos
educadores da area de Educacao Fisica, uma semantica muito mais eloqiiente, uma abrangencia muito mais ampla e profunda, que consiste em
preencher uma lacuna, uma grave lacuna, no contexto de toda educacao
humana. E preciso repensar a Educacao Fisica relegada, hoje, a um piano
irris6rio na formagao da pessoa, do profissional e do cidadao. E preciso
redimensionar o esporte voltado, dentro da politica atual, apenas a formacao
de atletas e de campedes. Precisa-se, para que isso aconteca, discutir o que
representa a Educacao Fisica na formacao e no desenvolvimento da pessoa.
Nao se trata de discutir a obrigatoriedade ou nao-obrigatoriedade sob o
ponto de vista institucional. Nao é a lei que estabelece a importancia. A
legislacao tem como funcao consagrar a importancia, mas nunca cria-la. 0
valor da Educacao Fisica e das atividades esportivas deve encontrar seu
fundamento nas necessidades e exigéncias do modo de ser do homem.
Dentro destes horizontes a linguagem dos educadores que investem
nas atividades da Educacao Fisica e do esporte, seus ideais, fala mais alto
que os ruidos provenientes de interesses econOmicos, politicos, ideolOgicos ou publicitarios; situa-se alem das disputas competitivas e das figuras de
atletas e de campeOes para atingir as raizes do ser humano. Precisamos,
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contudo, voltar a acreditar nos idealismos. Ha aqui a forca de urn ideal. Ha
uma crenca de que a possivel pela escola recuperar a humanidade dos homens. E verdade que a nossa 6poca dominada pelo trabalho e pelos sistemas
de producao mercantilizados nao abre espaco para sonhar em ideais. 0 idealista
rs ridicularizado. Hoje todos somos pragmAticos, interesseiros e utilitaristas.
A filosofia das ciOncias e da tecnica apregoa o desenvolvimento e o progresso. 0 lucro e o objetivo a ser alcancado a qualquer custo. Anuncia-se que
preciso levar vantagem em tudo. Mesmo que esses lucros e vantagens sejam conseguidos em prejuizo de muitos. Nao se trata apenas de progredir,
mas de obter o maximo de lucro possivel. Os monopOlios, os grandes estoques de especulacao, as maquinas publicitarias, a invencao de epidemias, a
proclamacao de falsas virtudes de medicamentos e cosmeticos, mais uma
infindavel s6rie de falsificagOes de alimentos, reforcados pelas vitaminas
que produzem campeOes, nos conduzem a descrermos de tudo e de todos.
Tudo isto nos acostumou a assistir quase impassivelmente a destruicao de
qualquer valor sagrado de justica, de fraternidade e de idealismo. Neste
universo tao complexo e tao desumanizado, sem dtivida, a Educacao Fisica
e as praticas esportivas podem trazer urn ingrediente, para com novas propostas abrir caminhos de uma nova humanidade e de novos projetos de
humanizacao.

CAMINHOS DE MUDANCA
Propor e exigir mudancas a apenas o primeiro passo no longo percurso dos dificeis caminhos para sua real efetivacao. Falar em mudanca significa enfrentar as reac5es mais controvertidas possiveis. 0 mudar nao 6 um
fenOmeno simples. 0 acontecer das mudancas nao 6 urn processo tinico e
homogéneo. Segundo a teorizacao grega, o fenlimeno das mudancas se

EDUcAcA0 FisiCA E ESPORTES NO TERCEIRO GRAU
(perspectivas fflosOftcas e antropolOgicas)

operacionalizava pela passagem da potencia ao ato de qualquer realidade.
Assim se operava o dinamismo do real. Os manuais de Filosofia denominaram de teoria do ato e potencia. Era a base para se tentar compreender as
transformacees de qualquer ordem, segundo as exigencias da racionalidade.
A teoria grega do ato e potencia, no contexto do pensamento
filoteolOgico medieval, alem de ser aceita como a explicagao mais correta
dos fenemenos de mudangas, adquire urn sentido de imperfeigao, de falta
de plenitude. A plenitude de urn ser consistia em estar em ato. A plenitude
do ato significava estar plenamente realizado. Deus é visto como a plenitude do ser, portanto foi definido como Ato Puro, em que se exclui necessariamente a potencia. Sob esta Otica o medieval sempre privilegiou a linha
continua e homogenea. Mudar era sempre o reconhecimento de uma carencia. Quern nao precisasse mudar mostrava que era perfeito. Mudar linhas de
conduta, ou linhas de pensamento era, em Ultima instancia, admitir o erro.
As mudangas representavam uma negagao do passado e a descoberta de uma
nova vida, ou significavam apenas alteragees circunstanciais dentro do processo de aperfeigoamento da pessoa. Nä° é de estranhar, portanto, que o
medieval tivesse uma atitude muito reservada diante das mudancas. 0 importante era a estabilidade, a seguranga do imutivel. Dentro desta mesma
Otica Ilan é de se estranhar que o cristao medieval visse na imutabilidade urn
dos grandes atributos da divindade. Ha no medieval uma resistencia, talvez,
uma certa recusa diante das propostas de mudanga, especialmente quando
se trata de valores eticos, religiosos e das verdades definidas.
A compreensao das mudangas atualmente situa-se em outras esferas,
mas nao deixa de ser menos complexa do que no passado. Muitos sac) os
enfoques possiveis diante do acontecer das mudangas. Mudar pode ser urn
sinal de atualizagao na caminhada do progresso cientifico e tecnolOgico.
Querer mudar pode ser entendido como uma capacidade da pessoa jovem
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diante das inovaciaes. Nao mudar significa, neste caso, ser veiho. Mudar
significa para uns ser compreensivo. Nao mudar é sinal de intransigencia.
Fixar-se as tradicties e nao acompanhar a evolucao social, seguindo suas
transformacties, significa assumir uma atitude reacionaria e conservadora.
Hoje, todos preferem assumir o perfil do revolucionario e de renovador,
vinculado ao futuro e de costas para o passado. Mas apesar desta aparente
mentalidade frente as transformagOes, propor e operacionalizar mudancas
nao é uma tarefa muito facil. Tais dificuldades dependem da complexidade
do campo onde se pretende introduzir mudancas. E esta complexidade do
campo onde se pretende introduzir mudangas. E esta complexidade que
deve ser analisada corn muita atencao caso contr grio correm-se riscos de
fracasso total.
A nossa epoca, marcada profundamente por interesses econtimicos,
politicos e ideolOgicos, nao aceita corn facilidade que se alterem as regras
do jogo sempre que tais interesses sac) visados. Como nes somos dominados
pelos privilegios sociais, pelas ambicties politicas e pelos interesses econe■micos, quando algumas vozes se levantam propondo mudancas, queremos
de imediato saber como ficarao nossos privilegios, nossas ambiceies e nossos interesses. Ninguem quer sair perdendo. A mudanca é sempre suspeita.
Mais, perigosa. Especialmente se nao ficarem claras as novas situacoes.
Marcuse, analisando as mudangas, ou melhor dito, as possibilidades de mudanca dentro do mundo capitalista, tracou urn projeto revolucionario levando em consideracao tais circunstancias: um individuo se torna revolucionario somente quando, entrando na luta, nada tern a perder; todo individuo
comprometido corn uma situacao vigente, na medida que usufrui de seus
beneficios, mesmo parcos, dificilmente se tornara urn revolucionario; a quem
nada tem a perder a simples iddia de mudanca atrai, pois alem de ser a
negacao do presence, que the é totalmente desfavoravel, nasce a esperanca
de que mudando as coisas poderao melhorar.

EDUCACAO FISICA E ESPORTES NO TERCEIRO GRAU
(perspectivas filosOfIcas e antropolágicas)

Estamos, portanto, mais uma vez diante de situagOes adversas a toda
proposta de mudanga. Se para o medieval os comportamentos dticos e religiosos constituiram-se em barreiras para as propostas de mudangas, hoje os
valores econtimicos e politicos impedem ou dificultam qualquer alterag5o
no campo social, toda vez que se sentirem ameacados.
Na formulagäo do problema ficou claro que as vozes emergentes da
area da Educag5o Fisica e do esporte escolar proclamam a necessidade de
mudangas substanciais em suas atividades educacionais. Precisamos analisar alguns aspectos preliminares para ver ate onde tais propostas de transformaga() podem chegar.
Tratar de temas que envolvem urn redimensionamento da Educagäo
Fisica e do esporte na universidade implica entrar no merit° de todo processo educacional. Mas se tal constatagão, de imediato, parece criar dificuldades, pode-se em seguida verificar que exatamente aqui reside a grande
forga destas propostas de mudanga. 0 que significa aceitar desde já que a
Educacao Fisica n5o é urn mero apendice da educacao humana, nem
tampouco o esporte urn mero passatempo 11161 a que as pessoas desocupadas
ou criancas se entregam. Mais adiante tentaremos fundamentar esta maneira de pensar. Precisamos agora, ainda que rapidamente, olhar para as estruturas institucionais de nossa escolaridade.
Toda vez que falamos em universidade ou mesmo em ensino de
terceiro grau, automaticamente lembramos uma hierarquia institucional
adotada no processo de escolarizagao implantado em nosso pais. Dizer 3"
grau de ensino suptie o 1 0 e 20 graus. Que tipo de vinculag5o existe entre os
tits graus? A compreensao dessa nos possibilitara tragarmos estrat6gias adequadas de intervengedo.
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Aceitando a numeracao como uma escala ascendente, parece ficar
claro que para se chegar ao 3° grau sera preciso ter percorrido os dois anteriores.
A passagem pelos niveis inferiores para se chegar ao nivel superior seria
uma exigencia apenas para quem quiser ou precisar seguir o curso normal da
escolarizacao? Quando tratarmos dos processos de mudangas como ficaria
esta dependencia? Seri necessario comecar de baixo para cima?
Para poder responder a tais questlies precisamos saber mais sobre a
relagao que existe entre os tres graus. Ao entendermos as ciencias como
uma grande construg5o ou urn sistema de seqUencias continuas, concluimos
que as bases do ensino acontecer5o exatamente a partir do 1° Grau. Um born
3° Grau exigiri que o aluno tenha tido born desempenho nos dois primeiros.
Parece que fica claro que se quisermos melhorar um dos graus so conseguiremos realizar corn eficiencia a tarefa levando ern consideracao o todo.
Pode-se, agora, formular uma pergunta já muito conhecida. Quando
se quer reformular a escola e a educacao, por onde comecar? Um born curso
nao depende apenas de bons professores, mas de bons alunos. Urn born
curriculo n5o depende apenas de bons contetidos, mas exige urn born
embasamento anterior. A qualidade de urn curso, portanto, depende tanto
de professores e alunos, quanto de curriculos atuais e de embasamentos
anteriores. Mas como operar mudancas no terceiro grau? Sera possivel propor e operacionalizar mudangas eficazes em Educagao Fisica e esporte a
partir do 3° grau? Como fazer para que isso acontega? Seri pela mudanga de
curriculos, programas, metodos diditicos? Ou sera preciso antes desenvolver urn trabalho de reflexties e debates?
E importante lembrar ainda, embora todos saibam, que os alunos que
o vestibular filtra para o grau sac) oriundos de 1 0 e graus. Se a universidade sonha corn bons alunos precisa pensar numa escola secundiria melhorada. Hi um dado, tambern, que nä° se deve esquecer: os professores que
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atuam no 1 0 e no 2' graus sac) provenientes de universidades. A melhoria do
ensino nos niveis inferiores depende de bons professores. Parece estar se
repetindo a hist6ria do ovo e da galinha. Corn essas discuss6es, que ja sao
homericas, tudo continua igual. Dificilmente saimos das acusnOes mlituas.
E assim nada se faz. Ou se espera que tudo seja resolvido a nivel institucional
ou de legisInao. Lembramos que a lei vem para garantir direitos do homem, nao para criar. As propostas de mudanca devem ser nossas. A regulamentac5o, caso necessaria, deve colocar-se a servico de nossas tarefas educacionais. A mudanca regulamentada a priori possui um percentual muito
alto de fracasso, pois ningu6m pode prever corn precisOo os resultados das
mudancas do homem. Em Fisica e Quimica pode-se ter uma grande margem de seguranca e previsibilidade. Tratando-se de pessoas, todo calculo
de previsão pode ser inutil. A histOria nos lembra "Cafao", que resistiu
durante quase toda a vida a aceitar a cultura grega, mas aos oitenta anos
acaba aderindo ao vencido-vencedor e resolve aprender grego. E verdade
que uma vez institucionalizados os comportamentos e as ideias, pela regulamentnao estatal, torna-se mais complexa a tarefa de introduzir mudanas
nesses institutos monoliticos legais, em particular quando a escola é dominada por mentalidades administrativas e pouco educativas.
Apesar de todos esses problemas deve-se acentuar a intima internäo
entre os tits niveis de ensino. Urn grau alimenta e é realimentado pelo
outro. A escola apresenta-se vinculada ao todo das instituicOes humanas de
uma epoca. A totalidade organica das instituicOes escolares e das demais
instituicOes radica-se na totalidade estabelecida pela maneira de ser do homem. 0 homem é urn todo organic°. As instituicties reproduzem a
organicidade global do hurnano. Mudar a escola implica em repercutir no
todo do universo institucional hurnano. Mudar um nivel das instituicoes
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escolares implica em reagir sobre todo o complexo escolarizante e educacional. E impossfvel mexer em urn ponto sem que as repercussOes cheguem a
todas as suas extremidades.
Querer operar mudancas somente depois de tracar projetos que garantem todos os passos que vao ser dados é arriscar-se a nunca sair da estaca
zero. Ou seja, ficar sempre no refinamento de projetos. 0 importante 6 saber
que precisa-se mudar e se quer mudar. Querer esperar pela hora mais certa,
pretender descobrir o melhor ponto para comecar 6 condenar-se a esperar
indefinidamente. Novamente alguns fatos humanos nos fornecem excelentes informacties. Seri que a descoberta do pira-raios pelo diplomata B.
Franklin teria lido melhor sucedida se ele tivesse elaborado um sofisticado
projeto de pesquisa e encaminhado para Organs de financiamento de pesquisa? Ou, como aconteceu, empinando papagaios? A resposta nao é facil e,
talvez, nan interesse. A licao parece mostrar que as mudancas e inovaceies
exigem, em primeiro lugar, muita atencao, observacao e imaginacan. Depois vem o passo da decisan, querer fazer alguma coisa. Quern esti sempre
preoeupado em tornar a educacan e a existencia humana mais adequadas as
aspiracties de cada urn, esti sempre atento e disposto a mudar, a melhorar, a
buscar novas alternativas. As mudancas nän san pre-fabricadas; elas van acontecendo, como a existencia humana 6 urn acontecer cheio de sonhos de
imprevistos.
Partindo do exposto pode-se deduzir que a maior barreira as mudangas 6 levantada pelos que se acomodaram. Aquelas pessoas que acabaram
de crescer. Na'o tern mais imaginacan. Deixaram de sonhar. Sentem-se indivicluos realizados, completos, acabados. Aqui fecham-se definitivamente os
caminhos das transformacoes. Surge o monolitico, o homogeneo, o eterno.
Neste caso as mudancas so poderan acontecer por Bois caminhos. 0 primeiro 6 o caminho da aposentadoria. Esses indivIduos plenos, pela aposentado-
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ria, merecem gozar contemplativamente a plenitude de si mesmos, da mesma maneira como a obra de arte deve repousar nos museus para o olhar
admirador do visitante. 0 segundo caminho é o da eternidade. Ai o individuo perfeito vai receber a recompensa de sua perfeigdo celestial, ou a perenidade das paginas da Histdria.
1\15o ha, portanto, urn lugar privilegiado a priori estabelecido para se
comecar a implantar mudancas. Näo ha tambem metodos absolutamente
seguros. Isto porque uma totalidade organicamente constituida reage em
unissono, mas lido se conhecem os caminhos das mudancas humanas. Mas se
algo poder ser privilegiado, dentro do processo do acontecer das mudancas,
deve ser a possibilidade que cada um tern de optar diante de diferentes
alternativas e a vontade de decidir. Na opcäo e na decis'ao das pessoas comegam a desencadear-se os mecanismos das transformacties.

UMA MANEIRA DE CONTRIBUIR
DA REFLEXAO FILOSOFICA
De que maneira a reflexAo filosOfica pode contribuir para reforcar as
vozes das mudancas e do redimensionamento das relacties entre Educacao
Fisica e esportes? Varias s'ao as possibilidades de desenvolver o exercicio
reflexivo-filosOfico. Em primeiro lugar é born lembrar que não ha uma tinica maneira de filosofar, portanto, nao ha uma Filosofia, mas milltiplas filosofias, o que nos faz pensar em mdltiplas maneiras de filosofar. Em segundo
lugar, não se pode esquecer que, desde o momento em que a Educacdo
Fisica encontrou esparto privilegiado na escola e, em especial, na universidade como curso académico, ela formou uma dupla inseparavel corn as praticas esportivas. EducacAo Fisica acabou sendo quase sindnimo de esporte.
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Diante deste fato, a reflexio filos6fica pode assumir dois papdis fundamentais. 0 primeiro, o mais praticado nos primeiros momentos deste destaque da Educacdo Fisica, 6 o de denunciar sua desportizacdo. Em resumo,
sob urn aspecto, a Educaedo Fisica nao podia ser reduzida as praticas esportivas; sob outro aspecto, ela nao podia continuar subserviente ao use dos
esportes com fins politicos e econOmicos. Isto nao implicaria abandonar o
esporte, mas em submete-lo as atividades fisicas em beneficio de seus praticantes para uma melhor qualidade de vida.
0 outro papel, muito mais significativo embora sem desprezar o primeiro, da reflexao filosOfica, esti baseado na busca dos pressupostos antropolOgicos. Aqui caberiam tamb6m os pressupostos epistemolOgicos e pedagOgicos que legitimam a Educaedo Fisica e as priticas esportivas no interior
do grande conjunto de todas as atividades educativas, tanto na escola como
fora dela.
Esta busca dos pressupostos antropolOgicos deve inspirar-se em tits
pontos fundamentais. Em primeiro lugar 6 preciso considerar o ser humano
como urn ser constituido corporalmente. Uma construed. ° que nao pode ser
identificada como miquina mecinica, mas, caso aceitemos a metafora de
maquina, deve ser entendida, segundo nos ensina Jacques Monod (1976),
como miquina viva corn seus tits principios de teleonomia, morfogenese
autOnoma e invarifincia. Mas, talvez, a id6ia mais revolucioniria seja aquela
que nos apresenta Humberto Maturana, ao definir o ser como um sistema
auto-referido, o que the garante a possibilidade de autopoiese, isto 6, de
auto-construcao (Maturana, H.; Varela E, 1997).
Em segundo lugar, como conseqiiencia desta nova compreensdo da
corporeidade humana, torna-se indispensivel a revisdo dos conceitos de
atividade fisica. 0 movimento humano, de forma alguma poderi continuar
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determinado pelas leis da Fisica e da Mecanica. A atividade fisica do ser
humano deve ser desenvolvida como uma manifestacao viva, nao apenas
como algo externo ao corpo e a vida, mas como vida. Neste sentido, fica
claro que a vida a movimento, mas urn movimento do qual ela é a origem e
o destino.
Em terceiro e Ultimo lugar, o que nao poderia ser diferente, o esporte
devera ser uma atividade humana determinada pela corporeidade de cada
pessoa e pelas exigencias de seu desenvolvimento. Dito em poucas palavras, o esporte nao pode ser o referencial do use do corpo pela definicao dos
gestos esportivos, ao contrario, a corporeidade individual deve ser o
referencial para as praticas esportivas.
Diante do exposto, fica claro que a Educacao Fisica deve ser considerada a partir de seu valor human, antes mesmo das antropologias. A questao, entao, pode ser formulada desta maneira.
A Educacao Fisica visa responder as exigencias basicas do viver corporalmente, oportuniza o correto desenvolvimento das dimensOes da sensibilidade do homem corn urn ser

no mundo. A Educacao Fisica alicerca-se

sobre o sentir, ou seja, o "pathos" grego. Sob essa perspectiva a Educacao
Fisica é uma exigencia de toda pessoa humana, da mesma maneira como
exige a educacao intelectual, moral, etc. Ainda dentro desta visa°, nenhuma
pessoa poderia dispensar-se ou ser dispensada da Educacão Fisica.
Ha ainda urn segundo ponto que precisa ser colocado para a formulacao mais adequada da questa°. A situacao da Educacao Fisica, na medida
em que entra como uma exigencia do processo educacional das escolas,
deve adequar-se ao tipo de institucionalidade que adquire. No caso de ser a
disciplina oferecida a todos, ela precisa proporcionar os ensinamentos minimos para cada aluno especifico da universidade, devera, alem da educacao
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minima exigida, fornecer conteddos especificos dentro da situagao de cada
epoca e de cada regilo para o born exercicio da docéncia ou de qualquer
outra atividade profissional.
A contribuiggo da reflex5o filos6fica sera efetiva para a concretizagao
das mudangas na EducacAo Fisica e no esporte quando for capaz de mostrar
os possiveis paradigmas filos6ficos, sociolagicos, psicolOgicos e antropo16gicos originados da compreenslo do human do homem. Este sera o Onico
caminho capaz de garantir a legitimidade de toda atividade dos homens,
mostrando que em epoca e em cada cultura busca tracar sua prOpria fisionomia
e busca realiza-la. Esta reflex5o filos6fica visa seguir a sonoridade das vozes
questionantes para tentar escutar as aspiragOes do homem de nossa epoca.

LEGITIMIDADE DO ESPACO
DA EDUCACAO FISICA E DO ESPORTE
Pretender duvidar da importancia e mesmo da obrigatoriedade da
Educag'ao Fisica em qualquer nivel de nossa escolaridade 6 revelar urn
certo grau de ignorância frente a quest5o. Pensar que os individuos podem
dispensar a Educacao Fisica 6 mostrar que ainda näo entendeu o significado
das atividades fisicas e tambem das atividades esportivas. A legitimagao do
espago da Educagao Fisica e do esporte nao precisa de estatutos, de portarias, de
regimentos ou de decretos, pois ela se radica no prOprio homem. A EducaCao Fisica é urn direito e urn dever do homem. Brincar 6 uma maneira de ser
do homem.
A fim de sistematizar os passos delta reflexao filos6fica, no caminho
da fundamentagio da legitimidade da Educac4o Fisica e do esporte, vou
fixar quatro pontos que julgo fundamentais para captar o humano no fluir de
sua existencia.
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0 HOMEM E UM SER UNO
A Antropologia, desde que surgiu como urn projeto epistemolOgico,
e n-do como a apreensao do existir humano, definiu o homem como urn ser
vivo racional. Duas grandes conseqUancias surgem desta definic5o. A primeira é uma visdo dualista do homem. 0 homem é dotado de dois principios: a animalidade e a racionalidade. De urn lado os elementos
cos, biolOgicos e fisicos; de outro lado os valores intelectuais, psiquicos e
espirituais. Esta visdo dualista passou por varias formulacoes, mas a questa()
nä° consiste nas formulacties diversas, e sim, na manutencao da dualidade.
A segunda conseqUencia coloca-se no privilegiamento das formas racionais.
0 homem a eminentemente racional. 0 humano confunde-se corn a razao.
Esta opoe-sea animalidade, pois é compartilhada corn os demais seres vivos sensitivos. Criou-se assim o monopOlio da racionalidade sobre todas as
demais manifestacdes humanas. A educacao reduziu-se a educar a razao.
Uma razao quantificavel e mensurivel. A racionalidade tornou-se o dnico
lugar da verdade. 0 verdadeiro discurso humano passa a ser o discurso
racional. 0 humano, verdadeiramente humano, so seria o que fosse filtrado
pelos esquemas da racionalidade. 0 prOprio mundo sagrado e divino submeteu-se pacientemente a monopolizacäo do racional. 0 discurso e o raciocinio
filo-teolOgico medieval aprisionou o divino e o sagrado em conceitos
metafisicos. A dogmatica constituiu-se no armazenamento conceitual do
sagrado revelado. Todas as outras formas de dizer o sagrado passaram a ser
discursos falsos ou mesmo hereticos. A moral racionalizada transformou-se
em discurso juridic° sempre alicercado em definicOes e conceitos
metafisicos.
A grande proposta de uma Antropologia universal nasceu dos esquemas da racionalidade. Essa Antropologia restringia o pensar e o falar do
homem as simetrias da LOgica racional. Parece que nesta proposta antropo-
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lOgica de racionalidade perfeita nao havia preocupagiies corn as outras possiveis manifestageles humanas e que se colocavam na outra parte do homem, enquanto ser vivo. 0 universo da sensibilidade ficava a margem do
humano. Todas as manifestagOes biolOgicas eram vividas ao nivel da simples animalidade. As posturas corporais, os movimentos, as tensties e as
paixOes formavam o outro lado da medalha humana. A face da medalha era
a racionalidade. 0 reverso pouco importava. E se alguma vez importava era
apenas enquanto estivesse a servico do racional ou na medida que fosse
inofensiva a razao. Isto podia acontecer em forma de arte, de loucura, de
tragedia ou de comddia. Nunca com a fisionomia da seriedade. A esta visao
dualista e a este imperio racional a Educagao Fisica e o esporte foram submetidos. Pois no grande concerto da educagao racional receberam algumas
migalhas, alguns papdis e pequeno script para atuar na imensa tarefa de
educar o ser humano.
Hoje a Educagao Fisica esta em rebeldia contra este monopOlio
racionalizante. Mas para que esta rebeldia seja bem sucedida é preciso refazer a fisionomia humana mutilada pela visao dualista. E preciso voltar a
sentir o homem no seu existir para captar-lhe a fisionomia toda, nao apenas
o verniz da racionalidade,
0 homem é um ser vivo. A vida é urn todo orgfinico. A minima parte
em movimento do ser vivo significa o movimento do todo. As partes nao
agem separadamente. 0 sistema nervoso central garante esta unidade organica total. NOs nos acostumamos a ver-mo-nos em partes. A visao gestaltica
cada vez nos escapa mais. Mas quando, fora de esquemas antropolOgicos de
qualquer ordem, cada urn de nOs busca sentir-se a si mesmo, percebe-se
como uma realidade una. A sua racionalidade nao passa de uma possibilidade de concretizar sua humanidade.
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0 homem nao se sente e percebe como urn ser uno em si mesmo
individualmente, mas em unidade com o mundo. 0 homem é um

ser-no-

mundo. 0 que significa dizer que o homem e o mundo nao sac) duas coisas,
mas uma realidade s6. E o mundo da vida. 0 mundo humano se constitui
pelas valorageies, intencionalidades e compreensOes de si mesmo e de tudo
o que de alguma maneira faz parte de seu ecossistema e de seu alcance
cultural. Cada urn 6 seu prOprio mundo, constituindo-se a si mesmo corn

set-

no-mundo. A expressao ser-no-mundo nao deve ser entendida como se urn
objeto dado fosse colocado sobre mina superficie qualquer, nem como a
jungao ou fusao de duas realidades que se unem, mas constituidas anteriormente e de maneira isolada.

Ser-no-mundoimpliea

numa autocriacao, onde

nao se supOe duas pegas anteriores, o homem e o mundo, mas a
autoconstrucao do que se chama ser-do-mundo, ou simplesmente existéncia humana. Tal existencia humana engloba todas as dimensOes possiveis
do humano, nem mesmo exclui a possibilidade da transcendência. Fica
claro, por6m, que este Ultimo aspecto nao se adapta as explicagOes filoteol6gi* medievais.
O redimensionamento da Educacao Fisica e do esporte pode comecar pela recuperacao da fisionomia unitaria do homem. Parece explicito
que, embora as antropologias tentassem dividir o homem em duas partes,
ele busca constantemente reviver-se em sua unidade. 0 prOprio Platao, responsavel por um terrivel dualismo antropolOgico, mostra as exigências da
unidade humana quando escreve: "Os deuses, compadecendo-se dos homens, nascidos para o trabalho, estabeleceram em favor deles as festas divinas periOdicas como repouso em meio a fadiga, e lhes deram como comensais das festas de Apolo e Dionisio para que, alimentando-se no contato
festivo corn os deuses, novamente ficassem sensiveis a justiga e a retidao"
(Leis 635, s.d.). 0 valor desta citagao no é simplesmente por ser de Platao,
mas porque contern uma compreensao clara de dimensbes opostas da vida
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humana: o trabalho e o repouso. Nao, por6m, urn repouso passivo, mas festivo. 0 que mais realca essas maneiras de ser do homem 6 a festa como culto
as divindades opostas em sua simbologia. Apolo é o Deus dos poetas e dos
m6sicos, o Deus da beleza intelectual. Dionisio 6 o Deus do vinho, do
prazer, da sensibilidade. 0 Deus da alegria festiva. Al temos a proclamacao
do homem que pensa e do homem que sente, do homem que trabaiha e do
homem que festeja. Torna-se muito interessante observar que o homem
torna-se sensivel a justica e a retidao na esfera da festividade.

0 HOMEM E UM SER QUE SE MOVE
A mobilidade humana nao pode ser vista apenas sob o ponto de vista
da coordenagao motora. 0 movimento humano ultrapassa os limites da simples motricidade ou das atividades mecanicas. 0 movimento humano nao
pode ser reduzido a deslocamentos fisicos, a articulacOes motoras ou a gesticulacOes produtivas. Mas 6 necessario vincula-lo a todo seu modo de ser.
Nao a apenas o corpo que entra em nä.° pelo fen'Omeno do movimento. E o
homem todo que age, que se movimenta.
Nao a s6 a parcir de esquemas de racionalidade, nem da invencao da
linguagem simbOlica que o homem se diferencia do mundo animal. 0 movimento tambem, ou melhor, o significado de sua mobilidade, talvez primordialmente, abriu o processo de distanciamento do homem em relacao
aos demais seres vivos. Konrad Lorenz, em seus estudos sobre os mecanismos e dinamismos da evolucao da vida, refere-se as diferentes coordenacOes motoras existentes entre os animais, em que se pode detectar os processos de alterac"Oes do movimento. A locomocao pelo passo e pelo trote
parecem ser a forma de articulacao mais habitual na esfera dos mamfferos.
Mas eles "ainda dispOem de uma outra forma de coordenacao motora, alem
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do passo e do trote, para se locomoverem: é o `galope' que aparece em
diversas variantes" (Lorenz, 1986, p. 34). 0 galope em suas varias possibilidades serve invariavelmente para os deslocamentos mais rapidos possiveis
do animal. Os animais aquaticos possuem tambem suas varias formas de
coordenacao motora. Lorenz fala em natacao a galope, natacao ondulatOria.
Nao faltam os movimentos em linhas retas ou sinuosas. Movimentos bruscos ou em amara lenta. Mas toda essa riqueza de articulaceies da mobilidade do mundo animal parece estar exclusivamente vinculada a prOpria sobrevivéncia. Mesmo nas dancas de acasalamento, muito frequentes entre os
passaros, dificilmente pode-se supor um residuo de intencionalidade que
escape aos quadros do biolOgico.
Segundo Lorenz, seria nos grandes recursos de articulacäo e coordenacao motora que se instala o processo criativo abrindo espaco para as motivacOes intencionais. Assim, diz Lorenz, "a mais primordial de todas as artes
foi provavelmente a dance, cujas formas mais primitivas, fundamentais, ja
se esbocam no chimpanze" (op. cit. p. 64-65). A arte de dancar se constituiria
na primeira coordenacao motora que ultrapassa os quadros do meramente
orgfinico.
E ainda possivel observar no mundo animal o aparecimento de articulacOes de rara complexidade do movimento sob as formas de brincadeiras. Nas brincadeiras dos animais aparece o fenOmeno da simulacdo da vida
real, em especial entre os animais cacadores. 0 brincar constitui-se, assim,
em espaco de instauracao do processo criativo. Nos varios avancos da evoluc5o do homem o feameno de sua humanizacao apresenta-se fortemente
vinculado a ampliacao de sua coordenacao motora e ao surgimento de
intencionalidades. 0 movimento humano passa a ser significante.
Greimas, em sua obra "Du Sens", mostra que a mobilidade humans
torna-se significativa a partir de sua prOpria presenca corporal. A presence do
homem no mundo a uma presence expressiva, isto é, falante. A presenca do
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analise da gestualidade natural e cultur111, Greimas afirma que "o homem,
enquanto corpo, esta integrado ao lado de outras figural, a forma comparavel a outras formas" (Greimas, 1970, p.59). Mas é no estudo da praxis gestual
que a questa° se torna mais clara, pais a presenga do sentido é constituida
pela intencionalidade que gera as coordenagOes dos movimentos da
gestualidade e onde se revela a instauragao de uma semantica geral do
movimento. Esta semantica geral se manifesta primeiramente na esfera do
sagrado, posteriormente se dinamiza nas atividades16dicas, para, em Ultima
instancia, transformar-se em criagOes esteticas.
Tomando ao pe da letra esta posigao de Greimas, parece legitimo
deduzir que a visao mecanicista reduz os movimentos do homem a simples
atividades motoras, desprovidas de sentido humano.
Todo movimento humano, quando nascido do dinamismo expressivo do homem, transforma-se em linguagem. Os gestos repetitivos deixariam de ser falantes para tornarem-se atividades maquinais. Na Fenomenologia da Percepgao, Maurice Merleau-Ponty dedica um capitulo inteiro a
abordagem do corpo como expressao e palavra (1945, p. 203). E a corporeidade que se torna palavra. E o gesto que é linguagem sem possibilidade de
se desvincular o movimento gestual do significado, assim como é impossivel separar a melodia dos sons em uma sinfonia (1964). Freud, na obra "Delhi° e sonhos na `Gradiva' de Jensen" (Freud, 1949) mostra como Norbert
Hanold fica extasiado diante da imagem e dos movimentos de Gradiva,
uma jovem da nobreza romana. Algumas passagens expressam perfeitamente essas possibilidades falantes da corporeidade e de seus movimentos.
"Mas — lembra Norbert — neste momento mesmo ela ergueu seu corpo
flexivel e esbelto e ele se levantou com urn movimento calmo e rapido" (p.
8). 0 personagem da obra Norbert confessa que "jamais vira nada mais
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nobre e mais distinto que os gestos e a atitude de Gradiva" (p. 90). Mas esta
mesma personagem, Gradiva, se identifica corn o nome de Zo6. E Zo6
significa a vida. Sera a mobilidade da pr6pria vida?
No final da primeira parte do livro encontra-se a passagem mais eloqiiente da corporeidade movente. "Urn sorrir malicioso e e,2cpressivo passou
sobre os labios de sua companheira, e erguendo ligeiramette seuvestido
corn a mao esquerda, Gradiva-rediviva-Zoe Bertgang, envolvida pelos olhares sonhadores de Hanold, corn seu caminhar suave e tranquilo, em plena
luz do sol, atravessou sobre as lages da calcadtdo outro lado da rua" (p. 122).
A compreensao do movimento abre um campo imenso para a atuacao
da Educacao Fisica, nao mais restrita a visa° mecanica do movimento. 0
prOprio pensamento humano ou as atividades ditas intelectuais e psiquicas
nao podem ser consideradas meras funcOes abstratas, mas articuladas com o
fenOmeno da mobilidade humana. Pouco sabemos; sobre os movimentos
internos. Estamos reduzidos a superficie de nos mesmos. Se soubermos ouvir a fala de nossa corporeidade, por meio do codigo dos sentimentos e das
emocOes, talvez fiquemos encantados corn uma paisagem de rara beleza. Ja
sabemos que uma imagem, uma ideia, uma lembranca, uma presenca repercutem de maneira extraordinaria em nossa intimidade. NOs vibramos diante
das belezas. Os artistas, sem drivida, sac) os que mais testemunham tais fenOmenos. "Esse momento de criacao — disse Manabu Mabe — e muito violento, principalmente porque pinto direto. Se tivesse urn esboco prOvio, entao
seria Mabe imitando urn quadro meu. Vocé nä° colhe os movimentos de
minha mao porque o mornento do pensamento é outro. Temos que pensar
ao pintar. Este movimento é muito delicado. Pensar e pintar" (Jornal Paulista,
Sao Paulo, 7-5-86).
Esta na hora, portanto, que no esforco de redimensionar a Educacao
Fisica e o esporte nas escolas se proponha quatro passos possiveis que garantam a efetivacao das mudancas. Tais passos podem ser colocados da seguinte maneira:

105

Silvino Santin

106

1°) Desenvolver estudos para uma ampla compreensao da mobilidade humans em todas as dimensOes em que ela pode ser articulada.
2°) Possibilitar a todos os individuos a pratica de exercicios que se ajustem
ao seu biotipo, para urn crescimento e manutencao organicos de maneira
equilibrada.
3°) Estudar tipos de exercicios compensatOrios a todos os que sofrem desgastes devido a rotina de movimentos imposta pelas atividades profissionais.
4°) Griar exercicios corretivos aplicaveis, caso por caso, aos que possuem
deficiéncias fisicas ou se encontram em situagOes especiais.
Para que esses quatro passos possam ser dados corn maior correcao e
eficiencia a necessario levar em consideracao a situacao de cada individuo;
so assim 6 possivel distinguir as anormalidades do que 6 original e especifico de cada urn. Nao sera em funcao do modelo padrao comum que se pode
estabelecer os desvios-padrao, mas no estudo do modelo do codigo genetico individual. 0 modelo original difere do modelo padrao da especie. Querer tratar os desvios-padrao em relacao ao padrao do grupo pode levar a
mutilacao do individuo. Respeitar a individualidade nao 6 tarefa ficil, mas
a Unica maneira correta de propor-lhe uma Educacao Fisica que o desenvolva harmonicamente. Fora desta atitude, as correcties podem provocar distOrbios maiores. Albert Jacquard, entre outros, defende insistentemente a
necessidade da preservacao das diversidades biolOgicas contra as homogeneizacOes das engenharias geneticas.
A Educagao Fisica nao pode deixar de lado as semelhancas, mas o
born desempenho de sua tarefa acontecera quando as diferencas tambern
entrarem em nossos projetos educacionais e esportivos. Foram, mais uma
vez, os gregos que nos ensinaram a trabalhar e a pensar a partir do semelhan-

EDUCACAO FISICA E ESPORTES NO TERCEIRO GRAU
(perspectives filosPficas e antropolOgicas)

te. A padronizacao facilita, pois tiramos uma media das semelhancas e nos
orientamos por este pada:). Assim procede o ensino em geral, embora os
discursos exaltem a individualidade e as diferencas originals. Por isto os
superdotados se ciao mal e acabam mutilados, sob certo ponto de vista
mediocrizados. Os deficientes, não conseguindo render, sao inferiorizados.
E assim que acontecem os grandes massacres da homogeneizacao.
A Educacao Fisica, que nem sempre foi considerada de capital importancia, nem mesmo por alguns de seus profissionais, porque não é posta
como uma real educacão humana, mas apenas como suporte para atividades
esportivas, acabou sendo uma disciplina facilmente dispensavel. E interessante observar que a Educac5o Fisica é a Onica que conseguiu criar leis para
que certos alunos fossem dispensados, alegando razOes que, olhadas corn
atengas o, mostram que exatamente esses dispensados s'ao os que mais necessitam da atencão do educador. Mas como, para alguns, Educagao Fisica é
sinOnimo de determinado perfil fisico e de desempenhos atleticos, parece
ser normal a dispensa. Note-se ainda que em nenhum curso alguem é dispensado da HistOria, da Gramatica, da Matematica ou Linguas porque tern
problemas de aprendizagem. Nao ha dispensa. A Educacao Fisica deve ser
indispensavel.

0 HOMEM E UM SER QUE BRINCA
"0 homem so se torna completamente humano quando brinca"
(Lorenz, 1986, p. 63).

E o que afirma Friedrich Schiller. Trata-se, portanto,

de pensar o fenOmeno de brincar. Podemos comecar por denominar esse
fenOmeno de brincar corn o nome latino de lUdico ou ludicidade.
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Aprendemos a definir o homem pela sua racionalidade. Mas nao seria
possivel definir o homem pela sua ludicidade? Temos assim o homo
Quando tentamos abordar o mundo hidico ou o

ludens.

homo ludens, encon-

tramos urn assombroso aparato conceitual. Seria pelo estudo destes conceitos que chegariamos a surpreender o acontecer hidico? Talvez mais do que l
.explicitar a ludicidade, o aparato conceitual pode oculta-la. As distingeSes
conceituais nao nos conduzem a originalidade dos fenOmenos de brincar,
mas nos mostram as varias possibilidades de coordenar e institucionalizar o
Diante das manifestagOes do brincar humano formamos conceitos,
construimos definigOes, produzimos categorias. A nomenclatura é vastissima.
Os criterios de classificagao sao de diferentes ordens. \Tao desde os objetos
usados, ao tempo e lugar em que se praticam os esportes, ate a idade das
pessoas que os praticam. Longo seria analisar todo esse universo conceitual
e teOrico. Precisamos encurtar o caminho.
Vamos tentar alcangar o homem brincador antes que acontecam as
classificagOes e as explicagOes teOricas. Precisamos retornar a afirmagao de
Schiller: "0 homem so se torna plenamente humano quando brinca". Portanto, as instituicoes, os conceitos e as definicOes foram construidos sobre
esta criatividade humana de brincar. Mas brincar sera uma propriedade, uma
faculdade ou uma capacidade do homem? Talvez seja mais correto tomar o
brincar como sendo urn processo criativo vinculado ao fenOmeno da curiosidade e ao fenOmeno das intencionalidades do homem. 0 brincar faz nascer
o homem. No brincar o homem deixa de ser urn ser vivo como os demais
seres vivos. Mas os animais tambern, de alguma maneira, brincam. Onde
acontece o especificamente humano? 0 brincar do homem assume urn dado
novo, que é a valoragao dada ao brinquedo, que ultrapassa totalmente o
mero biolOgico. Esta valoragao nao esta inscrita organicamente. E uma invencao do homem. E o momento em que se instala o poder criador ou o
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principio da criatividade que, segundo Manfred Eigen, significa introduzir o
totalmente novo. Urn ato que nos dd nitida sensacAo de que algo novo é
diferente dos demais elementos.
Neste momento talvez fosse interessante, embora indebito, reavaliar
o ato criador biblico, quando o criador faz o boneco de barro. Ou tambem
lembrar a fabula grega que descreve a origem do homem, quando o "Cuidado", atravessando urn rio, seu olhar caiu sobre urn limo argiloso. Pensativo
ele tomou urn punhado e comecou a dar-lhe forma... A fdbula prossegue,
mas foi assim que os gregos conservam em sua tradicdo mItica a origem do
Homem (Heidegger, 1938, p. 241). A agdo criadora de Ja ye ou do "Cuidado" deve ser entendida como uma acdo comandada pelos esquemas da
racionalidade? Ou esse processo criador poderia ser enquadrado dentro dos
esquemas criativos do lddico? Tais perguntas podem soar como blasfernias
ou no minima como irreverentes. Seja como for, o que fica claro é que o
processo criativo consiste em acrescer alga de novo a alguma realidade
existente. Alem disso, segundo Lorenz, o processo criativo do brincar ndo
tern urn objetivo pre-definido. A criatividade do brincar acontece como urn
"brincar a vontade". E aqui que as perguntas anteriores ficam vulnerdveis,
pois sup6e-se que o Ser Criador tenha agido dentro de urn piano
preestabelecido. Entao nao ha mais brincadeira.
Assim mesmo podemos seguir a nossa reflexdo. Ficou claro que se
deixa de "brincar a vontade" quando se descobre que os objetos de brincadeira podem se transformar em ferramenta — como no caso das varas do
chimpanzê de Koehler ou do papagaio de B. Franklin — a brincadeira deixa
de ser urn comportamento espontdneo e aleatOrio para tornar-se "urn comportamento orientado Unica e exclusivamente para urn objetivo bem definido. A brincadeira transforma-se, nestas circunstdncias, em urn comportamento que passa a se chamar de trabalho" (Lorenz, op. cit., p. 64).
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0 trabalho passa corn o tempo a ser a grande atividade do homem.
Inicialmente como urn castigo, uma condenacao ou uma imposicao dos
deuses. Posteriormente, especialmente a partir de Marx, o trabalho passa a
ser a condic5o de construcao do homem. 0 dever do trabalho transforma-se
em um direito de trabalhar.
0 trabalho trouxe uma outra dimensao para as atividades humanas e
uma nova interpretacao do homem. As atividades humanas deveriam ser
sempre produtivas. A acdo humana nao poderia deixar de acontecer aleatoriamente e ingenuamente. Quem nao estabelece suas metas na organizacao
de sua producao corre o risco de ser surpreendido por Sat5, pela inutilidade
ou pela frustracao. As diferentes revolucees econemicas e industriais acabaram impondo criterios 'tidos para as iniciativas do homem. Tudo deve ser
controlado, em eltima instancia, pela cientificidade e pela tecnologia. Tudo
em funcao de sistemas de producao. Ate o pensamento humano passou a ser
incorporado as funcees da praticidade e aos projetos do trabalho.
Ao longo destas transformacees conceituais e especialmente praticas
de encarar o trabalho, urn fenemeno, embora pouco observado, acompanha
as atividades do trabalho como seu oposto: a brincadeira. Brincar, realmente, tornou-se o reverso do trabalho. 0 brincar vincula-se a inutilidade, ao
desrespeito ou a nao seriedade. Por isso, tentar dizer que a acao criadora de
Deus nasceu do brincar é apenas uma tentativa de blasfemar. Mas nao haveria atenuante se levarmos em consideracao que nos somos os homens da
racionalidade e do trabalho cientifico e tecnico. E se a humanidade tivesse
ficado no estagio do "brincar a vontade"?
Por que as antropologias e as teologi as precisaram ser montadas corn
os criterios da racionalidade e da logica causal? Seth que a logica da natureza
esta? Os Evangeihos nao proclamam a necessidade de nos tomarmos como
criancas? Os orientais nao tem uma consideracao toda especial pela idade
infantil?
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Estudiosos do mundo da natureza parecem abrir uma brecha na lOgica matematica da natureza. Lorenz insiste em dois pontos: a questa() das
valoragOes nao teleonOmicas e o fenOmeno do ziguezaguear da filogénese
(p. 111).
0 monop6lio da racionalidade, num primeiro momento eliminou a
brincadeira das atividades serias do homem. Depois, corn o passar do tempo, resolveu absorver a brincadeira dando-lhe a seriedade das organizacties
do trabalho. As duas situacoes sao mortais para o "brincar a vontade".
Mas brincar é uma maneira de ser do homem. Foi gracas a poténcia
criativa do homo

ludens, que surge o homo flbet: o homem do trabalho e da

tecnica. Precisamos recuperar o ICidico fora destes esquemas do trabalho
produtivo. Como sabermos qual a razao do banimento da brincadeira nascida do simples "brincar a vontade" e por que nao pode sobreviver na cidade
do trabalho?
Sera a brincadeira perigosa porque ela nao a uma atividade seria? Ou
talvez porque ela nos leva a descobertas imprevisiveis que escapam ao
controle previo dos que gostam de ter o dominio de tudo? A recuperacao do
esporte, fora dos grandes esquemas do rendimento, provavelmente so aeontecera corn o reencontro da ludicidade.

0 HOMEM E UM SER QUE SENTE
0 mundo da sensibilidade, ao lado do mundo do hidico, constitui-se
na Segunda grande vitima das imposici5es lOgico-racionais e dos sistemas
produtivos do trabalho. Tudo o que vem da sensibilidade, segundo os principios racionais e as leis do trabalho produtivo, torna-se urn estorvo para a
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funcionalidade cientifica e tecnolágica. As vezes que é tolerada nao passa
de urn enfeite ou decoracão mais ou menos superflua, como efeito de embalagem.
Recuperar esta sensibilidade esmagada pelas pesadas construcoes
produtivas de nossa civilizac5o a uma tarefa urgente e necessaria, nao so a
cargo da EducacAo Fisica, mas de toda preocupac5o educacional. Mas cabe

a Educagao Fisica, em especial, assumir esse papel, pois the concerne diretamente.
Na Fenomenologia da Percepcao de Maurice Merleau-Ponty encontramos um profundo esforco de recuperacNo do homem como corporeidade. Uma corporeidade movente, falante e que sente. Mas é no capitulo
sobre "0 sentir" que o autor busca tracar de maneira eloqUente o reavivamento da sensibilidade humana. "Meu corpo escreve Merleau-Ponty — é
o lugar, ou melhor, a atualidade mesma do fenOmeno da express5o, nele a
experiencia visual e a experiencia auditiva, por exemplo, impregnadas uma
da outra e seu valor expressivo funda a unidade antepredicativa do mundo
percebido, e, por ele, a expresso verbal e a significacao intelectual. Meu
corpo é a tessitura comum de todos os objetos e ele e, pelo menos em
relacao ao mundo percebido, o instrumento geral de minha compreensào"
(1945, p. 271-272).
Toda a compreens5o da sensibilidade e da corporeidade foi perdida
pelo homem. 0 homem aos poucos foi negando seu corpo. Deixou de ser
corpo. Lentamente o homem deixou de sentir. Foi tambOm proibido emocionar-se. A matrona espartana nao podia chorar os filhos mortos pela sua
Esparta. Tornar-se impassivel a qualquer estimulo externo era o principio
basico da erica estOica. A impassibilidade devia ser a fisionomia do herOi.
Ate o velho cacique Timbira, nos poemas de Gonsalves Dias, renega o seu
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filho que escapou do cativeiro e da execugAo por sews inimigos mediante o
choro. 0 homem que chora nao é forte. Chorar e vergonhoso. E o velho

Timbira nao aceita a vida e a liberdade do filho pelo prego das lagrimas.
0 cientista é a negag5o de todo sentiment° sob a couraga da objetividade cientifica. Todas as emogOes impedem a neutralidade e imparcialidade do juiz. Por isso o homem se esforga por nao sentir para nao chorar. 0
choro é permissivel aos fracos, as criangas e as mulheres. Quanto mais imune as emogOes o homem se julga corn maior personalidade e mais dignidade no desempenho de suas fungOes. Aos poucos a nossa civilizagaso vai destruindo as emogOes. Se o homem nao se emociona para nao chorar, ele acaba
tamb6m perdendo o riso. 0 homem deixa de sorrir. Nao sabe mais sorrir,
pois o sorrir vem do sentir e das emogOes. Quando se torna urn ritual nao se
sabe o momento de sorrir. Mas a ciencia e a tecnologia nao abandonaram o
homem em sua tristeza, inventaram o sorriso plastificado. As plasticas desenham tragos sorridentes no rosto de quem quiser. So nao ensinaram as emogOes do sorriso plastic°. Por isto vemos largos sorrisos plastificados, mas
poucos rostos sorridentes do sorriso emocionado.
Deve-se registrar que no mundo da sensibilidade nao se excluem os
valores da cientificidade e da racionalidade. Pelo contrario, as simetrias, as
linhas funcionais, as estruturas 16gico-maternaticas sao manifestacOes da
sensibilidade humana em percebé-las e

0 que se contesta a sua

exclusividade e seu monopOlio. Elas nao sac) Onicas. Tambem nao sao as
melhores. Podem ser mais adequadas ao trabalho produtivo, aos rendimentos, a funcionalidade instrumental e a eficacia de suas aplicacoes. 0 grande
equivoco esta em reduzir a imensid5o do sentir humano a certas formas
controlaveis de sua manifestag5o. Existem formas de sensibilidade que escapam aos controles e se manifestam livremente.
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Recuperar a sensibilidade seria, talvez, urn esforco necessario que a
Educacao Fisica precisa encampar. E preciso aprender escutar-se, ouvir a
fala da corporeidade, atender aos sinais do sentir.
A educagOo da sensibilidade, porem, nao se faz corn multidOes. Nem
mesmo por conceitos, definicOes ou corn teorias. Tambem nao por encantamentos magicos. Nem por transformacOes laboratoriais de quimicas ou plasticas. Muito menos pelos mananciais de cosmeticos. A sensibilidade nao se
aprende em manuais. Ela cresce existencialmente pelos quadros de
valoracties. Tentar escutar as vozes da sensibilidade, que habita em nes
podera ser o melhor caminho de aprendizagem. Ouvir falar, que esti envolvido pela sensibilidade, poderi ser outro caminho. Os artistas, os poetas, os
apaixonados, as criancas sac, os mestres vivos da sensibilidade. Manabu Mabe
parece confirmar quando responde a pergunta: E quando o senhor sabe que
a obra esti' pronta? "Eu sinto a hora de parar. Eu sinto isto. NA° é que esti
completo 100%, mas sei que é hora de parar" (Jornal Paulista. SOo Paulo, 7
de maio de 1986).
Tornar-se urn ser sensIvel é urn processo lento, paciente e pessoal.
Nada de gramaticas. Nada de dicionirios. A sensibilidade precisa de urn
cultivo delicado e constante. Precisa da aclimatacAo e de alimentagOes. Ela
se situa, em seu proceder, no lado oposto da ciencia e da tecnica. A sensibilidade precisa de silencio, de escuta atenta e da observagäo profunda.
Esta sensibilidade, que a nossa civilizacdo parece ter perdido, tentamos reencontra-la nas comunidades primitivas em sua maneira de viver
espontaneamente. "Alem de urn maravilhoso desenvolvimento dos sentidos da vista e do ouvido que lhes permite, por exemplo, indicar a urn cornpanheiro a posicdo do planeta Venus em pleno dia, de escutar urn rumor
diferente, entre os tantos que povoam a floresta, tern urn complexo de sensibilidade realmente maravilhoso. Assim, em qualquer circunstancia de sua
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vida ativa, mostram imediatamente toda a irregularidade insignificante,
como, por exemplo, a posicao de uma folha, a dobra de uma erva ou de urn
raminho torcido, coisas essas que para eles tern a maxima importancia. Urn
imperceptivel rasto, ate no capim, indicara aos bororos a passagem de uma
fera, o tempo em que passou e o sexo a que pertence" (E.B.I., Museu D.
Bosco, Legenda, Campo Grande, MS, s.d.).
Com isto fica claro que o dinamismo da sensibilidade esta vinculado
ao contato corn a natureza, mas nao se da apenas ao nivel das perceppaes de
objetos, rastos ou movimentos, mas a compreensao de valores. Esta situacao
nos obriga a superarmos os esquemas da civilizacao das ciencias. Mais uma
vez os raciocinios tornam-se intiteis e precisamos recorrer aos depoimentos.
Mais uma vez Mabe nos socorre ao dizer: "Tenho saudades e gosto das
plantas, de ver como nascem suas folhas, flores. Isto vem comigo desde dez
anos. Por isto a que pinto. Veja minha vida nas telas: tern muito sentimento.
Alem da forca, tern muito sentimento. Todo mundo pergunta. Por que? Porque fui criado no interior, corn meios rurais" (Jornal Paulista. Sao Paulo, 7 de
maio de 1986).
A sensibilidade esta adormecida em nos. A nossa educacao foi sempre antiemotiva. Mas podemos recupera-la. Segundo Lorenz, as conquistas
do processo evolutivo da vida nab sac) abandonadas, podem ficar sem funcionamento, mas sao mantidas. A sensibilidade faz parte do ser humano, pode
estar silenciada, mesmo sepultada, mas ela pode reaparecer. 0 que nos falta
é querermos despertar para as harmonias do universo. Os movimentos ecolOgicos podem ser uma forca nesta direcao. "0 nosso Orgao que nos fornece
a sensacao de harmonias precisa de uma `alimentagao' de grander quantidades de dados para poder realizar sua funcao. Uma das tarefas fundamentais
da educacao é a de fornecer ao jovem em desenvolvimento uma quantidade
suficiente de fatos palpdveis que the permitam de inicio perceber e valorar
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o belo e o feio, o born e o mau, o sadio e o doentio" (Lorenz, op. cit., p. 189).
A escola que ensina o homem voltar a sentir é o livro da natureza. Este livro

nio tern apenas caracteres matematicos, como supunha Galileu. Ele é formado de partituras de sinfonias, harmonizado corn movimentos e cores. E
Lorenz continua: "Nao posso imaginar que uma crianca normalmente dotada, a quern seja concedida uma convivencia prOxima e intima corn os seres
vivos, vale dizer, corn as grandes harmonias da natureza, venha sentir que o
mundo carece de qualquer sentido". Parece ser, portanto, muito simples
cultivar no coracao das pessoas a alegria pela Criacao e o prazer de sua
beleza. Mais uma vez Lorenz insiste em dizer que "os jovens precisam ser
expostos muito mais intensivamente a grandeza e a beleza deste mundo,
para que, assim, possamos evitar que se desesperem pela atual situacao da
humanidade" (p. 189-190).
Esse mesmo caminho, segundo o autor, deve ser percorrido para superar a dominacAo das drogas, do alcoolismo e da violencia, na medida em
que entendermos tais fenOmenos como uma fuga da realidade brutal do
mundo civilizado. As vivencias corn as grandes harmonias da natureza constituem-se em uma verdadeira imuniza0o contra qualquer ordem de manipulacão tanto emocional quanto intelectual.
E mais urn desafio para a Educaca'o Fisica desenvolver a sensaca'o e
a percepOo das grandes harmonias. Existem infinitos tipos de harmonias.
Basta observamos os diferentes tipos de harmonias musicais. 0 que falta é a
sensibilidade de percebe-las. E percebé-las significa goza-las, encantar-se,
extasiar-se diante delas. As maquinas e os computadores podem transformalas em decibels, mas nunca em emocOes.
Conduzir a Educacdo Fisica nesta direcao é uma quesdo de opcan e
de decisao. Sem thivida exigira uma revisao dos procedimentos existentes
na escolha de disciplinas fundamentals, de exercicios fisicos e na orientacao
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para as atividades desportivas. 0 esporte brincado nao seria urn caminho
para reencontrar muitas harmonias perdidas corn os pesados regulamentos e
tecnicas impostas as atividades esportivas?
Neste contexto nao seria born lembrar a lagrima do ursinho, que
rolou no encerramento da Olimpiada de Moscou? Una pequeno texto de
Sergio Jockimann pode nos agradar: "Para ser absolutamente sincero, a
ca vez na vida que me emocionei corn uma Olimpiada, foi corn aquela
beleza de festa de encerramento que os sovieticos fizeram em Moscou. Ver
aquela lagrima rolar nos olhos do ursinho me derreteu o coracao. Alias,
pensei que realmente era um desperdicio esfalfar aquela gente toda em
competicoes malucas, quando o melhor era mesmo a festa. Dependesse de
mim, acabavamos corn todas as disputas e resurniamos a Olimpiada num
tremendo fest-do, transmitido para o mundo inteiro. (...) Fariam melhor para
o entendimento entre os povos do que esses monstrengos dopados, que a
cada dia que passa se parecem menos corn seres humanos" (Jornal Folha da
Tarde. Porto Alegre, 10 de maio de 1986).
Mais do que racionalidades, a escola e a educacao precisariam cultivar a grandeza da alma de uma Cora Coralina, que contemplou e cantou as
trepadeiras sem classe, as ruas estreitas e as calcadas irregulares, os cochichos das mulheres e das casas encostadas. E por que nao reviver o "Luar do
Sertao", de Catulo da Paixdo Cearense, quando denuncia:
"A gente fria
desta terra
sem poesia
nä° se importa corn esta lua
nem faz caso do luar.
Enquanto a orica,
la na verde capoeira,
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leva uma hora
inteira,
vendo a lua,
a meditar".
0 cultivo desta sensibilidade nas escolas provavelmente n -alo contribuira para construir grandes fabricas, nem produzir grandes lucros. Da mesma maneira no contribuird para construir arsenais de armas, nem revelard
muitos atletas para as olimpladas e para os "podiuns" de coroamento. Outras
grandes remincias de viterias e triunfos em rendimentos e em campeOes.
Mas podera contribuir para criar uma paisagem mais humana, corn mais paz
e bem-estar. 0 professor de Educac'do Fisica e das praticas desportivas, mais
do que saber tecnicas e estrategias, precisard saber brincar. Mais do que
assumir a fisionomia de um comandante ou treinador, precisara inspirar-se
na arte e nas orquestras.

DIAGNOSTICOS METODOLOGICOS
E ANTROPOLOG1COS DO LUDICO1
(uma pesquisa näo-formal)

Mais do que apresentar conclusOes e solucOes, pretendo expor algumas reflexOes sobre certos aspectos que, no meu entender, sdo altamente
significativos no Esporte para Todos. Tratam-se de alguns diagnOsticos
metodologicos e antropolOgicos decorrentes de urn trabalho iniciado, ha
alguns anos, primeiramente na Educacdo Fisica, depois no Esporte Escolar,
e, por fim, no Esporte para Todos.
Essas reflexiies, no inicio, foram ameacadas por uma imagem negativa da Educacao Fisica e do Esporte incorporada desde os tempos da escola
primaria. A Educacao Fisica resumia-se em minha lembranca como um conjunto de exercicios especificos de ginasticas vinculados aos ensaios de marcha para os desfiles das datas civicas. 0 esporte era praticado como uma luta
competitiva entre series ou escolas. Cada urn corn a ideia fixa de que o
Trabalho apresentado no III Congress() Nacional de EPT. Campo Grande — MS, 1986.
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tinico sucesso do esporte era a vitOria. A derrota nao seria so uma derrota
esportiva, mas uma derrota muito mais ampla que abrangia valores pessoais,
as vezes familiares e da escola ou grupo...gor isso tudo, ou quase tudo, era
legitimado. Mentir, agredir ou brigar.

E":.a

uma legitima guerra em que, fe-

lizmente, o espirito infantil superava os tfeitos rapidamente.
No momento em que fui solicitado a trabalhar, embora informalmente, na area de Educac5o Fisica, estas imagC;ns reavivaram-se em mim. As
minhas primeiras rev-3'es de imediato tomaram uma direcão na qual a Educag5o Fisica nao tinha muito sentido ou func5o na vida humana. No caso
especifico da escola, parecia-me claro que, a Educacao Fisica mantinha uma
vinculagdo direta comas ideologias totalitarias, em particular ao movimento militar de 64, e, como n5o podia deixar de ser, aos movimentos nacionalistas do nazismo e do fascismo. E pensava que uma vez o pais voltando a
normalidade democritica, a Educacao Fisica perdetia sua obrigatoriedade.
Na universidade simplesmente desapareceria, com ,excec5o dos cursos especificos. Na escola em geral a Educac5o Fisica ficaria reduzida a uma
quase total insignificancia. E, como arremate, imaginava uma diminuicao
global do mercado de trabalho para os egressos do curso de Educacao Fisica.
Foi o meu primeiro engano. Felizmente, urn grande engano.
0 contato e o envolvimento corn as problematicas da EducacAo Fisica e das praticas esportivas escolares, aos poucos, mudaram meu pensar e
confirmaram o meu engano. As preocupacOes e os questionamentos dos
profissionais da area da Educag5o fisica mostravam uma visa) de um novo e
grande espaco, onde as atividades da Educac5o Fisica e as praticas esportivas deveriam construir uma nova paisagem humana, abrangendo o individuo, a escola e a sociedade.
Descobri, em pouco tempo, que na area de Educacao Fisica nao
havia apenas pessoas que cultivam agilidades e resistencias, que se preocupavam com performances e rendimentos, corn destrezas e velocidade, corn
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milsculos e energias. Tambern no se falava apenas de atletas e campeOes,
de competicao e vitOria. La encontrei gente angustiada, preocupada e empenhada em formular questOes basicas que conduzem as raizes das atividades educacionais e do sentido das atividades esportivas. Perguntavam-se
sobre o valor educativo e cultural do esporte, da competicao, dos eventos e
das organizacOes esportivas. Os curriculos passavam por severas andlises. Os
conteddos da disciplina de Educacao Fisica no segundo grau eram profundamente questionados. Buscava-se descobrir o papel da Educacao Fisica no
projeto educacional, em relacao ao pessoal, ao escolar e ao social. Na Educacao Fisica encontrei urn forum de debates em que se levantavam questoes sociolOgicas, filos6ficas e politicas junto corn questOes de biomecanica,
motricidade e tecnicas esportivas. A reflex-do filosOfica estava sendo praticada, nao havia necessidade de convocar filOsofos. Lembrei-me entao desta
passagem da Critica da Razao Tupiniquim: "0 filOsofo brasileiro, capaz de
vOos mirabolantes no tempo e no espaco, capaz de pensar o seculo XIII ou
as cosmovisöes europeias, nao é capaz, pela armadura na qual se encontra,
de enxergar urn palmo diante do nariz. Este mesmo `pensador' nao é capaz
de cobrar urn escanteio ou dancar urn samba" (Gomes, 1979, p. 17). Era
uma
A problemdtica levantada pelos responsdveis da Educacao Fisica os
transformava em sociOlogos, antropOlogos ou filOsofos da Educacao Fisica e
do Esporte. Isto se constituiu, para mim, num desafio. Talvez uma provocacdo. No fundo, uma humilhacdo. Decidi assumir o compromisso, melhor,
vestir a camiseta e entrar no jogo, o jogo do estudo, da reflexao e da pesquisa. Restava saber quais regras seguir para estudar, refletir e pesquisar o mundo da Educacao Fisica e do esporte, ou o mundo humano do movimento e
do Iddico.
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POSSIVEIS CAMINHOS DO PESQUISAR
As questOes ji estavam colocadas. Os objetivos mostravam-se claws.
Questoes e objetivos tinham a mesma exigencia, a de colocar a Educacao
Fisica e o esporte no lugar adequado no contexto da educagdo e da vida de
cada urn de nos, seja no universo escolar, seja no mundo social.
Era preciso encontrar e percorrer os caminhos, os corretos caminhos
da pesquisa que conduzem as fontes do movimento humano e de suas manifestacOes esportivas para encontrar as chaves de possiveis respostas ou solucOes. Entrar, porem, num mundo estranho e desconhecido, seguir os caminhos da Floresta segundo Heidegger, aumenta o nivel de riscos. Torna-se
quase uma aventura. Seria uma intromissao?
Falar em pesquisa, alern disso, e pronunciar uma palavra toda poderosa, talvez magica. Ela aponta, de urn lado, para um mundo de incognitas;
do outro ela exige urn aparato metodolOgico rigoroso. No acoplamento do
mundo das incognitas corn as regras metodolOgicas, a pesquisa faz surgir a
figura solene do pesquisador. Um individuo dotado, possivelmente, de razdo universal, imunizado, presumivelmente, pela imparcialidade cientifiCa, que se torna capaz de garantir os novos avancos da ciéncia, de trazer as
soluc'Oes para os problemas cognitivos do homem; caracteristicas que o tornam credor de promissores investimentos.
Os caminhos desta maneira de pesquisar pareceram-me intransitaveis para o tipo de reflexao filosOfica que eu era capaz e queria desenvolver.
Mais uma vez lembrei-me da obra de Roberto Gomes, a Critica da Razdo
Tupiniquim, quando diz "No Brasil o falar, o escrever, o pensar, vieram a ser
as coisas mais formalizadas e rigidas que se conhece. (...) Sempre que se trata
de realizar uma atividade cultural — apresentar uma aula, discursar, escrever
urn livro, pensar— o brasileiro seri° mergulha num tern e gravata" (Gomes,
op. cit., p. 17). Perguntei-me se adotar principios te6ricos e complexos meca-
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nismos metodolOgicos nao seria, de alguma forma, vestir de terno e gravata
a reflexao filosOfica, sua imaginacao e sua forca criativa? Mas seria possivel
desenvolve-la corn outras regras de pesquisa? Impee-se buscar outros caminhos para se obter novas visees e seguir outros processos criativos.
Como conseguir isto? A pesquisa cientifica no 6 uma via de mao
tinica? A pesquisa, como 6 vista hoje, ou 6 cientifica e, portanto, valida, ou
nao 6 cientifica e, portanto, inutil. Pesquisar fora das regras cientificas apresenta-se como uma tarefa pouco aceita, ou mesmo ridicula ate se falar em
tentar. Sua validade e credibilidade estariam aprioficomprometidas. Ainda
que os resultados fossem validos, nunca seriam creditados a esse tipo de
pesquisa, mas ao acaso. Apesar de tudo isso, talvez, valesse a pena correr o
risco e assumir o onus da aventura.
Querer pesquisar fora da cientificidade nao 6 tudo. Onde encontrar os
indicativos dos novos caminhos? Por que nao comecar pelo que esta mais
perto? Uma observacao atenta da prOpria tarefa de pesquisar tentando apanhar o dinamismo que a desencadeia pode oferecer alternativas possiveis.
Vejamos, a pesquisa' trna tarefa humana. E pelo que se sabe o homem
sempre investigou. Entdo, o que leva o homem a investigar? Quo dinamismo ou energia havera no processo criativo da pesquisa? 0 senso comum
parece aceitar que a pesquisa nasce de uma curiosidade. E diante da dificuldade do desconhecido que a investigacao segue os impulsos da curiosidade.
Pesquisar 6 querer saber, querer compreender, querer explicar o desconhecido. Mas estas preocupacees sempre acompanharam o homem, talvez constituem o humano, especificamente humano, do homem. Se, de urn
lado, o homem sempre pesquisou, do outro lado a HistOria mostra que os
metodos, ou os caminhos, seguidos para satisfazer os objetivos da curiosidade nao foram sempre os mesmos. Corn isso se conclui, e a HistOria confirma,
que a pesquisa cientifica foi uma criacdo tardia, muito recente mesmo, no
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processo evolutivo do saber humano. Nenhuma novidade ha em dizer que o
homem viveu muito tempo sem ci8ncia e sem as verdades cientificas. Muitos problemas foram resolvidos eficientemente pelo homem sem as
metodologias lOgico-matematicas. Culturas e civilizacOes prosperaram sobre a face da Terra sem a tecnologia cientifica. E licito, portanto, concluir

•que existem outras maneiras legitimas de pesquisar, embora nao legitimadas cientificamente. Existem outras verdades muito humanas, embora nao
cientificas. Mas seria involuir, ou num mesmo processo regressivo recuperar e praticar metodologias de investigacao anteriores ou fora da ciéncia? De
que maneira coloca-las em pratica na Educagao Fisica e no esporte? Observando a materia-prima sobre a qual se constituem a Educacao e o esporte,
talvez seja possivel encontrar a resposta tao procurada.
0 movimento humano 6 urn fenelmeno ainda bastante desconhecido
sob os aspectos que fogem ao controle das medigOes tecnico-cientificas da
biofisica e da biomecanica. As possibilidades do jogo tambem sao muito
mais amplas do que pensamos. Alguns cientistas, filOsofos e pensadores da
teoria da evolucao da vida mostram que o jogo é urn processo criativo e se
torna uma maneira visivel, possivelmente a primeira, de pesquisar e investigar. Novamente a histOria dos inventos cientificos revela que muitas descobertas, valiosas descobertas, aconteceram gracas a brincadeiras inocentes.
Apesar de ser verdadeiro o fato de que certas descobertas ocorreram ocasionalmente enquanto alguem brincava, apenas 6 referido como urn acontecimento curioso e pitoresco. Nunca se aceita uma vinculagao direta entre a
brincadeira e o resultado da invencao. 0 que significa dizer que a brincadeira nunca tera foros de metodologia de pesquisa.
E como sera possivel admitir o jogo como urn m6todo de pesquisa?
Se exigirmos do jogo que assuma os procedimentos da pesquisa cientifica,
sem clOvida isto nunca sera possivel. Apesar disto, parece legitima a tentativa de aceitar as atividades hiclicas como processor criativos e de investigacao.
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Para Henri Lefebvre (1969, p. 70), a atitude curiosa é o dinamismo do
desejo humano de conhecer. Curiosidade manifesta, segundo ele, desce a
tentaCao dirigida a Eva pela serpente no Eden. E tal curiosidade levou a
corner o fruto da arvore do Conhecimento do Bern e do Mal (p. 70). Konrad
Lorenz (1986, p. 63), por sua vez, afirma que o "comportamento curioso,
ao nivel dos animais, dificilmente pode se distinguir do jogo". Corn o apoio
de Lefebvre e Lorenz parece que os novos caminhos procurados estao se
delineando. A esta altura, creio eu, torna-se licito sustentar dois pontos basicos.
Em primeiro lugar pode-se enunciar que a curiosidade esta na raiz de
toda a investigacao. Esta curiosidade investigadora confunde-se corn o homem. A pesquisa cientifica a apenas a maneira lOgico-matematica de regrar
a curiosidade. Em segundo lugar pode-se aceitar que o comportamento curioso se concretiza como jogo. Deduz-se disto que o jogar ou o brincar tarnbern sao maneiras a-kigicas de investigar e de "regulamentar" a curiosidade.
Seth, exatamente, a partir deste segundo ponto que se roma viavel
encontrar as possibilidades de uma investigacäo fora das exigencias lOgicomatematicas. Afirmar que a pesquisa esta ligada a processos criativos ou
invenc5o cientifica nada acrescenta de novo ao que todos admitem. E dizer
o Obvio. Mas afirmar que a brincadeira ou o jogo, tambem, vinculam-se aos
processos criativos e a descobertas cientificas, sem dtivida, é exagero. Provoca, ate, expressties deste teor: "Born, é preciso distinguir". "Nae o é bem
assim". "Depende do que se entende". Mas o que dizer ou o que pensar
quando Konrad Lorenz, Prémio Nobel de Medicina de 1973, escreve: "A
intima ligacäo que existe entre a pesquisa e o jogo jamais se me tornou mais
clara do que naquele feliz verao quando Niko Tindbergen veio a Altenberg,
quando entho brincamos corn o comportamento do ganso cinzento a rolar os
seus ovos, sobre o qual a seguir apresentamos urn trabalho cientifico" (Lorenz,
op. cit., p. 63). A invenc5o do para-raios, lembra o prOprio Lorenz, aconteceu
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quando o diplomata Benjamin Franklin, brincando com seu papagaio (pipa
ou pandorga) num dia de tempestade, percebeu faiscas saltando da linha
emida. Tanto Lorenz e Tindbergen quanto Franklin ndo estavam se cornportando de acordo com a seriedade dos metodos cientificos lOgico-matematicos, nem corn objetivos cientificos. Urn não estava pesquisando nem os
raios e, muito menos, pensava no Ora-rams. Os outros nao tinham nenhuma
preocupacdo explicita e aprioriestabelecida de produzir urn trabalho cientifico sobre os gansos.
Muitos outros casos semelhantes podem ser lembrados. Gostaria de
citar duas atitudes, nada cientificas e pouco metodolOgicas, mas que parecem constituir-se em procedimentos viaveis de investigacdo. Rubem Alves,
embora ndo garanta a veracidade do fato, escreve a seguinte histOria: "Kakule,
cansado de lutar corn o problema da organizacdo molecular do benzeno,
estava urn dia fumando urn charuto, frente a uma lareira, descansando. Repentinamente, do charuto saiu urn anel de fumaca, e foi isto que produziu o
estalo: os atomos de carbono ndo se organizam linearmente, formam
(Alves, 1981, p. 147). Al estava mais urn avanco da Quimica, sem o aval do
metodo cientifico obrigatOrio para se pesquisar em Quimica. Nao havia,
tampouco, urn objetivo a prioriestabelecido. E para conduit o segundo fato,
Erico Verissimo literariamente escreve: "Roma me ensinou que a melhor
das viagens bem podem ser as caminhadas que o turista faz sem rumo certo
pelas ruas — sem mesmo olhar plantas ou mapas — parando para ouvir dialogos, ver ate onde vai, por exemplo, o bate-boca entre os condutores de dois
automOveis que acabam de chocar-se" (Verissimo, 1975, p. 18).
Kakulé e Verissimo, se ndo tiveram uma atitude explicita da brincadeira, pelo menos foram guiados pelos elementos fundamentais do brincar,
o espontaneo e o ndo-aprioristico. Em nenhum dos casos expostos ha o
objetivo de descoberta cientifica, a intencdo do fazer ciencia, ou de procurar
alguma coisa, qualquer que seja.
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Pode-se agora propor o ensino da brincadeira como pesquisa em nossas aulas? Em nossa escola, filha da "epistheme" grega, da cientificidade
moderna e dos metodos legico-matematicos contemporaneos, nunca. Ainda
a brincadeira nao poderia ser ensinada em aula, pois o brincar nao se ensina.
Cada um brinca. Nao sera o ensino do brincar que valoriza a brincadeira.
Mesmo se a escola nao pode adotar o jogo e a brincadeira como metodos de
investigacao, estes continuam proporcionando descobertas e presenteando
as ciencias coin avancos memoraveis. 0 espontaneo e o casual continuam
reservando aos cientistas agradaveis surpresas.
Sera nessas fontes pouco ortodoxas que you tentar buscar subsidios
para olhar o fentimeno, chamado de "Esporte para Todos", e que tem a sigla
(EPT). A intencao é de quem olha por olhar, de quern joga por jogar, de
quern procura nada e tudo. Este trabalho e a sintese dos tateios, dos ensaios,
dos olhares olhados, das jogadas simplesmente jogadas, das buscas, onde o
tudo e o nada podiam acontecer. Mas tudo isto ja aconteceu. 0 escrito é urn
material expurgado, selecionado, segundo criterios assumidos, talvez, nao
de carater lOgico e sem exigencias do rigor. Tudo aconteceu seguindo os
passos do caminhar. 0 Esporte para Todos foi entendido como urn laboraterio vivo de pesquisa. Ele, de maneira peculiar, pareceu-me oferecer o espaco onde se pode aplicar os dois metodos de pesquisa: a pesquisa seria e a
brincadeira.

IDENTIFICACAO DO EPT
A institucionalidade
A prOpria expressao "Esporte para Todos" revela sua primeira
institucionalidade, Esporte. 0 conceito esporte, o que diz o que entendemos por esporte? Quais sao as atividades humanas que merecem o nome de
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esporte? Uma atividade esportiva sera sempre esportiva? E todo o aparato
conceitual que circunda o Esporte. Jogo, esporte, desporto. Formal, n'Ao
formal, informal, etc., tudo isto ja estabelece conte6dos, delimita atividades, define procedimentos, impoe classificacOes. 0 que significa ao mesmo
tempo identificar o tipo de instituicOes surgidas neste contexto. Todos, como
explicitar a totalidade. Os matematicos, com toda sua seriedade e rigor, não
ficam menos confusos que os filOsofos diante do conceito do todo. Nao
definir a totalidade, penso eu, pouca importfincia tem no caso. Mas como
atingir a todos com o esporte? E aqui, sim, vejo ameacada a instituicao do
EPT, caso nao realize o que seu nome diz.
0 Esporte para Todos a muito mais que urn conceito ou uma sigla.
Ele tem uma hist6ria. E uma organizacUo juridica, cultural e social. Os poderes p6blicos criaram departamentos, secretarias e coordenacdes. Muitas sao
as promocOes a nivel municipal, estadual ou nacional. Congressos e cursos
discutem o EPT. Investimentos e dotacOes orcamentarias s -do aplicadas para
o desenvolvimento do Esporte para Todos. A Literatura rapidamente se
avoluma sobre as mais variadas questOes que envolvem o EPT. A
institucionalidade do Esporte para Todos pode ser passive] de varias cornpreensOes.

Tres compreensOes do EPT
Compreensffo de caster sociolOgico
0 movimento denominado "Esporte para Todos" deve ser entendido, segundo principios elementares da Sociologia, dentro do contexto geral
da CivilizacAo Industrial. Tratar-se-ia, neste caso, de urn fenOmeno cultural
entre outros fenOmenos culturais de nossa epoca e para a nossa epoca.

DIAGNOSTICOS METODOLOGICOS E ANTROPOLOGICOS DO LUDICO
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Foi a partir da segunda metade deste seculo que surgiram corn grande destaque os movimentos de massa ou de cultura de massa. 0 EPT, portanto, deve ser caracterizado sociologicamente como urn destes movimentos. Ele surge sob a inspiracao da sociedade constituida pelas ciencias e pela
tecnologia, onde se instalam, precisamente, as grandes manifestaciies humanas de massa. Novos espacos e novos horizontes se abrem ao homem. A
producao em serie. Os trabalhos ou tarefas especializadas. A economia e o
comercio diversificados. Os grandes partidos populistas. Tudo parece apontar para a multidao e a massificagao.
Essa cultura de massa apresenta-se como democratizacao da universidade, entendida como uma abertura dos portOes universitarios a toda sociedade, mesmo que no se tornem universitarios. Sob este principio criaram-se os movimentos denominados de cultura popular. Buscava-se criar
uma cultura par o povo. Os beneficios da cultura superior, reconhecida como
cultura burguesa — literatura, teatro, musics, artes plasticas — deviam ser
colocados ao alcance do consumo popular. Os meios de comunicacao tornam-se meios de comunicacao de massa. A eles caberia se transformar nos
grandes instrumentos para divulgagäo da cultura popular. 0 EPT, visto sob
este prisma, deveria colocar o esporte, ate o esporte das elites, como uma
atividade ao alcance de todos. 0 aumento da escolaridade, a especializagao
profissional, a cultura popularizada, seriam completadas pela pratica esportiva como uma atividade de todas as camadas sociais. Trabalho, conhecimento e lazer constituiriam o pleno desenvolvimento do cidadao da era das
ciencias e da tecnica.
Tal compreensao do EPT como urn movimento de massa parece
receber urn reforco muito forte pelo alto desenvolvimento tecnolOgico alcancado na esfera dos meios de producao. As maquinas num ritmo acelerado
estao ocupando o lugar da forca e do trabalho do bravo humano. 0 homem
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ve crescer sua liberando para o lazer. Torna-se uma opiniao, cada vez mais
crescente, que nossa sociedade caminha para uma cultura do lazer. A
tecnologia, liberando o homem do trabalho, aumentaria automaticamente
suas horas disponiveis para outras e novas ocupaciies. 0 EPT seria o promotor das alternativas possiveis para se preencher esses espacos vazios de ocupaceies laboriosas. Com esta missao o EPT ultrapassa as dimensOes socio1Ogicas de suas funcOes para assumir urn papel de alta densidade ideolOgica e
politica. 0 EPT nao é apenas uma resposta de ocupacao para as horas de
lazer, ele nao é uma simples satisfacao das necessidades do lazer. A sua
compreensao vai muito mais longe.

Ulna compreensao ideolOgica
0 pensamento filosOfico contemporaneo desenvolve de maneira
acentuada uma atitude de dentincia e de desmascaramento. Procura-se denunciar as falsas consciéncias que dominam os individuos e as comunidades
humanas. Marx, Freud, Nietzsche, sao considerados, segundo Paul Ricoeur,
os trés grandes mestres do metodo da suspeita que se manifesta no
desmascaramento da ingenuidade das consci8ncias (Ricoeur, 1965, p. 40).
Na aplicagao destes metodos de desmascaramento ao dominio do
EPT procura-se denunciar as ideologias que se ocultam atras do mesmo.
Busca-se detectar interesses e intencionalidades segundas. 0 esporte pode
ser, apenas, urn verniz destes interesses e intencOes. Assim o EPT nao passaria de uma manobra dos poderes dominantes. Ainda mais, um instrumento
de nova alienagao, ou da manutencao de alienaciies antigas, para ocultar os
verdadeiros problemas sociais. Torna-se necessario, portanto, desmascarar
os mecanismos ideolOgicos que fazem do esporte uma distracao alienante,
um novo opio do povo ou urn novo circo. 0 EPT pode ser uma maneira de
manter a luta de classes, reafirmando as diferencas sociais. A divulgacao
publicitaria do EPT, pregando uma identificagao popular corn a imagem do
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atleta camped°, cria a figura do novo super-her6i, como ilusdo de libertacdo
individual e de ascensdo social. Os atletas constituem uma nova casta, habilmente manobrada pelo poder econOrnico e politico dominante.
0 EPT, sob o ponto de vista econOmico, seria reduzido a urn vasto
espaco de producão e de consumo de mercadorias. E, sob o ponto de vista
politico, uma promocdo da forca da ideologia dominante. As promocaes
como maratonas, rdsticas, circuitos de toda ordem, gincanas, etc., transformar-se-iam numa imensa tela viva de publicidade para os interesses econdmicos das multinacionais, ou numa grande vitrine para os politicos.

Uma compreensgo radical
Parece-me nao ser suficiente permanecer nesta compreensão sociolOgica, nem continuar ao nivel das caracterizacOes conceituais e culturais do
EPT. Corn isto Ilk) se minimiza tais estudos, pelo contrario, a compreensdo
sociolOgica torna-se necessaria para ampliar e fecundar qualquer interpretacdo do Esporte para Todos.
A compreensdo ideolOgica corn suas dendncias desmistificadoras,
embora sejam fundamentais, tambern, no meu entender, rid° podem ser
constituidas na razdo Ultima da compreensdo do EPT e do esporte. A consciencia critics, verdadeiramente, evita que sejamos manipulados e nos proporciona condicides para que ndo nos transformemos em manipuladores ou
instrumentos de manipulacdo a servigo de terceiros. Entendo corn isso que
a compreensao sociolOgica e a compreensdo ideolOgica so sera. ° eficazes
para renovar a Educacdo Fisica, e instaurar uma nova politica do esporte
escolar e social, se conseguirmos compreender as raizes que sustentam as
atividades esportivas e todas as suas instdncias institucionais. Sera o sentido
ladico a raiz de toda atividade esportiva? Como o hidico se vincula ao antropohigico?
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A FENOMENOLOGIA DO LUDICO
Penso que sera pelos caminhos do LUDICO que se pode encontrar
as dimensiies do humano e, assim, alcancar as raizes antropolOgicas do esporte em geral, e do EPT em particular. Esta posicdo fica reforcada por
Friedrich Schiller ao afirmar que "o homem s6 se torna completamente
humano quando brinca" (Lorenz, 1986, p. 63). Para realizar esta ambicdo
sera preciso abandonar as definicOes e as conceituagOes e mergulhar nos
comportamentos, nas atitudes imaginando surpreender o ludico, já que
Buytendijk nos diz que "o jogo sempre aparece como urn comportamento"
(Gadamer-Vogler, 1977, p. 63). Investigar, portanto, seguindo as regras da
brincadeira, implica envolver-se e participar diretamente nos acontecimentos porque "para se entender o jogo deve-se tomar parte, a compreensdo
esta na experiencia" (Marcuse, 1967, p. 90). Desta maneira pretende-se
captar o 16dico no seu acontecer, na medida em que se faz parte integrante
deste acontecer.
Nenhum esforco sera feito aqui para definir ou conceituar o 16dico.
Pelo que ja foi exposto parece legitimo afirmar que o 16 dico ndo
conceituivel. 0 lildico situa-se na esfera do simb6lico, ele é urn modo de
comportamento, o que significa dizer que é uma valoracdo, urn sentido, uma
intencionalidade do homem. Os conceitos podem, quando muito, alcancar
determinados comportamentos percebidos como I6dicos. 0 que fica claro
que comportamento e 16dico nao coincidem, embora sejam inseparaveis. 0
comportamento, é born insistir, e o lugar onde o 16dico se manifesta. Podemos, portanto, observar os comportamentos, e, pela maneira como eles aeontecem, conseguirnos sentir o 16dico, mas ndo conceitua-los, pois o "o objeto
16dico", escreve Buytendijk, "nunca possui o carater de um `objeto', ou de
uma `coisa" (Gadamer-Vogler, op. cit., p. 68).
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Essa compreensab do fenOmeno 16dico nos conduz, obrigatoriamente, a buscar, na histOria de nossa bagagem cultural, as comportamentos, nos
quais o 16dico se manifesta. Tal trabalho torna-se delicado porque as atitudes individuais ou coletivas vividas ludicamente variam de individuo para
individuo, de uma comunidade para outra ou entre diferentes culturas. Cada
cultura, em cada epoca consagra maneiras prOprias, as vezes exclusivas de
concretizar o !Mica. Tanto em relacAo as manifestacaes corretas quanto as
patolOgicas, do 16dico. 0 16 dico, portanto, s6 seria detectavel nesta
concretude comportamental e hist6rica.
Neste levantamento de nossa heranca cultural 16dica parece logo de
inicio ser passivel tracar urn certo quadro geral da fenomenologia do Mica
Nos diferentes momentos histOricos aqui expostos é possivel observar que
o Mica aparece como "a outra coisa", o outro lado, o que esta alern, de fora
de uma situagdo, entendida esta como sendo a parte principal ou centro. 0
16dico, assim, nao se coloca no centro do cenario das atividades humanas.
Acontece em outra dimensao. Diz Buytendijk, "o jogo é a atividade finita
na dimensao magica" (Gadamer-Vogler, op. cit., p. 68). 0 16dico acontece
sob os fluidos da magia. Ele e diferente. 0 secundario. 0 dispensavel da
vida. Sem d6vida o 16dico nao e entendido, nem vivido como o elemento
principal. E apenas um momento extra. Urn acrescimo. Quase uma recompensa.
Na observacao do ludico, na medida em que ele é o outro lado, podese apresenta-lo, em nossa tradicão cultural, como urn oposto. E alga que se
opOe a uma outra realidade. Mas esses opostos nao coincidem em nossa
civilizacAo ocidental. Aqui you sintetizar e expor apenas dois momentos
diferentes onde esta oposicao se manifesta.
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1 - Logos versus aisthesis
Desde a tradicao mitica grega o Indic() é visto como urn fato estranho,
magic°. 0 Indic° parece acontecer, preferencialmente, nas esferas das divindades, fora dos esquemas dos "Logos" e, mesmo, diferentemente do
cotidiano. A energia indica se da nas emocees ou na excitacao dos sentidos,
o lado nao racional, em outras palavras, o lado nao "serio" do humano.
Sao os rituais dionisfacos que realcam o valor da sensibilidade vinculada as prâticas esportivas e festivas. A mitologia grega, ao mesmo tempo
que estabelece a vinculagao da sensibilidade corn a manifestacao
nos rituais dionisiacos a opeie aos valores "espirituais", mais nobres e elevados do homem. Apolo torna-se o simbolo desta parte espiritual, ou superior,
do homem. Apesar de ser urn deus aventureiro, Apolo é sempre visto como
inteligente, perspicaz e astuto. Vive entre as musas, inspiradoras dos poetas
e dos mnsicos. E born lembrar que a poesia e a mnsica constituiam, nos
tempos homericos, os grandes valores superiores do homem. E neste contexto que deve ser entendido o homem apolineo, voltado para as camadas
mais nobres do homem, mesmo depois que a poesia e a mnsica foram substituidas pela Filosofia, privilegiando as realidades inteligiveis e cognosciveis.
As dimenseies da sensibilidade tem em Dionisio o simbolo maxim°
dos prazeres dos sentidos ligados a atividades lndicas, ao divertimento e as
festas. Os rituais ao culto de Dionisio revelam uma intencao explicita de
provocar uma superexcitacao da sensibilidade, inclusive corn o use de alucintSgenos, o que garantia entrar em contato corn o divino. Urn contato que
nao se da pelos limites de normalidade do homem. 0 primitivismo original
desses rituais foram "civilizados" pelos gregos e romanos, pelos cultos a
Dionisio ou a Baco, como deus do vinho, ou seja, o inspirador da sensibilidade, raiz do prazer e do divertimento (Canevacci, 1984, p. 62).
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A tradigdo judaico-crista condena a sensibilidade e o prazer sensivel
para a area do pecado e na medida que o hidico estava vinculado as festas
dionisiacas ou bacantes, tambern ficou na linha fronteiriga do pals pecaminoso.
A nossa lembranga, hoje, mantem uma imagem destas festividades
dionisiacas como orgias desregradas, patologias do prazer e anomalias da
sensibilidade. Assim, toda manifestagão de sensibilidade aparece corn a cor
do pecado, e devera, portanto, ser vigiada e controlada para que nao se tome
uma fonte de depravagao. 0 ludico que aparece nesta perspectiva ma, corn
uma forte vinculagAo aos sentidos, so sera reconhecido se ascender as esferas do espiritual ou do intelectual. Nesta area Freud pode nos fornecer muitos dados que possam orientar urn estudo mais aprofundado sobre a quest-do,
o que podera ser objeto de urn prOximo estudo.

2 - Trabalho Versus Lazer
0 Iudico, em nossos dias, parece estar sujeito a oposigdo trabalho/
lazer. 0 ludico, o jogo ou o divertimento se d'ao na area do lazer. N'ao deve
ser gratuitamente que o EPT tracou o primeiro mandamento de seu decalogo
sob os auspicios do lazer. Com isto se teme a impressäo que, de fato, o EPT
uma proposta de cultura do lazer. E certo, tambem, que o Esporte para
Todos, em suas promogOes, privilegia os momentos de lazer e como formas
de lazer.
0 trabalho d visto como uma atividade seria, responsavel, produtiva.
As atividades do trabalho teriam sempre uma meta a atingir obrigatoriamente, e ja preestabelecida. 0 trabalho busca o rendimento, transforma-se em
produtos e visa o lucro ou a subsistencia. 0 trabalho se desenvolve no ambito do mercado e como mercadoria. E dentro das teorias econOmicas, tanto
de ideologia capitalista quanto comunista, o trabalho represents a atividade
fundamental do cidad5o. 0 trabalho nao é so urn dever, mas se tornou urn
direito.
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0 lazer 6 colocado como o lado oposto do trabalho. No trabalho o
individuo deve seguir as tecnicas e os objetivos propostos pelo tipo de
atividade. 0 lazer ao contrario, 6 o espaco livre, disponivel, entregue a
vontade de cada urn. E neste espaco que hoje fazemos acontecer o Iddico e
onde os momentos livres sao transformados em jogo, pois o jogo, segundo
Huizinga, 6 uma acao ou ocupacao livre. 0 ludico, portanto, na civilizacao
da ciencia, concretizar-se-ia nas atividades do lazer, onde nao ha fins lucrativos — ou nao deveria ter — nem preocupacees corn resultados e rendimentos.
Hoje, nos diferentes movimentos de humanizacao, especialmente
nas areas urbanas, fala-se em areas de lazer, pracas, jardins e ruas. 0 espaco
do lazer nao 6 tudo, pode ser urn comeco. Mc) sera um comeco errado? Nao
seria mais correto comecar pela valorizacao do lazer como requisito fundamental da vida de cada urn? Digamos uma educacao para o lazer. E certo
que na hora dos conflitos entre o trabalho e o lazer, seja em relacao ao
indivicluo ou ao social, a parte sacrificada sera sempre o lazer em favor do
trabalho. 0 lazer aparece, emltima instancia, como urn espaco a servico do
trabalho.
Repensando as dimenseies do kidico, talvez seja possIvel urn dia
tentar trabalhar ludicamente. Nas escolas ja se ensaiou aprender ludicamente.

A HORA DOS DADOS

A vida e o dinamismo do esporte, entendido nas suas mais variadas
formas, coloca-se aparentemente na dimensao humano do Itidico. Da mesma forma como a ciencia 6 vinculada a esfera do racional. Com isto pode-se
dizer que o ltidico 6 uma das tantas possibilidades de o homem manifestar-se.
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Qual a importdricia do Iddico? Como desenvolve• Sdo problemas
de nossa escolha e de nossas decisOes.
A escolha parece dificil devido ao monopOlio exercido pela inteligéncia racional na hora da decisdo. Nos somos habituados a pensar, a analisar e decidir tudo sempre sob os preceitos da racionalidade. Dificilmente
empinamos pipas. Poucas vezes observamos as brincadeiras dos animais.
Ate as nossas opcOes ladicas tern que ser feitas em nome do racional. A
lOgica do "porque sim, porque ndo", "porque gosto ou porque quero" perderam-se na infância.
Maria Daraki, em seu artigo "Repensar o Projeto AntropolOgico"
(Daraki, 1984, p. 49-71), tenta mostrar que as estruturas racionais sao criaVies da prOpria inteligencia humana. Inteligir racionalmente é uma invencdo grega. E tornou-se, no Ocidente, toda poderosa e excludente. A razdo
soberana.
No desenvolvimento do Esporte para Todos podemos querer, exatamente, que as atividades desportivas propostas a comunidade devam seguir
os principios da ciéncia e da tecnica, conforme os preceitos da racionalidade.
A vontade pessoal ou a disposicdo e o gosto de cada um poderdo nada valer.
Dentro desta perspectiva podemos acentuar os mesmos procedimentos
adotados no esporte de alto rendimento, respeitando, talvez, as circunstancias. Os esportes oficiais e formais teriam prioridade.
Pode-se, sob outro ponto de vista, proporcionar corn as promoceles do
EPT urn espaco a manifestacdo do itidico em que a disposicdo e os gostos
individuais ou grupais sdo respeitados, as regras pouco interessam, o rendimento é secundirio. Os esquemas do racional ou do formal sdo esquecidos.
E o momento de brincar. De fazer do brinquedo um processo criativo de
alegria e bem-estar. 0 importante é sentir-se livre e liberto.
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0 importante é desenvolver atividades hidicas. Quais? Aquelas que
se escolha ou se cria. E quando nao conseguimos saber o que 6 o hadico ou
o que a brincar podemos seguir o conselho de Buytendijk, que nos recomenda lembrar o tempo que brincavamos quando criancas. Aqui, provavelmente, sera preciso deixar de lado as ciencias e as tecnicas do esporte e dar
prioridade ao desenvolvimento da sensibilidade. A sensibilidade tao irracional e to pecaminosa. Mas é na sensibilidade que emerge a compreensao do
outro. Urn jogo, diz Buytendijk, 6 a compreensao. Sabemos que a
racionalidade explica o homem. Mas é o coracao e a sensibilidade que possuem o dinamismo da compreensao humana. Como a dor e o sinal ou o aviso
de que alguma disfuncao organica nos incomoda, assim a sensibilidade é a
caixa de ressonancia que assinala as disfuncees da compreensao. Quando
algo esta errado entre nos a sensibilidade registra e da o sinal. Os sinais sao
polissemicos. Nao ha so urn sinal para denunciar as distorcees da compreensao. 0 importante é termos uma sensibilidade bem afinada.
Conduzindo o EPT dentro desta dimensao pode-se recuperar o espaco onde se da o encontro de pessoas e onde o homem reencontra a alegria de

viver e conviver. 0 Esporte para Todos pode reanimar o sorriso, nao o sorriso
plastico e silicenico embutido no rosto dos garotos-propaganda, mas o sorriso alegre e descontraido, espontaneo e expressivo da pessoa satisfeita.
Corn isto o EPT nao visaria ensinar esportes, mas simplesmente incentivar o jogo, isto e, deixar brincar. Nao é uma tarefa facil. Os promotores
podem pensar assim, mas em geral as comunidades tem a mentalidade veiculada pelos meios de comunicacao, a do esporte competitivo. Mas o maior
entrave, talvez, venha da estrutura psiquica das pessoas adultas. Jogar, para
muitos, 6 perder tempo. Brincar 6 coisa de crianca. 0 adulto nao brinca mais.
Pior, o adulto sente vergonha de brincar. Ele nao sabe mais brincar. Real-
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mente, quando o adulto joga, o jogo pouco se distingue do trabalho. E born
lembrar que os jogos formais, organizados e oficializadc,s, estao mais prOximos do trabalho do que do Victim
Quando o EPT aceitar a visa() de proporcionar o desenvolvimento da
sensibilidade e preferir deixar jogar, assume tambem a conseqiiencia de
que roo esta aprioricomprometido em contribuir para revelar grandes atletas, nem garantir descobertas de para-raios, nem resultar trabalhos cientificos, mas podera estar recuperando a imensa carga humana da sensibilidade
e a poderosa forca do Itidico. 0 "deixar brincar" pode reavivar a sensibilidade que nos possibilita encontros alegres e festivos, em lugar de lutas competitivas.
0 Esporte para Todos, conduzido desta maneira, sem drivida näo
sonha corn olimpiadas e campeOes, mas sonha corn cidadäos conscientes,
felizes e sadios, capazes de construir o seu pais.
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UNIVERSIDADE,
COMUNIDADE E TEMPO LIVRE1
(aspectos filosOficos e antropolOgicos)

Trata-se de pensar e programar o tempo livre de pessoas e de comunidades, tendo como ponto de partida a universidade. Mas como a universidade podera formular a questa° e apresentar uma proposta de atuacao no
espaco do tempo livre dos homens da era da ciéncia e da tecnica? Aceitar a
questa°, tomando como ponto de referencias os tres termos: universidade,
comunidade e tempo livre, enquanto trés conceitos semanticamente transparentes e univocos, pode-se estar incorrendo em graves equivocos e desvios
perigosos. Tal atitude assemelha-se a daquele que pretende estudar um
lago ficando apenas na observacao do que acontece em sua superficie. Afirmar que o tema esta envolto em grande complexidade, por outro lado, nao
conduz a lugar nenhum.

' Trabalho apresentado na Comissiio de Estudos sobre Universidade, Extensijo e Lazer
em convenio da SEED-MEC e UNB, 1987.
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Alem da compreensao dos tres conceitos em questa° 6 preciso enfrentar uma outra face do problema. Em nome de quem a universidade
podera intervir no espago do tempo livre dos outros? Esta face do problema
mostra a maior gravidade da questa°. Aqui nao se trata de esclarecer conceitos, nem de fundamentar epistemologias, mas de fazer °Kees e tomar decisees. Estamos, portanto, diante de uma questa() corn profunda densidade
politica. E a questa°, alem de complexa, torna-se de extrema gravidade. Por
isto a indispensavel buscar as raizes dos espagos especificos abrangidos
pelos tits conceitos e tentar alcangar a tessitura de suas relacees na HistOria.
Somente assim poderemos reconhecer o terreno sobre o qual pretendemos
agir. Somente assim as propostas terao consistencia e sera° adequadas.
Sera especificamente na esfera das propostas que o presente estudo
buscard sua inspiragao, pois tudo depende do tipo de proposta que a universidade pretende apresentar. Caso ela queira atuar no espago do tempo livre,
dentro dos parametros do nosso modelo cultural, nao ha muito que pensar.
s6 adotar a ideologia e a politica impostas pela ciencia e pela tecnologia. 0
que significa seguir e aplicar para o tempo livre os mesmos criterios e valores aplicados a toda e qualquer atividade contemporanea. Todos sabemos
que o cientifico, o tecnico e o econemico ocupam o apice de nossa piramide
cultural.
A situagao, por6m, podera assumir outra fisionomia caso a universidade busque novos rumos para o homem contemporaneo, comecando por uma
nova visa() e nova ocupagao do tempo livre. Neste caso precisamos recorrer
a uma andlise radical da universidade, da sociedade e do tempo humano.
Precisaremos questionar a semantica imposta pela ciencia e pela tecnologia
na compreensao do tempo humano, do papel da universidade e das vivencias
comunitarias. Em segundo lugar precisamos tentar tragar novos criterios de
valoracao e de significagao do tempo e das ocupagees dos individuos e da
sociedade.

UNIVERSIDADE, COMUNIDADE E TEMPO LIVRE
(aspectos filosOficos e antropolOgicos)

Esta delineada a presente tarefa. Precisamos penetrar os espacos das
possibilidades de acao da universidade, da dinimica das comunidades e das
estruturas seminticas do tempo. Por onde comecar? A universidade parece
nao ser a melhor opc5o. Conforme o objetivo do trabalho, a universidade
esta se atribuindo uma tarefa de possivel intervencao no espaco do tempo
livre dos homens contemporáneos; para saber quais sao as possibilidades
disponiveis de atuacao é preciso possuir uma compreens5o previa da sociedade e do tempo livre. 0 tempo livre apresenta-se, no meu entender, como
o elemento primeiro a ser investigado, por ser o alvo principal a ser alcancado pelas propostas da universidade. Para atingir este objetivo, portanto, creio
ser o caminho mais adequado comecar por urn an5lise sem5ntica do tempo
humano.

A SEMANTICA DO TEMPO HUMANO

0 tempo livre é apenas uma parcela do tempo humano. A compreensao, portanto, so sera alcancada por uma analise da sem5ntica que designa o
tempo em geral. Num primeiro momento o tempo se nos apresenta como
um dado de estrema simplicidade e naturalidade. 0 tempo é algo que esta al
junto a gente. Urn elemento familiar. Tao familiar que julgamos saber tudo
a respeito dele. Urn conceito, portanto, totalmente transparente. 0 tempo
nao passa, para a maioria das pessoas, de urn objeto ou de uma coisa qualquer. Uma entidade autenoma que pode ser manuseada como qualquer outro objeto ao alcance de nossas maos. Aqui, sem diivida, uma grande ilusao
de Otica. Surge o primeiro ponto a ser atacado, desmistificar esta ilusao.
Estamos tambem habituados a pensar e entender o tempo como urn
conceito universalmente univoco. Com isto julgamos, com toda seguranca,
que todos os povos interpretam o tempo da mesma maneira que nos, sob a
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triplice dimensao do passado, presente e futuro. Esta é a maneira de pensar
corrente entre nets. Poucos demonstram a disposicao de se questionar. Para
muitos, mesmo, questionar o tempo faz parte das questOes de urn
academismo inutil e diletante. Aqui esti o segundo ponto a ser enfrentado
para se buscar uma nova compreensao da questa() do tempo.
Resta agora tracar a estrategia para se efetuar urn questionamento
consistente sobre a nossa compreensao e nossa atitude diante do tempo.
Gouveritch nos mostra que o tempo é urn problema da Hist6ria Cultural.
Seri portanto ouvindo a histOria das culturas que tentaremos desmascarar
nossas Hustles e tentar, ao mesmo tempo, uma nova compreensao das questoes que envolvem o tempo humano. Deve-se salientar, de imediato, que a
Hist6ria Cultural revela uma dimensao do problema do tempo que escapa
dos enfoques habitualmente dados pela Filosofia, pela Psicologia ou pela
Fisica moderna. Pela Hist6ria Cultural mergulhamos numa rica e complexa
simbologia do tempo. As construcoes simbOlicas surgem da capacidade de
significar do ser humano, que se fundamentam na intencionalidade, e valorar
elementos do universo c6smico. A simbologia do tempo emerge da maneira como o homem vive e entende a temporalidade, ou o fenOmeno do tempo. A compreensao e a vivencia do tempo constituindo a sua semantica
preocupam a Hist6ria Cultural. Desta maneira, fugindo do conceitual, do
epistemolOgico e do fisico, o tempo torna-se urn problema variavel de acordo corn as atitudes de cada epoca e de cada cultura (Gouveritch, 1975, p. 263).
0 tempo torna-se, assim, urn elemento fundamental na construcao do
modelo de compreensao do mundo que carateriza a especificidade de cada
cultura. Segundo Gouveritch as "representac'Oes do tempo On componentes essenciais da consciencia social, cuja estrutura reflete os ritmos e as
cadencias que marcam a evolucao da sociedade e da cultura. 0 modo de
percepcio do tempo revela intimeras tendencias fundamentais das sociedades e das classes, grupos e individuos que a compilem" (Idem, Ibidem).

UNIVERSIDADE, COMUNIDADE E TEMPO LIVRE
(aspectos filosOficos e antropolOgicos)

Sera por meio de rapido recurso a HistOria Cultural que é possivel
detectar a grande diversidade na compreensdo do tempo entre os povos.
Ndo se trata, aqui, de abordar o tema do tempo nas diferentes culturas, mas
apenas de buscar alguns aspectos indispensaveis para situar o problema e
para fundamentar uma proposta de compreensdo atual do tempo livre, no
contexto de nosso sistema de trabalho e de producdo.
Para realizar esta rapida incursdo na diversidade simbOlica do tempo
podemos seguir o caminho indicado por Paul Ricoeur em sua introducdo
obra "As culturas e o tempo". A diversidade acontece em varios niveis, e
sera possivel capta-las por meio da palavra, pois existe uma "estreita ligacdo
entre o tempo e a linguagern". Corn isto é possivel aprofundar a questdo das
culturas e do tempo pela diversidade "decorrente das palavras e da sintaxe
do tempo" (1975, p. 16). Trata-se, portanto, de desenvolver uma
hermeneutica das palavras para se chegar as diferentes intencionalidades
simbOlicas do tempo. Diversidade que comeca desde a instituicdo do calculo, da medida e da organizacdo do tempo, continua na fixacdo de instrumentos de marcar o tempo e se completa nas maneiras de estabelecer o tempo
das pessoas. Cada palavra corresponde a uma maneira de sentir e viver o
tempo, por isto sua traducdo torna-se impossivel. E preciso captar sua sonoridade na paisagem de seu habitat.
As culturas primitivas, em geral, caracterizam-se pelo carater nao
matematico dos criterios de valorar o tempo. 0 tempo estava sempre vinculado as experiencias vividas de cada cultura. E por isto que as palavras referentes ao tempo ndo veiculam conteddos cognitivos, mas situacoes existenciais. Elas dizem urn sentimento de tempo e ndo urn conhecimento. Vamos
observar alguns tracos gerais de algumas culturas.
Os hindus consideram o tempo como o fruto da acdo ritual. Nä° ha o
tempo vazio, mas apenas o fluxo dos serer, que torna possivel o sacrificio. 0
sacrificio torna-se, ao mesmo tempo, o gerador e o destruidor do tempo. Esta
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relacao entre o culto e o tempo nos mostra o lugar central ocupado pelo
sacrificio e a participac'do do homem no desenrolar do tempo. 0 tempo
resume-se para o homem hindu numa relacao de fatos significativos, fundados no sacrificio (Pannikar, 1975, p. 74).
Para os chineses, o tempo nä° é submetido a calculos matematicos,
mas inteiramente mergulhado nos estados da natureza. E o tempo do acontecer da natureza. 0 tempo vinha, passava e voltava. 0 tempo para o chines
6 dotado de sabor, pois 6 qualitativo. Para ele é possivel apreciar a qualidade
do tempo, como faz corn o cha, corn a seda, o papel, etc. (Larre, 1975, p. 42).
Na cultura bantu o tempo deve ser marcado e selado por um evento,
que pode ser tanto a ac5o do homem, quanto da natureza, por isto para os
bantu o que importa e o tempo propicio para isto ou aquilo. A duracao do
tempo esta ligada a duragäo do acontecimento (Kagame, 1975, p. 115).
Na tradicao judaico-crista ha uma leitura ritual do tempo, inscrita no
prOprio ambito da liturgia (Patarro, s.d., p. 217). Assim, o tempo cristao passou a caracterizar-se pela dramaticidade. Esse drama comeca corn a queda
de Ada() e Eva. Cristo representa a plenitude dos tempos. E a escatologia
anuncia a total realizacao da temporalidade humana (Gouveritch, 1975, p. 272).
Os gregos, instauradores da racionalidade, perdem-se numa visao
mitico-poetica do tempo. Desde os poemas homericos e de Hesiodo o tempo, ou melhor a ordem temporal, esti vinculada a ordem moral de uma
maneira indissoluvel. 0 tempo 6 para o grego um aspecto da ordenac-do
moral do universo. 0 poema de Hesiodo, "Os trabalhos e os dias", tern por
objetivo principal dar conselhos sobre a maneira de regulamentar as ocupacOes do ano (Lloyd, s.d. p. 140-2). Homero na Odisseia afirma que para cada
homem o pr6prio dia possui a qualidade dos acontecimentos que nele se
enquadram. Dentro desta perspectiva ele emprega a palavra "AiOn" para
designar a duracao da existancia (Lloyd, op. cit., p. 139).

UNIVERSIDADE, COMUNIDADE E TEMPO LIVRE
(aspectos filosOficos e antropolOgicos)

A tradigao da civilizagao ocidental nao prima pela uniformidade diante do significado do tempo. 0 conflito ja vem das nossas origens. As nossas raizes culturais gregas e biblicas sao contraditOrias. Enquanto os gregos
acentuam uma visao circular do tempo, os judeus apresentam sua linearidade.
Sem analisarmos o percurso destas transformagOes de nossa compreensao
histOrica do tempo, podemos nos fixar no momento presente, recorrendo ao
passado apenas quando for necessario.
0 homem contemporaneo, afirma Gouveritch, "vive sub specie
temporis" (op. cit., p. 264). 0 que mostra que a compreensao do tempo de
nossa epoca difere fundamentalmente das outras epocas. Enquanto o homem das sociedades primitivas entendia o tempo saturado de valor afetivo
e como forca misteriosa que regia codas as coisas, o homem contempordneo
interpreta o tempo como uma realidade matematizdvel e como urn espago
perfeitamente controldvel. Assim, o homem da era da Ciencia e da Tecnica
julga-se senhor do tempo. Desde que o homem aprendeu a medir, calcular
e distribuir o tempo, planejou tambem em gastd-lo ou economiza-lo, como
qualquer outra materia-prima.
E importante observarmos que a compreensao do tempo para o homem contempordneo vincula-se a todo seu processo de evolugao cientifica
e tecnolOgica. "A civilizagao contemporanea viu crescer incomensuravelmente o valor e a importancia da velocidade, viu se transformar de maneira
radical o ritmo da prOpria vida. 0 tempo irreversivel, vectorial e divisivel
em segmentos de igual grandeza e de valor equivalente, esse tempo de
nossos cronOmetros, relOgios e calenddrios, o tempo pensado como forma
de existencia da materia faz parte integrante da imagem cientifica do mundo" (p. 264). Desta maneira o tempo tornou-se para o homem da cultura
ocidental uma entidade paralela as coisas existentes. Ele manipula a categoria do tempo como qualquer categoria de objetos. Fala no emprego do
tempo. Urn tempo transformado em urn bem, uma mercadoria ou urn valor
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econOmico possivel de venda ou de permuta. 0 tempo tornou-se dinheiro.
E sendo assim o tempo tambem pode ser recuperavel desde que se intensifiquem os esforcos de trabalho e de producao. Recuperar o tempo significa
acelerar a producao.
Podemos, agora, baseados especialmente em Gouveritch, concluir
que a percepcao do tempo de uma determinada comunidade pode nos revelar a prepria essencia de sua vida cultural.

COMUNIDADE HUMANA:
Multiplicidade e diversidade
Os estudos sobre a sociabilidade humana geraram diferentes teorias
e produziram urn respeitavel acervo de literatura. Apesar de todo este esforco, no entanto, a solucao das questoes sociais nao atingiu no campo pratico
urn nivel satisfaterio. Pelo contrario, parece que se trata de urn abismo sem
fundo, quanto mais as pesquisas avancam e os horizontes do universo social
se ampliam, mais fugidias se tornaram as soluglies de seus problemas. Talvez o paradigma lOgico-racional de interpretacao do feniimeno social nao
seja o mais adequado. Talvez seja indtil querer buscar solugdes definitivas e
gerais para os processos de socializacao. Por into, quando quisermos tentar
buscar solucOes, precisamos partir do pressuposto de que cada epoca e cada
comunidade humana tem uma identidade singular. A etnologia mostra que
cada comunidade humana cria suas preprias regras de sociabilidade. Assim,
cada mecanismo de sociabilidade gera seus prdprios conflitos.
A pesquisa, para descobrir a origem ou a natureza da sociabilidade
humana, apresenta-se como uma tarefa sem fim. Basta lembrar que a ques-

do se movimenta entre dois extremos opostos, vai desde a afirmagao pura e
simples de que o homem é um ser social por natureza, ate a teoria de que o
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homem, forcado pelas circunstancias, viu-se na necessidade de firmar urn
contrato social. Retomar a questa° da naturalidade ou dr ontratualidade do
social humano significa entrar numa polemica esteril, e, neste momento,
seria um trabalho inutil. Partimos, portanto, do fato de que hoje a existéncia
humana acontece de forma comunitaria. E mais, sem a convivéncia comunitaria, no momento atual, nao haveria condicOes de sobrevivencia humana,
na"o so considerando o aspecto biolOgico, mas o aspecto cultural tambem.
E sobre este fato histOrico que se tornam possiveis as analises e os
discursos filosOficos e antropolOgicos do fenOmeno social e de seus problemas. Nesta perspectiva precisamos abandonar os esquemas metafisicos de
abordagem do humano e da sociabilidade.
A Hist6ria nos ensinou a tratar as comunidades humanas como fenemenos que se desenrolam dentro do espaco e do tempo. E importante observar, ainda, que as categorias de espaco e de tempo exercem urn papel
decisivo na configuracao de cada comunidade. Assim a primeira ligao que se
recebe 6 que a "histOria nos gerou natiplos e diversos" (Ricoeur, op. cit., p.
15). Ndo ha uma comunidade universal dos homens. Pretender afirmar esse
conceito de universalidade significa recorrer a urn artificio metafisico. SO
sera possivel sustentar a iddia de uma comunidade humana universal quando conseguirmos estabelecer urn elemento unificador, capaz de reunir todos os homens indistintamente num organismo homogeneo e uniforme.
Mas em que consistiria esse principio capaz de unificar e identificar cada
individuo num todo permanente e indissohivel? Este do unificador é de
ordem biolOgica ou cultural? A biologia nos classifica apenas como especie
de seres vivos baseados nos componentes do codigo genetic° humano. 0
nivel biolOgico n'ao nos caracterizaria como humanos. A dimensao do humano so acontece nos processos criativos culturais.
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A histOria da cultura nos mostra que as comunidades humanas devem
ser observadas na ordem cultural, pois elas sao construcoes histOricas. A
comunidade emerge a partir de urn processo criativo, que é ao mesmo tempo autocriativo. Cada comunidade traca sua fisionomia pela instauracao de
um sistema de significacOes, por meio do qual se constitui a compreensdo
de todas as coisas. E a partir deste sistema de significacOes que uma comunidade confere uma imagem a si mesma como urn todo e, ao mesmo tempo,
constrOi urn instrumento de compreensao e de interpretacao do mundo que
a envolve.
Diante do exposto conclui-se que nao é na indagacao de uma
essencialidade do homem ou de sua capacidade social que se pode compreender as organizacOes humanas, mas na observacdo dos diferentes sistemas
de significacOes. Nao 6 a essôncia do homem que the confere uma identidade, mas sao os quadros significativos que garantem sua imagem e sua identificacao. Percorrendo as varias epocas da hist6ria da cultura podemos encontrar razOes suficientes para aceitar esta segunda alternativa.
As comunidades primitivas definiram-se a partir de sua mitologia. 0
mito das origens estabelece a identidade de urn povo, ja que ele representa
uma verdadeira certidao de nascimento. Pela forma mitica cada grupo primitivo estabelece seu modo de ser e trap seus projetos de vida futura. E
esta ideia que Mircea Eliade apresenta quando desenvolve o tema "prestigio migico das origens" (1972, p. 25-38). Nao é dificil apreender ao longo
da histOria da arqueologia e nos estudos etnolOgicos este papel desenvolvido pelas diferentes mitologias no interior de cada comunidade primitiva.
Torna-se facil observar atraves dos diferentes estagios da evolucao humana
que, em cada epoca, os grupos humanos assumiram contornos prOprios e
caracteristicas singulares. As grandes epocas da HistOria sac) apresentadas
como unidades portadoras de uma certa uniformidade. Isto nao significa
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dizer que, para o observador atento, nao seja possivel encontrar profundas
diferencas no estudo de pequenas comunidades, situadas dentro da grande
comunidade.
A multiplicidade e a diversidade dos sistemas de significacOes garantern a multiplicidade e a diversidade do modo de vida de cada comunidade
humana. Sera nesta concretude mtiltipla e diversa que precisamos mergulhar. 0 conceito de uma comunidade humana universal nos projeta no abstrato. Assim, torna-se necessario, segundo Paul Ricoeur, que essa
"conscientizacao sobre a diversidade que somos, seja levada ate ao ponto
em que ela se torne embaraco radical, o aporia sem recurso aparente" (op.
cit., p. 15). No momento em que sentirmos o significado e a forca da ideia de
diversidade seremos obrigados a buscar outros caminhos, fora do aparelho
conceitual tradicional, para compreendermos os comportamentos diferenciados dos grupos humanos e dos membros dentro de cada grupo.
0 reconhecimento das diversidades culturais nos garante urn primeiro passo em direcao a compreensao real da situacao concreta de cada comunidade. Este primeiro passo abre as possibilidades de efetuarmos outros
passos em direcao aos projetos de atuacao junto a essas comunidades. Mas
antes de nos apressarmos em estabelecer estrategias de intervencao, é born
lembrar que "antes de nos inquirir o que devemos fazer da descoberta nessa
diversidade das culturas, é de importancia compreender o que ela significa
e captar-lhes as mtiltiplas rafzes" (p. 15).
As raizes de cada cultura e de cada comunidade estendem-se ate as
vertentes das intencionalidades do grupo. 0 grupo, os individuos, o mundo,
as coisas, nab sao percebidos como coisas em si, ou como realidades autOnomas, mas percebidos significativamente em relacao ao grupo. Tudo se reveste da roupagem simb6lica. E por meio destas criacOes simbOlicas que se
instaura o sistema de significacties. 0 que da sentido a tudo e constitui o
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mundo humano. E a comunidade se constitui na aceitacao deste sistema de
significacoes que passa a ser comum ao grupo. 0 conjunto de sentidos aceito pelo grupo forma o modelo ou paradigma cultural do mesmo. E dentro
deste paradigma que os individuos vivem a si mesmos. 0 mundo tambem
passa a ser vivido dentro das normas do paradigma. 0 mundo em si, ou as
coisas em si, ou o homem em si, nao constituem problemas para a vivencia
de urn sistema de significacoes comunitarias. Estas questees sao relevantes
nos paradigmas da objetividade cientifica ou das abstracoes metafisicas. 0
mundo das comunidades humanas é um mundo significativo, portanto, um
mundo vivido e existencializado.
Sera no espaco comunitario e social que o paradigma interpretativo
de comunidade passa a determinar as regras de todas as manifestacees individuais e sociais. As diferentes instituicees ou organizacees surgem dentro
do grupo necessariamente como instrumentos de operacionalizacäo e de
controle de tudo o que se deve ou se pode fazer.
0 dinamismo operativo do paradigma cultural torna-se responsavel
por todas as iniciativas do grupo e a partir dele justificam-se todas as atividades, embora o rigor deste controle tido seja exercido corn a mesma intensidade ern todos os momentos. A forca do paradigma, sem d6vida, se faz sentir
de maneira mail decisiva nas instancias do poder, nas esferas do econemico
e nas relacees entre os individuos. Em geral as duas instancias, da politica e
da economia, tornam-se os elementos fundamentais do controle do
paradigma vigente, canto que as relacees interpessoais acabam sendo uma
decorrencia natural e 16gica dos procedimentos politicos e econOmicos.
Plat5o, em seu dialog() "A Republica", nos da urn exemplo claro quando
define e estabelece as fungOes e os oficios de cada cidad5o dentro da "POlis",
como garantia de funcionamento da autoridade e da economia.

UNIVERSIDADE, COMUNIDADE E TEMPO LIVRE
(aspectos filosOficos e antropolOgicos)

A compreensao do fenOmeno do tempo se constitui dentro da mesma
estrutura paradigmatica aplicada as demais instancias da realidade. Novamente a histOria da cultura nos mostra a relagao da semantica do tempo
vinculada ao sistema de significaceies da comunidade.
Vamos observar alguns dados histOricos para fundamentar, ainda que
rapidamente, a questao. Foi a partir da "epistheme" grega qire o tempO
deixou de ser uma forca misteriosa para ser encarado como urn fentimeno
cOsmico. Hesiodo d o primeiro a estabelecer na Grecia, em sua obra "Os
trabalhos e os dias", uma relacao entre o tempo e as ocupacOes humanas,
ainda que restrita as atividades agricolas. A cultura grega definiu as ocupaVies individuais e sociais nao a partir de uma divisao do tempo, mas a partir
da natureza de que cada cidadan era portador. Assim, a divisao das atividades humanas em trabalhos servis e em ocupacOes da "Schole" nao levava
em consideracao o fator tempo.
E na cultura biblica da tradicao judaico-crista que encontramos uma
relagao explicita entre as ocupacOes humanas e o tempo em que devem ser
desenvolvidas. Desde a narrativa da criacao do mundo por Ja ye podemos
observar a aproximagao entre o tempo e a acao. 0 Criador, ao criar o mundo,
estabeleceu tambem a divisao do tempo. A acao criadora constitui-se como
criacao significativa do tempo — seis dias foram dedicados a tarefa de toda
criacao e urn dia foi dedicado ao descanso. Foi dentro deste paradigma que
a comunidade crista encarou o tempo e o trabalho.
Na tradicao crista delineia-se corn precisao urn tempo do trabalho ou
urn tempo do homem, durante o qual ele prove o seu sustento e trata dos
negOcios; e urn tempo do Senhor, ou o tempo do descanso e da oracao. Com
o passar do tempo a cultura crista incorporou da visao grega a proposta biblica. Desta maneira, durante seis dias da semana o cristao Ode ocupar-se dos
trabalhos servis e dos negOcios lucrativos. E urn dia do Senhor pie foi consa-
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grado vida espiritual e A °raga°, as quais permitiam realizar as atividades
propostas na "Schole" grega por n4o terem objetivos negocistas e lucrativos.
A nossa sociedade vive o paradigma da Ciéncia e da Tecnologia. As
atividades humanas continuam vinculadas ao tempo, mas o criterio de divis4o do tempo mudou. 0 tempo não se classifica mais em sagrado ou profano.
As atividades do homem nao sao mais vistas sob a atica da servilidade ou da
n50-servilidade. Hoje todas as atividades do homem sao consideradas trabalhos dentro do sistema de producdo e consumo. A questa() coloca-se ent5o
entre o trabalhador e o nao-trabalhador. 0 tempo passa a ser avaliado a partir
do confronto entre tipos de ocupac6es. Temos assim o tempo do trabalho e
o tempo do lazer, ou tempo livre.
E dentro deste paradigma cientifico-tecnolOgico que a universidade
precisard buscar as rafzes das intencionalidades que lotearam e urbanizaram
o espaco temporal do homem contemporaneo.

A UNIVERSIDADE E SUAS COMPETENCIAS
Falar que a universidade brasileira esta, hoje, em situacdo critica,
cair num monOtono Lugar-comum e entregar-se a um discurso esteril e enfadonho. Parece que a universidade rido satisfaz a ninguem. Poucos ainda
acreditam que a universidade é um meio, ainda que precario, de progress5o
e de estabilidade social. Todos os criticos descontentes prociamam a universidade como uma instituic5o obsoleta, anacrOnica, despreparada e ineficiente.
Esta skunk) critica originou-se desde o projeto de "democratizacdo
da universidade", implantado no final da decada de 50. 0 Ensino Superior
deixou de set, desde entao, o monopOlio das capitais estaduais. Tai em-
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preendimento, sem dilvida louvavel em seu significado sociocultural, nao
foi conduzido, porem, dentro de principios e criterios de uma politica educacional planejada e adequada. Aconteceu, entao, a partir da decada de 60,
uma proliferacao incontrolavel de instituicties de Ensino Superior que em
sua maioria nao possuiam as condicOes minimas de funcionamento.
A reforma universitaria de novembro de 68 cristalizou a mediocridade da universidade brasileira. Mario Schemberg é contundente em sua critica dizendo que "a concepcao de universidade que imperou em 34 era mais
adaptada as nossas condicOes do que a imposta em 1969. 0 que existe hoje
é pion que a massificacao sem criteria quem quiser chegar ao doutoramento
tern de ficar ate quase os 30 anos na universidade.,0 que temos aqui é urn
tipo de universidade americana mediocre. Nos Estados Unidos ha universidades excelentes, que estao sem ddvida entre as melhores do mundo. Mas,
em conseqiiéncia dos acordos MEC-Usaid, nao se introduziu aqui a universidade americana do melhor tipo, mas a do tipo mediocre. 0 resultado e que
essa universidade massacra o talento brasileiro" (Revista Civilizacao
Brasileira, 1979, p. 88).
Agora nao 6 o momento de se entrar nos labirintos da crise de nossa
universidade, mas apenas lembrar que e corn esta universidade em crise
que vamos levar adiante a nossa reflexao e tentar tracar alguma estrategia
possivel, para atuar no tempo livre ou no espaco do lazer das comunidades
brasileiras. Para isto se faz necessario ultrapassar a retOrica criticista e alcancar um patamar onde se consiga pensar numa praxis eficaz.
A coerancia deste estudo e a perspectiva da analise, apresentada sabre a comunidade, mostram claramente que o primeiro passo a ser dado
deve ser em direcao a localizacao da universidade dentro dos quadros do
paradigma cultural da comunidade. Parece claro, a luz dos principios aqui
apresentados, que a universidade esta estruturada a partir do sistema de
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significacties de uma comunidade. A universidade nao surgiu, conforme
constatamos na HistOria da Cultura, como uma instituicao criadora do sistema de significacOes. Ao contrArio, ela a uma decorrência e ate uma exigência da dinamica deste sistema. A universidade aparece como uma servical
do paradigma sociocultural. E assim que ela passa a ter uma agão divulgadora
e cristalizadora do sistema de significacOes, isto é, dos valores da cultura. A
universidade compete a tarefa de educar as novas geracOes dentro dos valores paradigmaticos de cada comunidade, formando, em especial, as elites
que assumem os papeis de lideranca do grupo.
Este enraizamento da escola ou da universidade esta na bagagem de
nossa heranca cultural. Mc> é uma questao ou invenc -do de nossa epoca. A
invencao da escola, como uma instituicao de prestacdo de servicos em nome
de terceiros, remonta as nossas raizes culturais.
Os gregos, responsaveis maiores pelos alicerces da civilizacAo ocidental, fizeram uma proposta muito clara de uma educac -do voltada para a
submissao e disciplina dos individuos em funcao dos interesses as comunidade, a "POlis". Cabia a escola manter e fortalecer a ordem social. Parece
nao haver qualquer chivida de que ela nao tinha uma acdo transformadora.
Para o grego "a esséncia da educac5o consiste na modelagem dos individuos
pela norma da comunidade" (Jaeger, 1936, p. 13). A escola tern, portanto,
segundo o projeto grego, urn poder delegado: o de preparar os cidadaos para
o exercicio das funcOes ji estabelecidas pela sociedade. Este modelo de
escola é o que inspirou as •universidades das culturas ocidentais.
A universidade medieval, seguindo a trilha dos gregos, reproduziu
fielmente o modelo de escola grega. A epoca medieval constituiu uma
universidade estreitamente vinculada ao sistema de significacao embasado
nos valores do Cristianismo. Esta universidade medieval talvez tenha exercido corn mais rigor a tarefa de manter, consolidar e proteger o paradigma
sociocultural da epoca.

UNIVERSIDADE, COMUNIDADE E TEMPO UVRE
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A universidade moderna, em termos do modelo institucional, em
pouco se distancia da escola grega ou da universidade medieval. As poucas
mudancas ocorridas acontecem em funcao das alteracOes no sistema de significagOes da epoca. Ela continua fiel a sua tarefa de intermediaria, domesticando as novas geracOes para os quadros institucionais.
A epoca contemporanea, apesar de todas as suas revoluceies industriais, cientificas e tecnolOgicas, nao operou alteracOes nos mecanismos de
funcionamento da universidade. Ela continua como a instituicao fiel servidora
do novo sistema de significacOes que fundou o paradigma cultural da epoca
contemporanea.
Os avancos cientificos e tecnolOgicos, aplicados ao sistema de producao industrial, inauguraram e uniformizaram urn modelo Unico a ser adotado
em todas as atividades produtivas. Este novo modelo 6 a empresa. Qualquer
instituicao da epoca contemporanea para poder sobreviver precisa adaptarse ao sistema empresarial. E assim que a universidade, seja estatal ou privada, transforma-se em empresa. Acompanha as regras do mercado e procura
mostrar-se, como qualquer outra empresa, numa boa alternativa de investimento. Aceita o jogo da oferta e da procura. Adapta-se aos balancos de perdas e lucros. Pode causar espanto, mas apesar de todas essas transformaciies
organizacionais ela continua corn a mesma competencia: a de servir o nosso
sistema de significacties imposto pela Ciencia e pela Tecnologia. Portanto,
as mudancas ocorridas foram exigidas para que a universidade continuasse
fiel a sua tarefa de formar os elementos indispensaveis para preencher os
quadros de uma sociedade voltada para a produc -do e o consumo.
Dentro deste novo quadro de ordem social constituida, a universidade apresenta-se como a empresa encarregada de produzir profissionais, isto
e, trabalhadores capazes de acionar e manipular as grander maquinas da
producao. A universidade nao precisa formar cidadaos, mas profissionais,
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homens produtores. Cada urn, egresso da universidade, vai ser identificado
corn o trabalho que desempenha dentro de uma sociedade industrializada,
isto e, produtiva. A cidadania parece confundir-se corn sua acao profissional.
Ser produtivo a ser cidadOo. Sob este aspecto cada individuo passa a calcular
seu gran de realizack pela intensidade de sua participacào no paradigma de
producão e consumo gracas ao maior niamero de objetos produzidos (Alves,
1972, p. 97).

A situacao da universidade parece irreversivel. Sera irreversivel? Sera
possivel pensar uma universidade que proponha criar uma nova ordem social
ou projetar urn novo sistema de significacOes? Torna-se vidvel uma universidade transformadora?
Ouvindo atentamente o grande clamor dos discursos denunciando o
papel subaltern e servil da universidade, percebe-se um torn comum reivindicando a sua autonomia. Tal autonomia implica em sacudir a tutela de
terceiros; implica em assumir urn poder decis6rio. A universidade n'ao quer
mais ser aquela que, em nome do Estado ou do poder dominante, exerce a
funcOo de domesticacOo, de modelagem e de formacdo dos individuos para
a manutencOo de uma ordem vigente. A universidade quer ser transformadora, interprete e participante das mudancas socioculturais, ou seja, do sistema de significacOes de cada epoca. Dentro desta perspectiva o professor
Olinto Pegoraro afirma que a competencia da universidade comeca pelo
desempenho de urn "papel criador". Desta forma ela se torna o lugar do
"saber critico na medida que ajuda a formar uma postura sempre aberta a
autocritica; ajuda a formar e a exercer o julgamento das situacties existenciais;
ajuda a enunciar novas alternativas e premissas de explicitacao que sejam
mais abrangentes que as anteriores" (Correio do Povo,

6-10-1979).

A Reforma Universitaria de novembro de 1968 atribuiu a universidade uma triplice competéncia: ensino, pesquisa e extensao.

Nao

cabe aqui

analisar essas trôs competencias devido ao objetivo deste estudo. Vamos

UNIVERSIDADE, COMUNIDADE E TEMPO LIVRE
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apenas tomar a ideia de extensao porque o fato de a universidade preocuparse corn o lazer, a recreac5o e o tempo livro faz parte das atividades de
extensao.
Vdrias indagaceies podem ser levantadas frente a tarefa de extensao
da universidade. Por que extensao? Em que consiste a extensao como atividade universitaria? Que tipos de atividades podem e devem ser desenvolvidas pela extensao?
Parece certo que a extensao deve ser compreendida em relacao as
outras duas competencias universitarias. Ao ensino cabe, por meio da transmissäo de urn conjunto de conhecimentos e de tecnicas, produzir os trabaIhos que vao sustentar e acionar os mecanismos do sistema produtivo. A
pesquisa deve aprofundar os conhecimentos e aperfeicoar as t6cnicas para
garantir novas maquinas e novos produtores, ao mesmo tempo que
realimenta o ensino para formar novos e atualizados trabaihadores Pela
lOgica, parece que a extensao tem o encargo de ocupar-se corn o espaco do
cidad5o que n5o esta direta ou indiretamente vinculado corn o ensino e a
pesquisa ou, mais simplesmente, corn a influencia da universidade, no seu
papel de mantenedora dos valores culturais. A extensao pode tambem ser
vista como uma tentativa de aproximacão corn a comunidade.
E sob o prisma da extensao como urn esforco de reaproximack da
universidade corn a sociedade que vamos encontrar as possibilidades de
atuagao no tempo livre, no lazer ou na recreacao das pessoas. E certo que a
universidade tern razao de ser no seu enraizamento corn a comunidade. Os
grandes avancos cientificos e tecnol6gicos distanciaram a universidade das
situacOes existenciais dos individuos e das comunidades. A extensao poderia ser essa ponte que tenta reaproxima-las. Diz Hilton Japiassu que "a
universidade precisa ser entendida como urn lugar de comunidade e de
comunicacdo" (Japiassu, 1976).
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As atividades de extensao junto ao tempo livre dos individuos podem ser inspiradas em diferentes filosofias, ideologias ou em estrat6gias
Vamos observar duas alternativas opostas: A primeira alternativa
coloca-se dentro do paradigma cientifico e tecnol6gico. 0 tempo livre, neste caso, seria considerado apenas como um espaco liberado das ocupacbes
produtivas ou um momento livre de preocupaceies corn as necessidades de
sobrevivéncia. A extensao, num primeiro momento, interviria corn atividades e programas no intuito de fazer o indivicluo superar os desgastes fisicos
e psiquicos sofridos nas horas de trabalho. Desta forma, o trabalhador refeito
e reequilibrado pode retornar ao trabalho mais ajustado, o que equivale
dizer que sera mais produtivo.
Num segundo momento a extensao voltar-se-ia para todos aqueles
que esno fora do sistema produtivo. 0 principal objetivo seria manté-los
ocupados corn atividades capazes de garantir a ordem social ou de evitar
possiveis atitudes que prejudiquem o ritmo da produc5o ou do trabalho.
A segunda alternativa estaria inspirada na imagem de universidade
critica e transformadora. A extensao, agora, precisa comecar por respeitar o
tempo livre. Tempo livre significando urn tempo que esta inteiramente sob
o controle de cada pessoa, sem nenhum cornpromisso de ter que fazer alguma coisa. Em nenhum momento, portanto, as atividades de extensao podem
guiar-se por objetivos de intervenc-do ou de preenchimento "a priori" estabelecidos. Diante do fato, por6m de que qualquer presenca externa signifi-

ca, de alguma forma, urn procedimento intervencionista, é preciso agir corn
muita cautela, comecando por ouvir e sentir os anseios, os valores e as aspiracOes do grupo ou de cada urn.
A extensao precisa mergulhar nas atividades livres, espontaneas e
despreocupadas da comunidade, permitindo que cada um possa sentir-se a
si mesmo naquilo que faz pelo simples ato de fazer. Para que isso aconteca
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talvez seja necessario ajudar a reinventar e reviver o tempo livre. 0 tempo
livre nao existe. 0 que existe e o homem livre na vivencia do tempo. Ser
livre no tempo ndo significa fazer o que se quer, mas e: ‘istencializar significados. Tempo livre é tempo de emocO'es. Tempo de sonhos. Tempo de
criack. Tempo de arte e de poesia. Tempo de brincar e de alegria. A agdo da
extensk precisa deixar espaco para que a imaginack crie paisagens e manifestaceies desvinculadas dos interesses do trabalho e do mercado.
A universidade precisa ajudar a recriar o tempo livre. A ideologia do
trabalho acabou definitivamente corn o tempo livre. Mas antes do trabalho
ele ja recebia urn golpe mortal proveniente da etica cristd, que via no tempo
livre a presenca do 6cio, e o Ocio é o pai de todos os vicios. Tornava-se
fundamental, portanto, manter o corpo e o espirito controlados pelas ocupacOes constantes e exercer, de modo especial, uma rigorosa vigilincia sobre
a imaginacdo.
A tarefa da extensdo é evitar a transformack do tempo livre

num

momento de fuga ou de esquecimento das miserias do cotidiano. Muitas
iezes as atividades de lazer ou as recreacOes poderdo ser uma nova forma de
6pio ou de anestesico. Ndo se nega a validade destes empreendimentos,
mas se tiverem apenas o objetivo de mitigar situacoes sociais injustas, talvez entao esteja na hora de repensar o que estamos fazendo. Contentar-se
em dizer:

posso resolver os problemas deles, pelo menos dou-lhes um

momento de diversdo", talvez seja uma atitude simplista e comodista. Se é
lamentavel o sorriso plastic° das garotas-propaganda, torna-se tragic° querer fazer sorrir urn semblante esfomeado apenas como esquecimento da
fome.
A extensdo precisa, antes de promover projetos de ocupacdo do tempo livre, criar a mentalidade do tempo livre. Mostrar que ele e constituido
de maltiplas dimensOes. 0 tempo livre nä. ° a apenas uma exigencia do ser
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humano. Ele acontece na esfera psiquica e social. 0 tempo livre confunde-se
corn a emoCan, corn o sentimento de prazer, corn a experiencia agradavel. 0
tempo livre a festivo, alegre, espontineo. Ele nao 6 um momento de re16gio, mas 6 vivéncia e estado de espfrito.
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