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Prefficio
A educacao fisica tem mostrado, nestes eltimos anos, uma vitalidade
nao tao freqUente no ambito das atividades escolares universitarias. Observa-se, sem devida, urn despertar dos profissionais da area diante da
importancia fundamental da educagäo ffsica em relag5o as pessoas, a escola e a sociedade. 0 que torna mais significativo este movimento de renovag5o é o fato de ter nascido de sua potencialidade crftica interna. S5o
professores e alunos que ten tam definir e construir urn novo perfil para a
educag5o ffsica.
Foi dentro deste novo momento da educagäo ffsica que o presente
trabalho se desenvolveu, inspirado numa serie de preocupagees captadas
no cotidiano das atividades educacionais, de seminarios, congressos e
eventos esportivos escolares. A obra, "A educagäo ffsica outros caminhos" n5o pretende ficar restrita ao discurso denunciante das situagees
alienantes em que a educag5o ffsica ficou mergulhada. 0 discurso denunciante desempenha um papel fundamental na primeira hora para desmascarar subserviencias e comodismos ou exploragäes e manipulagOes, mas,
corn o correr do tempo, pode tornar-se repetitivo, enfadonho e esteril, caso
n5o seja ultrapassado por objetos efetivos de mudangas no pensar e no
agir. De pouco adianta denunciar a alienag5o politica ou carater tecnicista
da educagaeo ffsica, se n5o houver a preocupagäo corn a construcao de
uma ordem de valores, capaz de fundamentar e inspirar uma pratica educacional diferente. Por exemplo, de pouco ou nada resolve desmascarar a
educagão ffsica como mera atividade disciplinadora de corpos e exploradora de suas forgas e energias, se näo se propuser uma nova compreensäo de homem, de corpo e de movimento.
"A educageo ffsica outros caminhos" nada mais é do que o esforgo
na construgab de um embasamento diferente para se pensar e fazer educacao ffsica. Ate o presente momento, as atividades da educagio ffsica fi-
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caram quase que exclusivamente limitadas a compreensäo do corpo humano como uma central de energia que ativa uma multiplicidade de Wes
motoras, sem se preocupar corn os posslveis significados do corpo e do
movimento no contexto da existéncia humana.
0 corpo pode ser visto como uma simples maquina e urn mero instrumento, ou como uma obra de arte e de beleza. 0 que revela a vrandiosidade do corpo humano 6 perceb6-lo como a prOpria presence dolhomem
no mundo. 0 corpo humano ern movimento 6 uma riqueza incalcul6vel que
pode ser explorada diferentemente pela educacao fisica. 0 corpo pdde ser
reduzido a urn objeto disciplinado e explorado como urn utenstlio qUalquer,
ou pode ser visto como urn organismo vivo a ser desenvolvido, Vivid° e
cultuado corn equillbrio e harmonia.
Na maioria dos casos o corpo näo passa de urn utenalio. Po cos se
veem ou pensam como corpo, mas apenas como possuidores de c rpo. E
como proprietarios do corpo exercem esse direito de propriedade e maneira tiranica, como exploradores sem escrOpulos, como escrav cratas
desp6ticos. Afinal, dada urn fax de seus pertences o que mais the c nv6m.
E esses "despotas esclarecidos" estao em toda parte, nos bares in erindo
doses excessivas
bebidas, nas boates bombardeados por lu es estonteantes e sons estridentes; nas competicOes esportivas indo al m dos
limites toleraveis de resistOncias; escondidos em algum canto cons mindo
drogas; ou, em todos os lugares, queimando cigarros corn as ma as do
charme e da personalidade.
A educacfio fisica mudara, de fato, quando houver uma ver adeira
compreensäo de corpo, de sensibilidade, de movimento e de ludi idade.
Esta compreensäo, porem, nao se adquire pelo estudo de manuals ou nos
laboratOrios, mas pela leitura do livro que nos acompanha constant mente:
o corpo. 0 corpo nos fala o dia inteiro. As suas vozes sao vozes d
cio: a dor, a satisfacio, o cansaco, o sono, a fome, a seder. Dific lmente
escutamos corretamente a eloq66ncia desta linguagem e, quando escutamos, respondemos de maneira Madequada. A dor, por exemplo, lOgo que
se manifesta 6 silenciada pelos analgesicos. A fome e a cede sack,
mente, mal interpretadas: uns exageram, outros, em geral devido a mis6ria, comem pouco, e quase todos sem equiltbrio.
Para escutar as vozes do silencio de nossa corporeidade 6 fundamental desenvolver e aperfeigoar nossa sensibilidade; quando isto acontecer, a educacäo fisica tend todos os subsidios necessarios pars deixar de
ser treinamento, automatizacao ou disciplina, e torna-se sabedoria de viver.
Santa Maria, 9 de julho de 1990.

CAPiTUL01

Reencontro com a
sensibilidade lUdica

1. NOSTALGIA E ESPERANCA
Pensar o homem e a natureza a terra de reflexao simultaneamente muito
antiga e muito nova. Antiga, porque o homem parece ter definido a construgao
de sua pr6pria identidade na medida em que se distinguia e distanciava do
mundo da natureza e construia o mundo do homem. Nova, porque este processo de distanciamento gerou mOltiplas distorgOes nas relagOes do homem corn o
meio natural, de tal maneira que o chamado mundo humano parece nio ser tao
humano. Assim, podemos dizer que pensar o homem e a natureza 6 uma reflexâo marcada pela nostalgia e inspirada pela esperanga: pela nostalgia, porque
faz lembrar urn tempo do passado longinquo em que a terra apresentava imensas paisagens destruidas pela mao do homem; pela esperanga, porque, aos poucos, desperta na consciancia humana os sonhos de urn reencontro corn o primitivo, corn o original ou corn o sagrado das belezas do grande templo da natureza.
Esta reflexao renovada simboliza, seguramente, o despertar de urn longo
'sono, talvez pesadelo, do homem que assiste a lenta e inexoravel destruigao de

sua morada e, caso nao fizer alguma coisa concreta e urgentemente, pressente a
sua pi-6pda destruig5o. 0 avango do instinto predatOrio do homem gerou o ernbotamento da sensibilidade humana e trata o universo como urn material a ser
usado indiscriminadamente e nâo como a morada natural do homem. Tal mentalidade predatdria foi reforgada quando a Idgica da racionalidade extinguiu o
calor das paixeles, quando a matemática substituiu a arte, quando o humano deu
lugar ao têcnico, quando o formalismo marginalizou a poesia, quando a contemplagao foi abandonada em nome da transformagao, quando o brinquedo foi
exclufdo pelo trabalho, quando o lazer perdeu sua importancia pela ideologia da
produgao, quando a amizade viu-se preterida pelo negOcio, quando as coisas da
natureza foram substituidas pelos artefatos da inddstria e, por fim, quando as
plantas, os animais e o pr6prio homem deixaram de ser habitantes de urn mun9

do livre para se transformarem em materiais de laboratOrios. Este homem embrutecido demoliu sua prOpria casa e acabou construindo sua prOpria destruigho.
Ao provocar o despertar deste sono milenar, a reflexao faz ressurgir a esperanga da reconstrugio do mundo como o tugar natural do homem, e da restauragâo da natureza como o santufirio da vida. 0 homem, assim, pode Sonhar
em voltar a habitar o seu planeta e a sentir a terra como sua casa. A restaurack
da natureza como morada do homem possibilita, inicialmente, acreditar novamente na contemplagio, na convivincia e no diblogo corn o mundo; por outro
lado, levanta o debate sobre os processos transformativos marcados de agresdo e de destruigao do meio ambiente. A tend6ncia seria negar toda trans ormagio que opere destruigOes e alteragOes do equilibrio ecoldgico e proclamar que o
universo 6 urn santuário de belezas e harmonias a ser preservado por Um homem poets e sonhador em oposigio ao homem trabaihador e dominador. Precisa-se voltar a cantar a natureza e não simplesmente domin g-la. Precisa-se habitar a terra poeticamente, nao tecnicamente, diz Heidegger. As maravi has do
universo foram construfdas lenta e pacientemente pelas forgas criadoras para
serem admiradas sentidas e vividas.
A nostalgia, torna-se, portanto, o centro destas atitudes reflexivat, Om sonho em que a natureza dos tempos passados surge em toda sua grandez original. A esperanga, por sua vez, toms-se o sonho que nos faz acreditar nas possibilidades deste mundo perdido. A nostalgia Ilk 6 urn caminho de volta, mas o
ponto de partida e a fecundagào da esperanga na restauragâo da moradia umana demolida.
A reconstrugao da morada do homem comega, sem dOvida, pets evistio
do sistema cientffico e tecnolOgico de nosso relacionamento corn a natu eza. A
ciencia e a tecnologia detern, hoje, toda a verdade e toda a validade para determinar os criterios do que se pode fazer corn o universo. Toda interveng o humans no universo precise, para ser verdadeira e %Oda, receber a chancela da
ciencia e da tecnologia. Tudo o mais poder5 ser poesia indtil ou feitigaria ignorante. Mas a morada do homem se faz muito mais corn poesia e magia, do que
corn simetrias geom6tricas e tknicas cientfficas. Tais consideragOes nos levam a
repensar, segundo Maria Daraki, os nossos projetos antropolOgicos e cu turais.
Corn ela podemos dizer que nâo se trata de afirmar que simbolizar a natureza 6
melhor do que transformfi-la; pode-se, entretanto, afirmar sem hesitar que a
melhor atitude consistiria em que, ao transformer o meio natural, o respeitássemos tanto quanto o fazemos ao simboliz6-lo (Rev. Esprit, 1984, n. 9). Não se
trata de buscar eliminar a ciancia e a tecnologia, mas de inseri-la dentro de uma
ttica naturalizante, em que o homem se mostra como o habitante da terra, ou
seja, seu cultivador, no conceito primeiro de agrfcola ou agricultor.
Nostalgia e esperanga, de bragos dados, devem ser as forgas capazels e suficientes para que o homem da era da ciencia e da t6cnica consiga construir caminhos que conduzam ao reencontro da natureza, sua terra natal.
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2. CAMINHOS DE REENCONTRO
Falar em reencontro significa perceber uma situacâo de desvio ou de desencontro. Sente-se que alguma coisa esta fora do lugar. Algo afeta e incomoda
intimamente o homem. A busca de novos encontros, porem, nao é tarefa facil.
Tracar novos caminhos significa enfrentar a resistancia de pesadas cargas culturais. E preciso ter persistancia e coragem para mexer em muitas frentes. A
questao torna-se abrangente. As alternativas podem ser mOltiplas. Todo esforco
parece marcado pelo signo da inseguranca e pelos perigos dos desafios. Por onde comecar? Em nome de que valores?
Diante de tudo isto e toda vez que o homem entra em cena parece inevitavel que os caminhos, necessariamente, encontrem seu ponto de partida na revisal da situacao humana atual. De maneira surpreendente, tal revisao acaba
apontando para as origens do prOprio homem. Querer pensar caminhos alternativos de reencontro e acabar mergulhado nas origens do homem, ainda que
estranho, torna-se, de fato, uma conseqiiencia lOgica, pois as relacties do homem com a natureza revelam as raizes de todo processo de humanizacao, ou
seja, do surgimento do humano no homem. A imagem do homem é simultanea
a imagem do mundo. A imagem que o homem tern de si mesmo foi instaurada,
desenvolvida e definida ao mesmo tempo da imagem que o homem tern do
mundo. Nao é sem fundamento que os antropOlogos nos ensinam que existem
estreitas relaceies entre a Antropologia e a Cosmologia (Jean Ladriere. Rev. Presenca, n. 2,1977, Rio de Janeiro. p. 3-17). Conclui-se, assim, que em cada epoca a imagem de homem e de mundo se correspondem. Toda vez que surgir alguma alteragao em urn dos lados, origina-se urn descompasso, que precisa ser
superado. Parece que hoje vivemos este descompasso.
A histOria da antropologia, em particular os estudos de etnologia mostram-se absolutamente seguros ao afirmar que as milenares mitologias revelam
urn perfeito entrosamento entre o homem e a natureza. Esta integracio nao exclui conflitos, mas o conflito faz parte do processo de interack. 0 que importava
era que o homem sentia, pensava e vivia a si mesmo como urn elemento pertencente a natureza. 0 homem nao so pertencia a natureza, ele era natureza. A terra
era vivida como a grande mae. 0 universo era visto como o lugar do homem e
de todas as coisas constituindo urn conjunto harmonioso.
Aos poucos, o homem foi projetando sua identidade na proporcio em que
is estabelecendo distincOes entre ele e os demais seres da criacao. Pela distincao
instalou-se uma distancia entre o homem e a natureza. Mas uma distinclio que
nao afeta suas relacOes corn o todo. Aos poucos, contudo, o homem consegue
colocar-se do lado de fora do mundo. Neste lugar exterior, imaginario, construiu
seu trono de onde olha soberanamente a imensa obra do universo. Inicialmente
este olhar a distancia e soberano proporciona ao homem uma visa') privilegiada.
Ele extasia-se na contemplacäo das maravilhas de urn mundo infinito. Conhecer
o mundo torna-se a grande tarefa humana para ampliar as possibilidades de
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contemplagao. 0 mundo, cheio de segredos e de mistarios, cheio de belezas e
surpresas, so poderia ser profundamente meditado se fosse detalhadamente conhecido. E o homem dedica-se, por inteiro, na construgäo do saber que the
mostre o universo por dentro.
Mas, aos poucos, esses conhecimentos, que foram construidos, deixaram
de alimentar os encantos do homem para despertar ambigOes de poder 0 desejos de dominagao. Aos poucos, o homem proclamou-se senhor absotuto clo universo. 0 homem nao mais pertencia ao mundo, mas o mundo pertencia ao homem, A ordem ficou invertida. A partir deste momento, a distingio, qu superara a id& de integragao, foi superada, por sua vez, pelos principios de oposigao. 0 homem passou a construir seu prOprio mundo. 0 mundo da cult ra torna-se o oposto do mundo da natureza. 0 homem civilizado 6 o oposto o homem b6rbaro. Ser civilizado significa submeter a natureza interna e ext rna ao
comando da razao. Ser barbaro significa continuar demasiadamente vinclado a
natureza e aos instintos. Assim, o homem, a medida em que erradica de s a forga dos instintos, visto como residuos da animalidade, pensou tornar-se mais
humano. Este processo de dominagao da natureza foi se tornando cada v z mais
feroz, a tal ponto que acabou se transformando em luta aberta e sem t 6guas
contra as forgas da natureza. Os avangos cientificos e tecnoldgicos pass ram a
ser proclamados, indistintamente, como os grandes triunfos do homem obre a
natureza. A natureza passa a ocupar o lugar do inimigo. A natureza dei ou de
ser a inspiradora do mundo de viver do homem, o ideal do homem primi ivo e a
grande mensagem do movimento renascentista. Definitivamente as cie cias e
a tacnica fizeram com que, segundo Eric Weil, a nossa civilizagao se com reendesse e se organizasse em vista de uma luta progressiva corn a natureza exterior. E Paul Ricoeur reforga a mesma idéia dizendo que ,"a civilizagho ecnica
passou a definir a luta contra a natureza como urn objetivo essencial" (Paul Ricouer. Rev. ,Civilizagao Brasileira, 1968, p. 27). 0 homem da era da dangle e da
tecnica, diante do elemento natural, parece sentir-se obcecado por urn d4ver de
dominagao e de transformagao. Ele tornou-se incapaz de meditar e conternplar a
natureza.
Guiado por esta luta implaavel contra a natureza, o homem coneguiu,
atravas de seus inventos cientificos e de seus artefatos tecnolOgicos, peneIt rar na
intimidade dos segredos da natureza e intervir na sua ordem. A teoria atOrnica,
entre outras descobertas forneceu ao homem o acesso a estrutura do atomo.
Principios de quirnica e de engenharia genOtica forneceram, por sua vez,j informagOes suficientes para intervir na composigao dos corpos e no processo evolutivo dos seres vivos. Assim, a tacnica conseguiu produzir armas poderosas que
podem destruir a atmosfera ou provocar superpopulagOes bacteriolOgicas colocando em perigo milhares de vidas. As ciancias conseguiram oferecer ao homem
o potencial necessario para provocar a destruigao do mundo, antes scS creditado
aos poderes divinos.
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Todo este arsenal de conhecimentos e de têcnicas, construido pelo homem
e inspirado pela luta contra a natureza, transformou-se numa arma homicida. A
cibncia e a tOcnica construiram caminhos de desencontro. A inteligencia racionalizada foi apagando os elos da convivencia e do dialog° entre o homem e a natureza. 0 homem tornou-se calculista, frio, objetivo, prético, insensivel, cego e
surdo as harmonias e as paisagens naturals. Chegou a hora de reconhecer que o
que parecia triunfo nao passou de derrota e de suicidio. Aquilo que parecia arma
de defesa tornou-se arma homicida. A revisâo desta situacao deve nos conduzir
para outras dimens6es do ser humano, onde haja espaco para as harmonias, as
paisagens e as cores. Onde o ser humano possa voltar a cultivar seus instintos,
suas paixOes e sua sensibilidade.

3. EM NOME DA SENSIBILIDADE
Os esquemas lOgicos impostos a inteligencia humana limitaram drasticamente a liberdade de pensar. A criatividade imaginativa passou a ser regulamentada pelas leis da inteligibilidade racional. A perspicacia da intuicäo tambern
foi bloqueada pelos mecanismos empiricos do saber cientifico. 0 pensamento
intuitivo nâo merece a atencao da cientificidade. A sensibilidade humana perdeu
desta forma suas duas grandes aliadas: a imaginacâo e a intuicao. E pela imaginacâo e pela intuicâo que o homem se torna capaz de ultrapassar as fronteiras
do imediato, do presente e do visual. Corn elas o homem alcanca o invisivel e
desenvolve a sensibilidade humana.
Os modelos lOgicos e racionais habituaram o homem a olhar a natureza
sob a (Rica dos pesos e das medidas. As dimens6es da estêtica e da poetica ficaram completamente fora do alcance de seu visual. As harmonias e os encantos
da natureza são captados apenas pelas antenas da sensibilidade. Corn isto, somente a restaurack da sensibilidade humana garantirá os reencontros destes
valores poeticos. Para que aconteca tal restaurag5o, é preciso readmitir a capacidade imaginativa do homem e reintegrar a intuicâo como acessos legitimos vAlidos da realidade. A imaginacâo e a intuicâo fazem parte das capacidades humanas na construcao do saber. Portanto, o reencontro patico do homem corn a
natureza so acontecera pela restauragâo da sensibilidade humana, e esta sera recuperada atravOs dos sonhos da imaginagâo e do olhar intuitivo.
Baseados nos pontos de vista, acima expostos, pode-se entender a diferenca da compreensao do universo entre Kepler e Galileu, ou entre as functies
da maternâtica de urn e de outro. Kepler acreditava que urn dia a humanidade
haveria de aceitar a sua cosmovisäo, exposta no livro Harmonice mundi, na
qual o universo e seus movimentos compunham-se de melodias. 0 universo era
composto de harmonias e de int:micas. Ele chegou a representar os planetas por
meio de notas musicais. Os planetas formavam urn motete em que Saturno e
Jupiter seriam os baixos, Mane o tenor, a Terra e Venus os contraltos e Mud!.
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rio o soprano (R. Alves. Filosofia da ciOncia, p. 73). Estudar matematica, seKepler, consistia em ter a chave para ouvir as harmonias inaudiveis dos
planetas ou em adquirir a sensibilidade para sentir essas belezas musicals. A
matematica seria urn instrumento de compreensao das harmonias celestes, assim como o telescOpio servia para superar as distancias espaciais.
A matematica, por6m, nas maos de Galileu, tomou outro significado e seguiu outras diregOes. Em Galileu, a matematica nao 6 um instrumento ara se
perceber harmonias musicais, mas urn instrumento para se executar c lculos.
Como o telescdpio amplia a visao, a matematica amplia o poder de calc lo. Os
calculos nao trabalham corn materiais musicais, mas corn pesos, medid s e figuras geomatricas. 0 mundo, por sua vez, nao se constitui de harmoni s, mas
de caracteres maternaticos, nOrneros, figuras geomatricas, circulos, triangulos,
retangulos, etc. 0 universo tornou-se uma grande massa matematica egeom6trica ao alcance dos processos de calculos idgicO-matematicos. Tudo 6 I regido
por princfpios de mecanica. Assim a matematica de Galileu, ern lugar de maestros, produziu tacnicos. 0 criador lido 6 mais um grande compositor, mas urn
sabio maternatico e geOrnetra. A inteligancia calculadora marginalizou a sensibilidade meditativa. Em lugar de paisagens e melodias surgiram maquinas, engrenagens e construcOes geornaticas.
0 mundo geornêtrico e rnaternatico de Galileu superou o mundo harmOnico e melodioso de Kepler. De nada Ihe valeram suas rakes milenares c ntra o
poder do calculo demonstrativo. Nem mesmo o Deus Bfblico que, s gundo
Ganguilhem, parece ter inscrito no firmamento urn texto de cosrnologia usical.
Pouco significou o pensamento de AristOteles que celebrava aharmonia omo a
lei dos caus. Nem mesmo Shakespeare, nascido em 1564, ano do nascim nto de
Galileu, conseguiu sustentar a visa° po6tica do universo. Ele que, no "M rcador
de Veneza", faz Lourenco dizer a Jessica: "Senta-te, Jassica. V6 como o abOboda celeste esta em toda parte incrustada de discos de ouro luminosos. D6 todos
os globos que to contemplas, a° ha desde o menor que, ern seu movimento,
nao cante como urn anjo, em perpatuo acordo corn os Querubins de olhos briIhantes de juventude" (Citado3or Georges Canguilhern, em Etudes d'histoire
et de philosophie des sciences.
38). Toda essa linguagem patio nada
mais diz aos homens dos calculos maternaticos e das figuras geometricas. 0
universo, para o homern da civilizacao ocidental, tornou-se um campo a ser invadido, dominado e transforrnado. Tudo Ode tornar-se rnataria-prima de
transformacao.
Diante do que aconteceu, os caminhos de reencontro corn as harmonias da
natureza so poderao ser abertos nos espacos da sensibilidade. Konrad Lorenz
proclamou insistentemente, em sua obra A demolicäo do humano ("Der Abbau
des Menshlichen"), a necessidade deste processo de recuperacao de urn Ser humano sensivel. Mas a sensibilidade humana, como todas as capacidades do homem, precisa ser desenvolvida a tempo. A sensibilidade 6 a porta que abre para
outras dimensiies do universo. 0 mundo passa a ter outros sentidos que nao os
gundo

\
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sentidos impostos pelas dimensOes cientificas e tecnoldgicas. Este sentido nä°
se aprende sena° no contato direto e na convivencia corn a natureza. E esta
crenca que anima Lorenz, quando afirma: "nào 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 a
sentir que o mundo carece de sentido" (Konrad Lorenz, p. 189). E, para ele, é
possivel, atraves desta convivencia, fazer nascer no coracâo das pessoas a aleg ria pela criacao e o prazer pela beleza.
Uma aprendizagem desta natureza so acontecera quando todos nos ficarmos voluntariamente expostos as belezas e as grandezas deste mundo. Infelizmente, tal atitude tornou-se dificil porque o sistema tecnocratico atrofiou a sensibilidade humana para estes valores. Barreiras cientificas, quase intransponiveis, foram construidas entre o homem e a natureza. Lorenz diz que se desenvolveram no homem da civilizacao ocidental varias neuroses epidémicas. Tais
neuroses acabaram devorando a personalidade humana e tern sua raiz na "ambicâo pelo actInnulo do dinheiro". Guiado por tal neurose o homem ocidental
"trabalha mais arduamente do que o escravo do mais cruel senhor imaginAvel"
(Lorenz, p. 150). Perdeu-se o contato corn o ser vivo e corn a vida. E o homem
acabou dominado pelas ambicOes do poder, pelas futilidades do consumismo e,
o que é pior, pela insensibilidade da violencia.
No mundo construido pela ciencia e pela tecnica, o homem perdeu seu
olhar intuitivo, sua sensibilidade de percepcão das dimensOes que estao alem
das formas inteligiveis ou mensuraveis. Numa linguagem mais simples e mais
conhecida, o homem perdeu seu "olho clinico." Mais uma vez Lorenz lamenta
que os cursos de medicina ja náo mais desenvolvem o "olho clinico" na formacäo do triadic°. Mas o olho clinic() se faz no contato e na observacao do sentir
existencial e empatico corn o paciente e nao no pensar cientifico. E o olho clinic()
foi substituido pelos exames de laboratOrio. Assim, o pensamento cientifico acabou extinguindo o espaco do olho clinico, tirando-lhe toda credibilidade e validade.
Apesar de tudo o que acontece, surge sempre, aqui ou ali, uma voz, urn sinal qualquer que reivindica a necessidade de se reconstruirem as harmonias do
mundo e do homem. Na esteira destes movimentos de renovacâo do homem ou
da sociedade, na raiz de todas as mensagens de reconstrucao, ha sempre urn reencontro do homem corn a natureza. Assim aconteceu corn o Joao Batista do
deserto, corn o Jesus Nazareno do lago de Tiberiades e do Horto das Oliveiras.
Assim aconteceu corn Francisco de Assis do CAntico do Irmäo Sol ou corn os
Renascentistas do saculo XIV dos valores naturais, nas esculturas de Miguel Angelo e de Leonardo da Vinci ou nas Madonas de Giotto. Atras deles ha sempre
urn jardim, uma paisagem, uma fonte, urn lago. Ha sempre flores, cores e cantos
de passaros.
Mas o reverso da medalha tambam parece confirmar-se. As deturpaciiet

ou desvios da vida humana, parece, nascem de experiéncias de insensibilidade
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corn a natureza. Os exemplos sao muitos. Basta, porern, lembrar urn, descrito
por Michel Foucault a respeito de urn processo criminal envolvendo seu protagonista principal, Pierre Riviera, em seu relat6rio escrito sobre o crime, em que
diz: "Eu crucificava ras e pessaros, imaginara tambern outro suplicio para fazelos perecer. Consistia em prega-los corn tits pregos na barriga, em uma ervore.
Eu chamava isto diversao..." (Michel Foucault em "Eu, Pierre Riviera, que degolei minha mae, minha irma e meu irmao, p. 96).
A natureza parece ser sempre o manancial de forcas e de inspiraga para o
homem. Toda vez que o homem precisa raver seu momento histOrico n cessita
voltar a meditar junto ao silencio e as harmonias da natureza. A natureza parece
estar sempre pronta a falar aos homens. E ela sempre fala. Neste sentid 6 born
lembrar Tantanga Mani, urn Indio canadense que de maneira eloque to demonstrou a nossa falta de sensibilidade para escutar a natureza. Diz ele: Nods
sabiam que as arvores falam? Bern, alas falam entre si e falam para voce scutar.
0 problema 6 que os brancos nao escutam. Eles nunca escutaram os Indi s; logo
suponho que nao escutem outras vozes da natureza" (Didrio do Sul, ornal,
Porto Alegre, 7.6.88).
4.

UMA PONTE DE MADEIRA

A natureza 6 falante, por isso ela se constitui na fonte inesgotevel e material simbOlico, de manifestagOes significativas e de inspiracOes expres ivas da
linguagem humana. E nesta direcao que Paul Ricoeur aponta, quando afirma
que todo processo de simbolizacao tern raizes cOsmicas. A linguagem umana
busca fugir sempre das formas gramaticais e sintaticas para recuperar s a forga
expressiva nos simbolos das paisagens naturais. Assim, tambern, os pr cessos
de humanizactio encontram sua forca no reencontro corn a natureza, I nge do
l barulho das maquinas e das preocupacOes dos negOcios e do trabalho.
Neste vai-e-vem entre o humano e o desumano, entre a harmonia e a desarmonia, entre o pensamento calculador e o pensamento meditativo, ancontram-se sempre as forcas simbOlicas da natureza. 0 homem perdido e cansado
sonha corn a paz das fontes, corn o &lend° do deserto, corn o ar puro dais montanhas, corn a serenidade dos lagos. Os seres da natureza tern fisionomia, tern
voz, tem fala. E as mitologias, no fundo, sao a natureza falante. A poesia 6 a linguagem, 6 a meditacao das belezas naturais. Aqui todos os fenemenos c6smicos
assumem identidade, adquirem nome, possuem significado.
0 estado sobre a forca-expressiva da natureza mostra o quanto o 1)c:imam
esta vinculado a ela, mas tambem revela o quanto o homem se distanciou,
transformando tantos simbolos vivos ern paces mortas de museus. A sensibilidade humana recuperada torna-se capaz de fazer renascer a forca expressiva
destes simbolos emudecidos. Numa simples observacao do conjunto de simbolos e simbologias contidas na linguagem humana e enraizadas na elocjOencia e
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sabedoria da natureza, encontramos muitos elementos simbolizados, mas nenhum tern o destaque que a ervore possui. Desde suas raizes ate suas flores e
frutos, a ervore tornou-se o manancial simbOlico mais rico da linguagem humans. Isto parece confirmado em todos os tempos e todas as culturas. Desde o
Jardim do Eden, os primeiros homens biblicos este° rodeados de arvores, mas
o que chama a atenceo que existem duas ervores simbolos supremos e misteriosos, a "Arvore do Conhecimento do Bern e do Mal" e a "Arvore da Vida". Quando o homem a expulso do paraiso, ele deve enfrentar uma terra que produzire
espinhos e abrolhos (Gen 3, 18).
A presence da ervore na vide do homem continua sempre viva e renovada.
Os jardins sempre foram urn lugar de poesia, de encontros e de festas. Mais do
que os palecios, os jardins parecem ser o espaco da maior intimidade e de major
liberdade. Ha sempre uma ervore que se torna o centro do jardim. Hoje, a ervore
parece sintetizar todas as lutes ecolOgicas. 0 dia da ervore tornou-se urn momento de manifestagao da consciencia ecolOgica. Cada vez mais ela vai assumindo uma fungio-simbolo nas expressOes sentimentais do homem. Mesmo no
meio das monstruosas construcOes de ago e de concreto, ha lugar para uma áryore. Nos labirintos de vidro e de plastic°, a madeira lembra a ervore e reveste
as paredes para torne-las mais aconchegantes, mais intimas e mais personalizedas. E no confronto corn os arranha-ceus, uma casinha de sape ou urn ranchinho "beira-cheo" parecem mais dignos de testemunhar e viver as belezas intimas do amor e da paixao do que os salOes espeihados de cristais e de luzes.
Na hist6ria das culturas, as criacOes liidicas mostram que a madeira ocupa
urn lugar privilegiado. E pelo brinquedo, segundo Schiller, que o homem esboca
as primeiras manifestagOes criativas. Brincar a urn ato criador. Nesta atividade
criativa do brincar a possivel distinguir dois aspectos ou dois momentos da invenceo 16dica. 0 primeiro a constituldo pela intencionalidade 16dica, isto é, pelo
fato de brincar. 0 segundo refere-se ao material empregado na execucao do
brincar ou na confecgeo do brinquedo e na produgho simbOlica dos personagens
que entram em cena. 0 primeiro aspecto este vinculado a pessoa que brinca, ao
sentido que ela de aos atos de brincar. 0 segundo depende dos elementos externos que possibilitam o ato criativo daquele que brinca. A hist6ria dos brinquedos humanos mostra que a madeira, ao lado da argila, tornou-se o material
preferido para as manifestacOes Micas.
Os estudos sobre os diferentes materiais empregados nas atividades 16dicas e na confecgao de objetos de brinquedo revelaram muitos dados significativos e pouco considerados pelos adultos na industria de brinquedos para as
criancas. A partir destas analises tornou-se comum entre os educadores de
criangas realcar a importencia pedagOgica do material empregado na fabricaceo
de brinquedos e, tambem, nas diferentes formas de brinquedo que possam ou
nä° desenvolver a criatividade. Roland Barthes, falando dos brinquedos atuais,
denuncia o fato de que eles se° feitos de produtos quimicos, e neo mais de ma-

teriais naturals, a proclama a importência da madeira. "A mataria plAstica, escre17

ve ele, mata o prazer, a suavidade e a humanidade do tato; a madeira constituise no material ideal pela sua firmeza e brandura, pelo calor natural de seu contato (...) ela 6 uma substância familiar e pokica que deixa a crianga permanecer
numa continuidade de tato com a & yore, a mesa, o assoalho" (Mitholopias, p.
42). Walter Benjamin concorda corn a linha de pensar de Barthes ao afirrnar que
"entre todos os materiais nenhum 6 mais apropriado ao brinquedo d que a
madeira, em virtude' da resistencia e da capacidade de assimilar cores" (RetiexOes: a crianga, o brinquedo, a educaglio, p. 69). Mas 6 na anelise d s brinquedos russos que Walter Benjamin mostra, com major insistencia, a im ortfincia da materia-prima do brinquedo. Ele se refere a imensa riqueza e var edades
de brinquedos na Rdssia de canto e cincidenta milhOes de habitantes, m centenas de grupos etnicos diferenciados por atividades culturais e artist s propries. Nesta Russia Mica, diz ate, "he brinquedos em centenas de ling agens,
de formas, nos mais diferentes materiais comp, madeira, argila, osso, fel ro, paper; mas entre esses materiais citados, Benjamin aponta a madeira corn a mais
importante porque assume as mais diferentes formas sob a inspirace Mica.
Mem disso, continua Benjamin, "este pals de imensas florestas pos i uma
maestria incomparevel sem treinamento — no taihar, colorir e laquear" (ReflexOes: a crianga, o brinquedo a educagão, p. 94).
Outro ponto que torna o brinquedo e o brincar uma atividade fundamental
no processo de desenvolvimento da vida humana 6 sua vinculacão corn a dine'mica da sensibilidade. A sensibilidade imagina, inventa, cria e viva sit agOes,
formas e personagens. Ao falar da sensibilidade vinculada ao Iddico, tan o Benjamin quanto Barthes criticam as atitudes dos adultos pela maneira de pr duzir e
dar brinquedos as criangas. 0 brinquedo atual, diz Roland Barthes, "p efigura
literalmente o universo das funcOes adultos", o que forma "criancas-ut ntes e
nä° criangas criadoras" (Mithologias, p. 41-2). Benjamin, por sua vez, d nuncia
o fato de que os brinquedos mostram que o adulto este interpretando a seu modo a sensibilidade infantil.
Diante dos brinquedos sofisticados e plastificados, plenamente acabados, a
prepria crianca acaba denunciando os valores dos adultos. Comegam por desmontar ou dar-Ihe outras funcOes. 0 que, talvez, mais surpreende os adultos 6
ver uma crianga preferir retalhos de madeirinhas aos brinquedos eletrOnicos.
Estes je esti° completos, feitos. NA° deo espacos para modificacOes, para alteragOes de funcOes ou de significado. Aqueles prestam-se para toda e qUalquer
invenceo segundo as intencOes Iddicas da crianca.
0 projeto madeira representa uma dimenseo que nos conduz ao santuerio
da natureza e se constitui numa ponte sobre o abismo dos plesticos e dps artefatos para nos reconduzir ao jardim das ervores e das coisas naturais. Neste pais
de imensas florestas tropicais 6 urgente que se pense em nome da sensibilidade
ecoldgica e sob a inspiracio de paisagens cheias de floras e de sombras. Este 6
urn caminho de recuperar nossos lacos corn a natureza como a morada do homem, de ter brinquedos com o calor da sensibilidade e corn as faces da crianca.
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A casa de madeira deve tornar-se urn simbolo de encontro corn a natureza, uma oficina de reconstrugäo da sensibilidade, uma sala de brincar corn portas
e janelas para que entrem todos os materiais naturals possiveis; deve tornar-se
um laboratOrio da criatividade hidica e da redescoberta do direito de brincar. 0
projeto madeira, sem dilvida, ao oferecer as criangas, aos jovens e aos adultos
uma visualizagio da beleza e da grandiosidade deste mundo, estara tambêm
despertando neles as riquezas da sensibilidade que Ihes darn a compreensao das
harmonias do universo e do valor da vida.

Nota: Texto escrito para o "Projeto Madeira" do MEC.
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CAPITULO

2

Reconstruindo
o mundo !Odic()

1. 0 HUMANO DO HOMEM
Nos tempos de crises culturais a imagem do homem 6 a primeita a ficar
abalada. 0 homem sente-se perdido e em perigo. No centro dos grandes conflitos que marcam a nossa civilizagao cientffica e tecnolOgica, a compreensio do
homem tornou-se uma temAtica que preocupa a todos os humanistas cOnscientes. E a compreensão do homem comega pela tentative de redimensionar o sentido de humano. Definir o humano do homem constitui-se na tarefa ptioritaria
de superagio da crise. NA° se trata de urn movimento isolado; ele estO profundamente vinculado a filosofia dos movimentos alternativos e das iniciativas
ecolOgicas. As crises abrem espagos para outras possibilidades de solOgfies. A
ecologia, em
instância, 6 uma proposta antropolOgica nova. Rappaport
(s/d) fala em antropologia ecolOgica e em ecologia humana. De fato, a ecologia,
diante das•devastagOes e agressöes contra a natureza, procure restaurar as harmonias naturais. Diante das imensas injustices e violencias, diante da fOrne e da
miseria, o homem contemporaneo sente-se ameacado e se pergunta pelo sentido do humano. Qual.seria, porem, a dimensâo humana capaz de devolver a humanidade do homem ou capaz de construir uma comunidade de vide?
Neste contexto de conflitos e de perplexidades diante de si mesmo, o homem inicia uma reflexao sobre os valores humanos. Os primeiros esforgos desta
reflexio sao inspirados por uma g rie de dentIncias contra as situagfies anti-humanas que apontam pare uma destruig gio do humano. 0 homem mostra-se irreconhecfvel. 0 Iivro, Der Abbau des Menschelichen - (A demoligao do humano)
de Lorenz, entre outros trabalhos, constitui-se numa poderosa dentincia das
barbaridades cometidas em nome do homem e, ao mesmo tempo, 6 uma vigorosa proclamagio de otimismo na recuperagio do sentido do humano.
Mas o que se deve entender quando se fala em humano? 0 termo humano, sem drivida, tern urn alcance sernántico muito maior do que urn simples predicado do homem. Ele significa aquilo que caracteriza e identifica o hornem. 0
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que equivale dizer que so 6 possfvel saber quem e o homem se chegarmos a estabelecer o significado do humano. Falar em humano, portanto, a atingir o cerne
de toda tematica antropolOgica. Quando uma civilizegio se torna uma ameaga
pare o homem significa que os valores humanos perderam o sentido de humano. Inicia-se, assim, urn esforgo de recuperar o humano. 0 sentido de humano
esta no passado, ou devera ser uma nova proposta de humano. A quest5o nio
nova e nem original. Pelo contrdrio, trata-se de urn problema que acompanha o
homem desde suas origens. Segundo Leroi-Gourhan (1964), a curiosidade do
homem na pesquisa de suas origens esconde, no fundo, o desejo de desvendar
sua prOpria imagem, isto 6, saber o que constitui como ser humano, diferente
dos seres vivos.
A questa° n5o esta sendo resolvida, mas relangada a cada nova crise que
se abate sobre o homem. Talvez seja exatamente este trabaiho de, continuamente, ter que redefinir seu prOprio sentido que constitui o processo de humanizagio. Por into pode-se dizer que as explicagOes ou interpretagOes do humano
ao relatives e provisOrias, dependem de todo urn contexto sociocultural . 0
sentido do humano nao foi dado ao homem, mas precisa ser construfdo.
Sempre que se tenta redefinir o homem, procura-se distinguf-lo dos outros seres vivos. Isto que o distingue dos outros, costuma-se chamar de elemento especifico humano. Desta maneira o humano 6 a dimens5o que transcende os
limites da animalidade ou da vide bioldgica: o animal 6 sempre apontado como
urn ser completo, plenamente realizado. Nele tudo ja esta determinado. Cada ser
vivo reduz-se a seus recursos biolOgicos. Tudo ja vem programado geneticamente. 0 homem, ao contrario, a entendido como o ser que n5o esta pr6-determinado e nem plenamente constitufdo. Ele pode dilater indefinidamente os
horizontes de seu mundo. Sua imagem nio the 6 dada, mas precisa ser delineada. Esta situagio seria a caracterfstica do ser humano. 0 desafio consiste em saber tracer uma imagem humana do homem. Mas qual seria o sentido de humano capaz de dar ao homem uma vide verdadeiramente humane? As diferentes
cultures nada mais sao do que respostas a esse desafio.
Os estudos antropolOgicos revelarn que o sentido de humano difere de
6poca para 6poca e de culture para culture. Surgiram maltiplas e contraditarias
imagens de homem. Tais divergancias dependem dos valores assumidos pelo
grupo. Simplificando a questfio, podemos limiter as fontes de inspirag5o do humano em dues: uma divine e outra racional.
Baseado na compreenao divine do mundo, o homem ficou plenamente
humano graces a urn elemento divino ou a uma forge espiritual. Tal compreensio comega corn o sopro de Ja ye na tradig5o bfblica ou corn a centeiha de fogo roubada de Zeus, ate alcangar os conceitos de espfrito ou alma das teologias
contemporaneas. 0 homem atinge o estagio human° por ser portador de uma
vide superior que the garante uma supravida alem da morte. 0 homem verdadeiramente humano a aquele que conduz sua existencia dentro dos princfpios da
espiritualidade.
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Outra maneira de definir o humano do homem consiste em vinculá-lo a
natureza. 0 homem herdou da natureza uma capacidade superior que o distingue dos demais seres vivos. Esta capacidade foi definida como sendo a possibilidade de raciocinar. 0 homem 6 humano porque 6 portador da razao. A racionalidade torna-se o parametro para medir a humanidade do homem.
A civilizagao ocidental reuniu as duas dimensOes: a da razao e a do espfrito. 0 homem, alarn de sua dimensao corpOrea, 6 dotado de razao e de espfrito.
Desta maneira se da a plenitude da humanizagao. Acontece que nem os aft
spectos
espirituais nem os racionais foram suficientemente definidos pare gar ntir ao
homem uma existancia verdadeiramente humana. Os conflitos nao desapareceram. Muitas injustigas foram cometidas em nome da racionalidade e mesmo
corn o aval da religiosidade do homem.
Estes fatos interpretados antropologicamente mostram que o se tido de
humano emerge de urn contexto sociocultural . 0 homem nao nasce h manemente definido. Sua imagem 6 uma construgäo humana. Por isto podem s dizer.
corn Lorenz (1986) que "o homem 6 tao-somente um elo efemero na ca eia dos
seres vivos; he raz8es para supormos que ele representa urn estagio e olutivo
no caminho para seres verdadeirarnente humanos" (p. 215).
2. SISTEMA DE SIGNIFICACZES

Urn homem torna-se humano dentro da dimensao de sentido. 0 sentido
consiste nos valores criados pelo homem a partir dos quais ele instaura urn sistema de significagOes. 0 homem saindo de seus limites biolOgicos c nsegue
perceber outras dimensOes do universo, do mundo que o rodeia e dos f nemenos da natureza. Nao este mais restrito a compreensao das coisas e de si mesmo
dentro das necessidades e dos limites biolOgicos. 0 homem descobre que os
elementos da natureza podem ter outros significados e podem ser visto de outra maneira. Tudo pode ser transformado em stmbolo e significar os val res que
o homem cria e sente. E assim que se delineia a imagem do mundo e do homem. No dizer de Cassirer (1977), o homem torna-se "urn animal simbolizador".
E Castoriades (1975) fala na instituiglio imaginaria da sociedade.
A fungi° simbOlica faz com que o homem descubra que sua nib nao 6
apenas a expressao de necessidades organicas, que seus desejos nao sab meras
manifestagOes biolOgicas. Seus movimentos tornam-se gestos, linguagem. Ele
descobre que pode sonhar, imaginar e fantasiar. 0 sol, a lua, os astros hao sao
simples objetos, tornam-se valores divinos. Os fen6menos da natureza hio sao
apenas fatos fisicos, mas hierofonias — manifestag6es do sagrado. 0 homem
percebe que tern sentimentos de medo, de prazer, de angtistia, de amOr ou de
Ele descobre que pode viver em dimens6es que ultrapassam suas Oecessidades fisicas.
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A partir destas descobertas o homem comeca a construir os valores que
constituem o seu mundo humano. Aos poucos a multiplicidade de sentimentos e
de valores vac) sendo sistematizados em torno de urn sentido global. As diferentes dimensOes de sentido centram-se numa direcio major. Desta maneira instaura-se urn sistema de significacOes. 0 primeiro grande sistema de significacOes construfdo pelo homem coloca-se dentro de uma visa° magico-religiosa
do universo. C mundo a criado e governado por seres superiores divinos. 0
pr6prio homem tornou-se humano por uma intervencao direta de Deus, privilegiando-o entre todos os seres vivos e tornando-o uma criatura corn a imagem e
semelhanca da Divindade. A paisagem humana torna-se teocantrica. Tudo esta
vinculado, tudo a explicado a partir da dimensâo religiosa. 0 humano do homem esta no valor espiritual de sua vida. Sua perfeicao esta na vivencia de Deus.
A visa() magico-religiosa traduziu-se nas formas do animismo, do polltefsmo, do monoteismo ou do pantefsmo. 0 sentido de divino nio a univoco.
Mas o que imports a que o sistema de significacOes adotado pelo grupo cultural
tinha como centro do mundo humano e do universo o valor da divindade. As
hierofanias constituiam-se nos grarides eventos que marcaram a hist6ria da
humanidade.
0 segundo grande sistema de significacOes esta vinculado a id& de racionalidade. 0 homem deslocou Deus do centro do sistema. 0 novo centro 6 o proprio homem, mais especificamente a raid() humana. 0 homem a urn ser racional. 0 mundo esta ordenado racionalmente. Assim toda a ordem humana deve
construir urn sistema de significacOes inspirada nos principios da racionalidade.
A verdade deve ser racional. A realidade deve ter uma explicacâo racional. 0
pensamento e a acâo humana devem ser conduzidos em nome da racionalidade.
A prOpria dimensão religiosa no homem s6 sera valida se tiver o aval da razao. A
existencia de Deus nâo a uma exigéncia imposta, mas uma conclusâo da razao.
A maturidade do homem consiste em atingir o mais alto grau de racionalidade. Na area social o cidadao 6 julgado enquanto esta de posse da razao. A
educagáo traduz-se pelo domfnio da razao sobre os sentimentos e sobre as
paixOes. 0 homem da razao se opOe ao homem do coracio e da fantasia. 0
mundo da razao exige urn homem do calculo, da analise impartial, do pensamento cientffico, da ac8o tacnica. Objetividade e imparcialidade devem ser as
molas mestras da racionalidade humana.
Por isso a nas ciancias que a razao desenvolve todo seu potential de controle e de dominacao. Todo conhecimento deve passar pelo raciodnio 16gico racional., E a razao humana munida de metodos I6gicos que consegue ler e interpretar o grande livro da natureza. 0 coracio desvia o homem do verdadeiro saber. Portanto, a pela razao que o homem constr6i todo saber valido e verdadeiro. E pela raid() que o homem consegue fazer justica. Guiado pela raids:), e s6
pela razao, torna-se possfvel o verdadeiro progresso.
0 sistema de significacOes imposto pela razao fundou a ordem do mundo
em principios Idgico-matem6ticos, construiu a ciencia e estabeleceu a civilizacio
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da ciOncia e da tecnologia. Pensar racionalmente 6 construir ciencia, agir racionalmente 6 trabalhar em vista de objetivos bem-determinados.
3.0 MUNDO DO TRABALHO
Falar em mundo do trabalho significa dizer que o trabalho se torna o
parimetro fundamental para julgar o homem e todas as suas manife cOes.
Hoje n6s vivemos no mundo do trabalho, o que vale dizer que tudo visto a
partir do trabalho. 0 trabalho define o modo de ser do homem. A racio alidade
do homem dove ser entendida no trabalho, seja fisico ou mental. E pelo abalho
que o homem constr6i o mundo e a si mesmo. 0 homem passe a ser o omem
trabalhador— Homo Faber. Trabalhar significa produzir.
0 trabalho deixou de ser urn castigo ou urn dever do homem par se tornar urn direito de todo homem. Antes, o homem sentia-se condenado trabalhar. No mundo do trabalho, o homem exige seu direito de trabalhar e p clama
sua condigio de trabalhador. 0 trabalho n5o 6 mais desumanizagfio, m o verdadeiro processo de humanizagg o. 0 trabalho foi colocado como a mani estaggo
do poder criador.
Mas o mundo do trabalho parece nio ter sido a soluclo para a re lizaglio
humana. 0 homem acaba se tornando escravo do trabalho. Acontece qu trabalhar ngo significa mais a acg o criadora do homem, mas uma acg o prod tora. 0
trabalho não 6 mais o homer() realizado, mas o homem realizando tar fas em
funglio de outros objetivos. Mats uma vez, aquilo que parecia dar ao h mem a
compreensão de sua condig go humana, acabou se transformando, to ez, no
major processo de desumanizacg o. 0 homem criou uma Huai() e uma 6scara,
pole coloce-se o trabalho como a forga de realizag go pessoal, mas o q e realmanta tern valor 6 0 lucro do trabalho. Assim o homem continua numa escravial) mascarada. 0 trabalho produtivo tornou-se uma neurose epiclarrlica, segundo a expressio de I..orenz (1986), de tal maneira que a ambicao pelo aCLImulo
do dinheiro faz o homem trabalhar mais arduamente do que o escravo do mais
cruel senhor.
0 produto do trabalho em Lugar de significar o humano da obra, ttansforma-se em mercadoria. A prdpria forga de trabalho 6 tratada no mercadol de trabalho. 0 trabalho entra no jogo da oferta e da procura. E o trabalhadclr habituou-se a procurar trabalhos de acordo corn o major (ndice de salario. 44 satisfacg o de trabalhar ntio est6 vinculada ao tipo de trabalho, mas a recoMpensa
econ6mica. Trabalhar ng o exige mais urn esforgo criativo, mas a simples execucio de tarefas e movimentos preestabelecidos dentro dos principios madnica. Trabalhador ngo 6 mais urn inventor, urn artes go, isto 6, um que taz arte,
mas urn executor.
As atividades humanas passam, assim, a ser classificadas em areas proficionalizantes conforme o sistema de producg o. A identidade do homem passa a
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ser vinculada ao trabalho. Ele perde o nome para assumir o rdtulo coletivo do
trabalho: meanie°, secretaria, professor, medico, pedreiro e assim por diante. 0
seu valor esti na proporao, nao da satisfagao pessoal, mas do rendimento.
No mundo do trabaiho todo indivIcluo adquire status social conforme o tipo de trabalho. Mas o primeiro passo para sentir-se humano a conseguir entrar
na fase produtiva. Assim para os jovens, em especial das classes menos privilegiadas, torna-se urn valor fundamental ter emprego, nao tanto pelo trabalho,
mas pelo dinheiro que se consegue. A sociedade, no fundo, coloca como o ideal
humano manter-se por mais tempo possfvel na fase produtiva. Portanto, 6 fundamental antecipar a fase produtiva e alonga-la ao maxim°. 0 homem que aos
80 anos ainda consegue ser urn trabalhador produtivo, torna-se um exemplo,
urn semi-herdi. A mulher, em suss lutas de emancipaao, acabou vendo no trabalho empresarial urn espago para realizar-se. Competir em igualdade de condigOes corn o homem em todos os tipos de trabaiho, parece tornar-se uma bandeira cada vez mais desfraldada pela mulher. A antiga rainha do lar, no mundo
do trabalho, foi transformada em rainha da fabrica, da oficina, do escritdrio ou
das empresas.
A reflexao sobre o sentido do humano comega a questionar profundamente o mundo do trabalho. 0 trabalho lucrativo parece ter embrutecido o homem.
A ambigao tornou-se a religiao do homem do trabaiho. A sociedade industrial
reduziu o trabalhador a urn anOnimo no meio da multidâo de trabalhadores e
completamente desvinculado do resultado final de sua obra. A identidade do
trabalhador ficou escondida atras da gravata, do avental ou do macaao. TrabaIhar voltou a ser urn pesadelo pare o homem. Qual o sentido do trabalho? 0
homem 6 urn inventor ou uma maquina, pior, uma pequena engrenagem? Esti
na hora de buscar outras alternativas que escapem da ideologia do trabalho.
4.0 MUNDO DO BRIMMED()
Por que voltar a pensar no brinquedo? Pode-se, num mundo do trabalho
produtivo, falar em brincar? Havers urn momento na vida do homem racional,
destinado ao brinquedo? Tudo parece indicar que brincar nao faz parte do mundo da ciéncia e da tecnica e, tambOrn, foge dos modelos do pensamento racional
e dos parametros do trabaiho. Mas na medida em que o humano esta sendo
ameagado pela racionalidade cientffica e tecnolOgica, as perspectivas do Iddico
podem tornar-se uma tabua de salvaao.
Quando falamos em brincar tits coisas surgem facilmente em nossa mente. A primeira refere-sea crianga, a segunda ao trabalho e a terceira a uma atitude pouco séria. Ninguarn pOe em ddvida que brincar, nao so faz parte da vida da
crianga, mas 6 a prOpria crianga. Quando olhamos para a crianga e quando escutamos seus raciocInios ou observamos seus comportamentos, podemos notar

que toda sua vida é iluminada pelo Itidico. Brinquedo e crianca sio duas coisas
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inseparfiveis. Uma crianga normal brinca. Uma crianga que nio brinca 6 considerads patolOgica. Infelizmente o homem adulto, do negdcio e do trabalho, acabou
se aproveitando desta dimenao 16dica da crianga. Explorando essa ludicidade
da crianga, o adulto a induz, corn artificios, a adotar os valores do adulto.
A astacia do adulto comega pela produgio de brinquedos que a introduzem no mundo do trabalho e das fungOes do adulto. Por isto, o brinquedo tornou-se uma atividade proibida no mundo do trabalho. 0 brinquedo da crianga 6
tolerado apenas ate chegar a fase produtiva. Brincar ern servigo 6 urn c ime, ou
no minima uma atividade infantil. Acontece que o trabalho tern sempre um objetivo bem-definido. 0 brinquedo, ao contririo, 6 livre e espontaneo. 0 rabalho
tem regras pre-fixadas. 0 brinquedo esta sob o controle total de quern b inca. 0
trabalho tem horirio de comegar e de acabar. 0 brinquedo näo se preoc pa nem
corn o comego e nem corn o fim. Comega quando se quer e acaba da mesma
maneira como comegou. 0 trabalho tern tarefas fixas. 0 brinquedo p ssibilita
fungOes alternativas. Agora eu posso ser o Indio, depois posso ser o ocinho.
Por isto que brincar e trabalhar possuem dois sentidos opostos. No m ndo do
trabalho o brinquedo pode ser visto sob a 6tica do trabalho. Por isto emos o
esporte transformado em verdadeiro trabalho assalariado. Ser jogador hoje, 6
ser urn trabalhador. 0 trabalho do jogador tern a mesma (Ulm do trabalho do
trabalhador. Desta forma, o jogo vestiu urn brinquedo corn a roupagem do trabalho. A ludicidade deste jogo acabou. E jogar acabou sendo uma maneira de
trabalhar.
0 brinquedo ficou reduzido, no mundo do trabalho, como uma ati de nio
aria. Fazer uma brincadeira significa nâo levar a questho ou o trabalho a serio.
Brincar corn alguern pode significar uma atitude de desconsiderag5o. contece
que o homem que brinca a espontaneo, nâo usa mascaras, ntio precise de apresentagOes, nem de rituais. 0 homem que brinca mostra-se todo transparente.
Talvez seja dentro desta perspectiva que se possa entender a nudez do jogador
grego. 0 homem racional, ao contrOrio, usa uniforme, ele 6 aquele que pensa,
que pesquisa e que trabalha corn metas e objetivos preestabelecidos. Ele nâo
perde tempo.
Diante disto, o mundo do trabalho e o homem racional confinarani o brinquedo ao mundo infantil. Somente a crianga tem, como concesao espec al, o direito de brincar. Mas assim mesmo, o homem adulto nâo deixa mais e crianga
brincar criativamente. A inderstria dos brinquedos transformou a crianga em
utente, ela usa brinquedos, brincar deixou de ser urn ato criador. Os bririquedos
de plastic° e eletrOnicos ja definiram as fungOes dos mesmos. No br nquedo
criativo, a crianga e o adulto distribuem os pal:As, as fungOes confortne suas
fantasias. 0 artefato industrial que chamamos de brinquedo n8o passe de um
utensflio, tipo eletrodomestico, para treinar as criangas nas fungOes da vida adul-.
ta. A boneca torna-se urn baba que chora, que faz xixi, etc. Os caminhOel ou autoramas exigem habilidade para pilots-los, mesmo que seja corn controle-remoto. Os minicomputadores, os video-games e tantos outros inventos acablam corn
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a criatividade lOdica, mas garantem a disciplina na execucao de tarefas. 0 mundo do brinquedo foi transformado numa miniatura do mundo do trabalho da sociedade industrial. E poucos vOem nisto urn crime contra o comportamento
co. Na maioria dos casos, ficamos encantados e aplaudimos.
Brincar 6 uma atividade Iddica criativa. No brinquedo entra em gait) a fantasia. 0 indivkluo, crianca ou adulto, ao brincar transforma a realidade, cria personagens e mundos de ilusâo, coloca-se diante do risco, do imprevisto, do suspense. NS° ha necessidade do resultado a alcancar. Existe apenas expectativas.
Pode dar certo como pode dar errado. Uma vez o resultado tentado vai aparecer, nao se sabe quando. E este o dinamismo do lOdico. Quando desaparecem as
possibilidades mOltiplas acaba o encanto de brincar. Mas quando n6s queremos
urn resultado determinado, devemos desconfiar que ja estamos contaminados
pelo sentido do trabalho. 0 jogo em busca exclusivamente da vitOria, mais se
parece com trabalho produtivo, do que corn o brinquedo.
0 brincar nao pode ser identificado corn determinadas atividades, mas sim
entendido como uma atitude, uma mentalidade ou uma intencionalidade. A ludicidade 6 uma dimensao humana que alegra ao perceber outras possibilidades de
ver as coisas, ou de trata-las. Por isto, o homem trabalhador e racional tern dificuldades, ou ate pode estar impossibilitado de brincar.
0 brinquedo caracteriza-se ainda pela presenca do outro. Brincar 6 estar
junto corn o outro. E sentir o gesto, o olhar, o calor do companheiro. 0 brinquedo aproxima as pessoas, as torna amigas porque brincar significa sentir-se feliz.
0 brinquedo nao 6 confronto e nem conflito. E s6 observarmos os animaizinhos
quando brincam. Tudo 6 fazer de conta. Ninguern morde ninguarn. Tudo 6 simulacao. Brincar torna-se sinOnimo de paz, de harmonia e de alegria.
Porque o homem nao poderia voltar a pensar o sentido de humano inspirado nos princfpios ou na criatividade do comportamentoltidico? Por que somos
obrigados a entender o brinquedo a partir do trabalho? E possfvel inverter, isso
6, podemos pensar o trabalho sob a Otica do brinquedo. Sem dOvida a rentabilidade, a cientificidade e a tecnologia nao seriam valores fundamentais. Mas se o
ideal do homem 6 a felicidade, onde ela pode ser realizada, num mundo de trabalho ou num mundo do brinquedo? A resposta cabe a cada urn de n6s.
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CAPITULO

3

Caminhos de
Reconstruciio
do htunano

0 ENIGMA DA VIDA
"Encontrar um homem 6 ser mantido em alerta por um enigma"( ). Esta
frase de Levinas 6 suficientementesignificativa a eloqUente pare mostrar
o,
homem de hoje continua eindalonge de inns compreendo plena de si
e sante, so mesmo tempo, toda a grandeza do mist6rio que o homem na ex'a,
pand° de Gabriel Marcel. Diner que o homem 6 urn enigma ou urn
de tosignifies afirmar que o homem Omen sera totalmente objetivivel,
dos os esforeos de ciencia. 0 ser human precisarfi permanecer
de alindisguma forma inacessivel em sue intimidade mais profunda, e isto
pensive' pare poder continuer human. Mas nä° 6 esta misteriosidade do homem que preocupa o humanists de hoje, pois esta 6 a condielio human a mais
humane. Trate-se de urn desconhecimento muito mais grave, que ea i dunk'
des instancias mais elemental'ss da vide do homem, a do nilo-r
dos perigee qua isto represents. Paradoxelmente as candies
taliarn, dosninem a exploram homem, mas parecem cads vez nods ea
ciarem do prdprio homem. A dada tornou o homer man podenno,
do-poderoso, cede vez mais senhor de si mesmo. Mas as pessoas
da vez mais divididas e perdidas.
A famosa esfinge do velho Mito de t dipo fief, postada diante dos
de Tebas e devoradora de todo o transeunte que nio a decifrasse,
nue de
sentinels diante da cidadela cientffica e denies do homem contempOdneo,
ameaeando devorar impiedosamente os hennas da c,8noia e da denim, fies naves espaciais e dos robots, caso
sejam capezes de reconstrulr o human do
homem.
0 velho, mas sfibio, conselho grego "conhece-te a ti mesmo", parece
completamente esquecido pelos homens des descobertas cientfflcas a dos avancos tecnoldgicos, pelos homens da energia nuclear e des bombes de nOutrons.
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As ciencias em sua preocupacao de produzir conhecimentos objetivos acabaram deixando escorrer atraves dos poderosos tentficulos de sua mao mecanica o especificamente humano do homem. E toda vez que o homem, como indivfduo ou como coletividade, percebe, num determinado momento de sua
hist6ria, que a ignorincia de si mesmo 6 tanta, ele se sente urn desconhecido e
perdido dentro de sua prOpria casa. 0 reencontro consigo mesmo coloca-se como o Unica caminho de solugho. A tradicao de nossa cultura faz ressurgir a veiha
e esperancosa figura bfblica do filho prOdigo que, esgotado e aviltado pelo esbanjamento de sua heranca paterna, decide voltar a bater a porta do pai, onde
tern a esperanga de, nao s6 encontrar a compreensao do pai, mas de reencontrar-se consigo mesmo. 0 filho prOdigo contemporaneo, reduzido a um material
de laboratOrio e transformado em um autOmato da tecnologia, percebendo ter
esgotado sua heranca nos prazeres da racionalidade, sente-se impelido a voltar
ao aconchego e ao silencio de sua intimidade. Sente que 6 preciso recuperar sua
identidade de pessoa. Por isso mais uma vez indaga corn toda a forca e corn
muita esperanca, que 6 o homem? A pergunta 6 a mesma, nao 6 nova, mas ela
precisa ser entendida de outra forma. A resposta que reduz o homem a urn objeto cientffico fracassou. Como retorna-la?
Talvez, neste momento, seja born lembrar Kant e suas quatro perguntas. 1.
Que posso saber? 2. Que devo fazer? 3. Que me cabe esperar? 4. Que 6 o homem? A quarta pergunta, segundo Martin Buber, sintetiza as tras primeiras. Isto
porque, no momento em que se define quern 6 o homem, sera ele, como homem, aquele que pode conhecer, aquele que deve fazer e aquele que !he cabe
esperar. Portanto as respostas de Kant deveriam comecar pela definicao do homem. Sabendo-se que 6 o homem, terfamos a chave para as outras tits respostas. Mas lamenta Buber que Kant nao respondeu, nem sequer tentou responder
a pergunta sobre o homem. E Buber se consola, talvez seja o nosso consolo
tambem, que, pelo menos, a pergunta "que 6 o homem?" continua na base da
formulacao da missao da antropologia filos6fica e se constitui no legado que ern
nenhum momento podemos renunciar, sem correr o risco de perdermos nossa
prOpria identidade. A pergunta "que 6 o homem?" sera sempre o despertar da
consciancia do homem na errancia de seu prOprio destino?; sera sempre a voz
que convoca para o retorno de sua prOpria morada. (2)
Sem dtivida, a pergunta "que 6 o homem?", torna-se o grande convite e o
grande desafio para recolocar o tema do humano, para reformular veihas e novas questOes que ressurgem toda vez que o homem se sente ameagado e perdido. Hoje, realmente, o drama que mais aflige o homem nao 6 a iminancia da
destruicao por uma tragadia nuclear, nem a preocupagao corn as possibilidades
da conquista dos planetas, mas o que o aflige sobremaneira 6 o reencontro dos
caminhos existenciais e a construcao da moradia que abrigue e ponha a salvo o
humano do homem. Nao se trata de construir ou dominar o universo, mas de

construir o mundo das existencias humanas.
29

SONHOS DE LIBERDADE E DE AUTONOMIA
Em que principios a existancia humana deveria sustentar-se ou inspirerse? As filosofias modernas, fundamentalmente, colocaram nas mios do homem
toda responsabilidade de autodefinir-se e autoconstruir-se. 0 homem seria a
imagem do homem. Uma vez colocada a razio como o centro de todas as decisies e a racionalidade como o critirio ultimo de validade e de verdade, o homem moderno pensou que tudo seria apenas uma questio de tempo. le sentie-se seguro e responsive! pare realizar enfim esta tarefa que devia ter ido sua
desde sempre, mas que nio a assumira devido a velhas crences.
Jacques Monod, em sua obra 0 acaso e a necessidade, anunci que a
biotogia molecular colocara o cientista a caminho do sagrado da vide. Di ele explicitamente: "0 'sagrado da vide, podia entio parecer inacessfvel em u priprio .princfpio. Atualmente ele esti em grande parte desvendado".(3) (M nod, p.
10) E tudo parece indicar que ele acredita que a ciincia vai chegar li.
Com o desenvolvimento da ffsica moderna, desde Galileu Galilei e confiante no princfpio de Francis Bacon de que "saber 6 poder", o homem ntemporaneo acreditou ter chegado a hora de sua autonomia absolute. rat nviccao
parecia solidificar-se diante dos grandes inventos cientfficos e dos sofi icados
artefatos tecnoligicos. Com etes seria possfvel veneer as barreiras tidas, to pouco, como intransponfveis e que, no passado, nem mesmo se pensava e poder
transp6-las. As priories correntes filosOficas apontavam nesta direcio proclamando o homem como sujeito da hist6ria e dotado de plena liberdade.
Numa observagio ripida tudo parecia dispor-se dentro desta prey sio. As
ciencias experimentais conseguirarn homogeneizar o universo. Tudo p die ser
transformado em objeto do conhecimento. E o que nio era objetivivel n o seria
digno de cridito. A diferenca entre os cius e a terra, na anilise de Japia su, havia desaparecido. Deus fora dispensado. Sartre chegou a afirmar que "D us tornar-se-ia uma hipdtese iraitil e dispendiosa que morreria em sossego, por si
pr6prio".(14) (0 existencialismo 6 um humanism°, p. 151-2). Corn is‘ o homem da ciincia e da *nice prociamava-se senhor absoluto dos cius e a terra.
Fizera sua a audaciosa confissio de Nietzsche: "se hi urn Deus, como su ortaria
nio ser Deus?" 0 lluminismo ji elevara aos altares da divindade a razi . Tudo
parecia encaminhar-se na direcio da auto-suficiencia do homem. A li erdade
constantemente proclamada garantia-lhe o caminho desta auto-realizagib.
Os fatos, porim, conspiraram contra o homem. E a previsio nio ncorreu
como se esperava. Ou, talvez, melhor observado, tudo ocorreu como seria previsivel, mas o que falhou foi a previsio do homem da ciincia. De fato a ciincia e
a ticnica construiram, e ainda podem construir, obras maravilhosas, mats acontece que nestas suas construcóes fantisticas o homem foi reduzido a urn simples
objeto cientffico, entre outros objetos. Ele deixou de ser uma pessoa, urn cidadio dotado de consciencia e de vontade. Ele deixou de pensar pare ser pensado. Ele s6 pensou para propor-se construir a ciincia, dal em diante ele Passou a
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ser pensado e planejado pela ciencia. Ele deixou de querer. Sua vontade se manifestou na hora de optar pelo conhecimento objetivo, dal em diante ele passou
a executar as tarefas que este conhecimento Ihe estabelecia. Assim o homem
viu-se transformado em uma fungi°, em urn autOmato a servico de sua prOpria
ciencia. A sociedade humana transformou-se num sistema tecnocrfitico, ou se
quisermos a democracia tornou-se tecnocrAta. Assim o homem descobre corn
perplexidade e desencanto que je nao a tic) livre quanto sonhara, e que se convertera num mero produto de urn sistema de planificageo feito por ele, mas que
lhe fugiu do controle e, o que a pior, o controla a ele, homem. Dentro desta planificaceo o homem tornou-se uma simples pep substituivel e descartevel.
Em meio a esta situageo volta-se a retomar a reflexeo sobre a dimenseo
humana e o significado da existencia. Coloca-se de imediato a exigencia de que
precisamos pensar numa existencia que se fundamenta no humano do homem.
Pensar na existencia significaria voltar-se, nao para o conceito abstrato do homem, mas para os homens. Este homem que este aqui e agora, isto 6, o homem
situado dentro dos limites de urn momento e de urn lugar. Os conceitos metaffsicos geraram imagens universais. Os experimentos cientificos construfram indivIduos padronizados. E preciso recuperar a face original e inconfundivel de cada pessoa. E preciso reencontrar os caminhos do homem existencial. Desta maneira a figura da estatua abstrata do conceito da metafisica e as faces frias e calculistas do autOmato da ciencia precisam ser substituldas, por urn homem de
carne e osso.
A PROCURA DO HUMANO
Como definir o humano? Os gregos se espelharam na natureza (physis). A
humanidade do homem e de cada indivicluo fundava-se na natureza e vinha
desde o nascimento. A natureza encarregava-se de desenhar a fisionomia, nao
s6 fisica, mas tambern psfquica e social de cada ser humano. 0 indivkluo nascia
plenamente identificado. Era se assumir sua condicao. A tradigho crista colocou
Deus como o espelho do homem. 0 homem fora criado por Deus imprimindo!hes sua imagem e semelhanca, segundo diz o relato do livro de Genesis. Cada
indivkluo recebe desde o berg() uma misseo. Cabe a cada um descobrir e executar a vocagao a que foi destinado. Assim, o humano do homem este estreitamente vinculado, no caso dos gregos, a natureza, e a Divindade, na tradicao
crista.
Corn os humanismos antropocentricos, que comegam desde o movimento
renascentista do sec. XIV, o homem passou a bastar-se a si mesmo. Ele pretende ser a imagem de si mesmo. Ele coloca-se como o sujeito da hist6ria, o fundador da verdade, o dominador do universo e sua autocriagio. Esta ambicao fica
sintetizada no pensamento de Sartre, "cada urn desenha o seu retrato e para 16
deste retrato nao ha mais nada". (5) (0 existencialismo é um humanismo, p.
10).
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Mas este sonho de auto-realizagao na autonomia e liberdade atrav6s dos
ditames da racionalidade parece ter-se transformado num terrfvel pesadelo. Os
cientistas e fli6sofos atuais parecem concordar corn esse desvio do processo de
humanizagão, e mesmo aceita-se uma acelerag6o provocada pelos avangos da
*nice e da industrializag6o. He uma quase unanimidade em aceitar que o mundo tecnocritico representa uma decomposigâo do mundo humano. acques
Monod afirma categoricamente, e parece querer expresser o pensam nto de
muitos cientistas, que "nenhuma socieda'de antes da nossa conheceu u a dilaceragho semelhante". (6) (0 acaso
necessidade, p.189).
Tais fatos despertaram uma consciOncia generalizada sobre a gravi tide do
perigo. Constata-se tamb6m uma preocupaglo cada vez mais crescen corn a
restauragao do humano. A crise da humanidade na civilizag6o da cillm is e da
t6cnica 6, sem &Wide, uma id6ia que se impOe cada dia corn mais forg e convict*. preciso se facer algurnd' coisa sem perda de tempo. Infelizm nte tal
convIcgtio em aceitar o estadd
crise ntio Oignifica uma tornad6 de °ski°
concreta. Nem sempre o conhOCimento do perigo traz a consciOncia c10 esmo.
Por isso, embora muitos concOrdion corn a desumanizaglio crescente d ordein
sOcial, s6o poucos, no dizer de'kiinrad Lorenz, que reconhecem "net' de oligio
do humano uma enfermidade". (Y) (0emolicão do homem, p.13).
A constatagfro da perda do humano e o esforgo para sua recu eragio
acontecem em dois ravels, possfveis de serem identificados, mas que nAo pociem
ander separados. 0 primeiro desenvolve-se como dentincia de tocla as situagOes que agridem e comprometem o humano. 0 segundo nfvel di- e ao se
propor como humano, os movimentos ecolOgicos de aproxirnag gp da twozo,
a volta as questeies dos valores de beleza, de bem e de equilfbrio, os g stos de
simpatia, de respeito e de contemplacao de todas as belezas e harm nias do
universo.
Ao nfvel das don6ncias encontramos uma literature muito consist nte. As
dentincias s6o concordes na sue totalidade em colocar no banco dos rêtr , COMO
principals responsaveis pelos crimes de desumanizacio, a ciOncia e a ,t ice, E
este atitude não s6 da nossa atualidade. Comega desde o momento m que
Pascal sente-se aterrorizado pelosilancio eterno desses espagos infinito , surgido a partir do Heliocentrismo. 0 homem acabara de perder seu pont de referencia. Antes o mundo geocentric° era fechado e ordenado. A Terra er o centro e o homem ocupava o centro da Terra. Ele era o rei da criagio. A artir de
agora o homem ve seu mundo destrufdo, ao mesmo tempo que perde selu lugar.
E mais, ele se torna urn habitante de urn mintisculo planeta. 0 homem t rnarase urn peregrino de urn mundo errante no espago infinito. Esta 6 apen s a deiumanizag6o que se di a partir da mudanga de percepctio c6smica, e de ser
encarada como normal e inevitivel. A desumanidade que aflige o home de hoje tem outra coloragio. 0 que desumaniza o homem contemporáneo stiO todas
as forces de dorninagio que atentam contra seu modo de ser.

Konrad Lorenz, no meu entender, é a voz mais eloqiiente e mais efetiva
nesta den6ncia de desumanizagao da civilizagao industrial, em nome das verdades cientificas e da eficacia tecnolOgica. Duas obras dentro desta 6tica merecem
ser lembradas. A primeira, ja no seu titulo, mostra o alcance da reflexao critica,
Os oito pecados capitals da humanidade civilizada. 0 capftulo, "A morte do
calor humano", (8) sintetiza, por assim dizer, a profundidade desta devastagao
que sofre o homem da sociedade altamente industrializada e tecnologizada. A
segunda, A demolicâo do humano, segue na mesma linha da primeira, mas as
demincias yam sempre acompanhadas de seu antidoto humanizante. As forgas
demolidoras do homem encontram, segundo Lorenz, uma resistancia muito
forte quando o homem recupera seu convIvio corn as harmonias da natureza.
Gabriel Marcel faz coro a Lorenz, denunciando as tecnicas de aviltamento. Para
ele, as tacnicas nao fortalecem o homem; este fortalecimento é enganador, pois
elas colocam-se, na verdade, contra o humano. Por isso ele denuncia os homens
contra o humano. (9) (G. Marcel. Os homens contra o humano, p. 33 ss.) Merleau-Ponty, alêm de denunciar a ciancia e a tacnica, fala das ideologias, que defendem a violancia como instrumento de libertagio do homem e de sua participack na histOria, como responsaveis da perda da sensibilidade humana. Libertar pela forga é uma forma de dominagao; assim como o convencimento pela
doutrinagao nao passa de uma escravizagao. (10)
Nao se pode esquecer a obra de Herbert Marcuse, Ideologia da sociedade
industrial, por ser uma das analises mais contundentes da civilizagao contemporanea. Sua leitura torna-se obrigatOria para quern quer sentir os reflexos,
provocados pela sociedade industrial, sobre cada cidadao em particular e sobre a
coletividade. A sociedade industrial, segundo Marcuse, instaurou um processo
de controle total atravas do fechamento de todos os espagos para as manifestagOes e contestagOes sociais livres.
Longo seria o percurso para se avaliar corn profundidade a questao da sociedade industrial construfda a partir das ciencias e da tecnologia. 0 importante
neste momento,. é despertar a consciencia sobre os temas bisicos e polemicos
da nossa sociedade que, no fundo, podem ser os verdadeiros responsdveis por
tantos desequilibrios e revoltas surgidos entre as novas geragOes. Esta reflexao
critica pode nos mostrar que muitos desequilibrios sociais, entre os quais o alcoolismo, tabagismo, psicotrOpicos, etc, nao sao doengas, mas sim sintomas de
doengas. As doengas podem estar nas instancias que determinam e sustentam a
ordem social.
Parece, portanto, ter chegado a hora de realizar a tarefa de reconstruir o
humano, comegando por liberty -lo de todas as formas de desumanizaglio, tanto
materiais, quanto espirituais; aquelas que Ihe sac) impostas pela prOpria civilizagao, como aquelas que cada indivkluo acaba se impondo a si mesmo.

UM MUNDO SEM SENTIDO

A perda do humano 6 apenas uma conseq0encia da perda do sentido do.
mundo. A pr6pria tradigio cristi 6, em parte, responshvel pela perda do sentido
do mundo. 0 mundo, ensina a Bfblia, 6 urn lugar de passagem e de exflio. Diz o
professor Celso Marques que esta desvalorizagio da vida terrena em beneffc o
da vida "post mortem", associada corn a filosofia, estA na base da criagio
ci6ncia e da tecnologia predatOria do Ocidente e na base da etica da ideologia
sociedade de consumo (11) (Mario do Sul, Porto Alegre).
Desde Galileu Galilei o universo deixou de ser o lugar das forgas mAgica
o lugar do sagrado, o lugar do exflio e da purificagio da humanidade a camin o
da eternidade, para se tornar um imenso livro escrito em linguagem materniti a
e ilustrado corn figuras geornêtricas, cfrculos, triAngulos, rettingulos, etc. A pa it
deste momento as ciencias se constitufram na explicagio do universo e a t6cni0a
recebeu a tarefa de domini-lo e transforms-lo. Acabara, assim, a fase da adm raga° e da contemplagfio do mundo e des atividades coletoras, pars dar infcio
fase do regime do trabalho transformativo, para nao dizer predat6rio, da natureza. Esta exigancia da dominagâo e de transformagão instaurou, rapidamente,
uma luta implacivel do homem contra a natureza. Uma luta que, no dizer de
Paul Ricoeur, näo 6 mais urn simples "meio de sobrevivencia, mas transformou-se numa maneira de viver do homem, da sociedade, da productio e i4o
consumo". (12) (Rev. Paz e Terra)
0 sentido do universo passou a ser determinado pelo conhecimento obj
tivo das ciencias exatas. As relagOes do homem corn o mundo passaram a s r
estabelecidas pela t6cnica. 0 sentido do humano, inspirado na imaginag4o, a
sensibilidade e nas dimensOes valorativas, ficou em segundo piano e, corn o
tempo, deveria desaparecer como empecilho do progresso cientifico e tecno1691co. Diante desta nova situag5o, Pascal sentia-se aterrorizado e lamentava que "j6
nio seria possivel ouvir as harmonias das esferas celestes, nem as cantatas dOs
anjos" (13) (In Morte das ciancias humanas). E, mais recentemente, Max
Scheller acrescenta que "o espago de Newton 6 o vazio do coragao" (14) (A agenia da nossa civilizacão). A ffsica Galileana e Newtoniana haviam criado 'o
siléncio e o vazio dos espagos infinitos matematizados e geometrizados, despidos de calor humano e de poesia. 0 homem comegara a perder a palavra e a
voz, silenciadas pelos ruldos das engrenagens da grande mAquina cOsrnica,
substitufdas pelos algarismos, pelas linhas e pelos cfilculos. Os espagos, o tempo
e os fen6menos da natureza nao terio mais o significado inspirado na maneira
de viver dos homens, as intencionalidades subjetivas perderam seu valor. Agora
s6 ha duragOes, distancias e fatos fisicos quantifidveis e mensurriveis. NS° ha
mais, para as ciencias da objetividade, jufzos de valor, mas apenas conhecimentos objetivos. Jacques Monod explicita corn muita clareza esta situagio ao dizer
que "6 verdade que a cikcia atenta contra os valores, nâo diretamente, uma vez
que ela nä° 6 juiz deles e deve ignor6-los, mas destr6i todas as ontogenias mftr34

cas e filosOficas nas quais as culturas tradicionais faziam repousar os valores, a
moral, os deveres, os direitos, as proibigOes" (15) (0 acaso e a necessidade, p.
190).
As ciOncias, sem dOvida nenhuma, destrufram todos os pontos de referencia, inspirados nas tradigOes mrticas e do sagrado, a partir das quais o homem
elaborava a compreens5o do mundo e de si mesmo, ao mesmo tempo que estabelecia suas ligagOes corn o universo. A tecnologia cientifica fez corn que os rituais sagrados e m6gicos se tornassem intiteis e ineficazes, simbolos do primitivismo do homem, a ser superado e esquecido. Este desmoronamento de todas
as tradigOes, de todos os valores, escreve Gusdorf, arrisca tragar a comunidade
humana na catAstrofe de urn niilismo radical. (16) (A agonia da nossa civilizacfio, p. 21)
Hoje e cada vez mais, a humanidade está tendo consciOncia de que a proposta da ciencia e da t6cnica em transformar o mundo num mero aglomerado
de objetos manipulbveis, significou a destruigao do mundo do homem e, o que
muito pior, est6 ameagando aniquilar o mundo e, corn ele, varrer da face da terra
n5o so o homem mas tamb6m toda forma de vida. "Muitos pensadores A notaram esse fato, e muitos livros contOrn já claramente o reconhecimento de que o
exterminio do meio ambiente e a decadOncia da cultura caminham junto' s, passo
a passo". (17) (A demolicäo do homem, p. 13) E preciso salvar o homem, mas
para salvar o homem a indispens5vel que se comece por salvar a natureza. Em
nome de quem e de que propor a salvagbo? Em nome da ciencia? Mas foi ela a
grande respons6vel pela trag6dia. Em nome das tradigOes? Mas foram todas
destruklas. Em nome do prOprio homem? Mas que homem? 0 homem da era
industrial 6 urn homem sem histdria, sem tradigao e sem mernOria. A ciencia o
deixou sozinho na imensid5o indiferente do universo de onde teria emergido
por acaso. (18) (0 acaso e a necessidade, p. 198) Rompido corn sua tradig5o
cultural o homem contempor5neo tornou-se urn homem do momento, da mode, do ultimo langamento, da tiltima noticia. Urn homem que vive da novidade,
do sabor das novas emogOes, do desprezo do que aconteceu ontem. 0 descart6vel e o renov5vel sâo os valores fundamentais do seu pensar e agir.
A perda do seu solo cultural, onde podia pisar corn seguranca, jogou o
homem aos espagos, e urn sentiment° de solidi°, de vazio, de sem-sentido, instalou-se na mente e no corag5o de cada ser humano. E agora precisa reconstruir
o mundo para reencontrar-se. E preciso reencontrar urn referential capaz de
reaimensionar a existOncia humana. Esse parece, no momento, ser o ponto
mais crucial da reconstrug5o do humano. Jacques Monod, aparentemente, parece mostrar que nao haveria saida quando afirma que "6 supOrfluo buscar sentido
objetivo da existencia. Ele simplesmente nào existe. 0 homem n5o 6 urn elemento dentro de urn piano que preside todo o universo. E o produto do mais
cego e absoluto acaso que imaginar se possa. Os deuses esti° mortos e o homem est5 sd no mundo. Ele 6 apenas aquilo que ele mesmo fizer de si mesmo.
DemOcrito tem razio: tudo o que existe no universo 6 fruto do acaso e da neces35

sidade. 0 mito de Sisito 6 verdadeiro: o homem esta s6 e o rochedo ainda rola e
rolare sempre". (19) (0 acaso e a necessidade). 0 texto näo significa necessariamente o fechamento do caminho das solugOes, mas coloca nos ombros do
prOprio homem a responsabilidade de construir o sentido da existencia. Não ha
um sentido objetivo, "a priori" determinado, mas isto nio significa quo o homem nao possa estabelecer urn sentido subjetivo de sua existencia. A histdria
das culturas mostra que, no fundo, as ordenacOes do universo das diferentes
tradigOes culturais sio fruto da subjetividade da humanidade. Portanto icaberia
ao homem, em nome de si mesmo como exigancia de sua sobrevivandia, reconstruir o sentido da vida e do universo. E, sem dtivida, nesta direg5o que
apontam as filosofias contemporaneas.
As diferentes correntes existencialistas, de maneira especial, dese volveram-se como donseq0encia da solidão humana gerada, quer pela cifinc a, quer
pelas rnetaffsicas classicas. Em ambos os casos o homem existential mer ulhava
na solid5o porque perdia sua condigio de ser-no-mundo para tornar se urn
conceito ou um objeto. 0 homem como urn ser encarnado no mundo 6 ssaltado pelas sentimentos de angOstia, de abandono, de desespero, ao mes o tem
po que ele se manifesta como um ser de compreens5o, de preocupa0o e de
sentimento, o que the abre a janela da esperanga. A angtIstia, o abandono e o
desespero, pelo fato de estar sd, n5o significam urn resultado, pois ao perceber-se como urn ser de compreensio e de sentimento, elas transforms-se
rl em
forges dinamicas que o conduzein a construir sua existencia. A angastia o impulsiona a buscar urn sentido da existencia. Assim como a angdstia foi a criaora de
todos os mitos, de todas as religiOes, de todas as filosofias, e inclusive da pr6pria
ciencia. (20) (Monod, p.185).
0 grande mal da sociedade industrializada nä° est6 s6 em ter geraclo estes
sentimentos de impotencia, de vazio e de solid6o, mas em ter monopol zado a
sentido do universo nos crit6rios da racionalidade, nos principios da cientificidade e na eficicia da t6cnica. A ciencia e a t6cnica constituem uma possibilidade,
entre outras, de explicar o universo. Elas não podem ser exclusives.
Não se trata, portanto, de negar a ciencia e a t6cnica. Elas representam,
sob certos aspectos, urn aperfeicoamento da prOpria natureza. 0 homern, desde
o momento que deixou de agir guiado apenas por seus instintos, procurou organizar sua acio e sua vida segundo os conhecimentos que is produzindo. Foi
assim que o homem dedicou-se corn muito empenho em ampliar seus conhecimentos ate conseguir construir as ciencias. 0 mesmo pode-se dizer da t6cnica.
Sempre houve urn componente t6cnico na vida do homem. Toda actio humana
esta vinculada ao instrumento ou a ferramenta. 0 homem da pedra lascada fabricava seus utensflios segundo uma t6cnica, embora rudimentar. Conhedimento
e t6cnica andaram sempre juntos. A mudanga que se operou ao longo do tempo
transformou a relacio do homem corn a t6cnica. Nesta mudanga a t6cnica e a
ciencia foram consideradas como elementos de definigao do homem. A ciencia e
a t6cnica escaparam do controle do homem. Elas tornaram-se o anico crithrio de
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verdade do saber e da validade da ag5o. A verdade cientffica confunde-se corn a
funcionalidade, e a validade da tecnica confunde-se corn a produtividade. Ski
estas transformagOes que sho visadas quando se pretende questionar a ciencia e
a tecnica. Acontece que a verdade da ciencia nao é necessariamente a verdade
do homem. A produtividade da tecnica n5o é garantia da criatividade do trabaIho humano. 0 trabalhador n5o é mais o criador de sua obra. Ele é apenas o detentor de uma tecnica. 0 trabalhador artesanal foi substitufdo pelo operador de
tecnicas. Ele n5o é identificado pela obra, mas pela tecnica. 0 que se propOe é
conciliar a produtividade tecnoldgica a criatividade artesanal, reaproximar a verdade da ciencia corn a verdade do homem.
Diante disto compreende-se por que se tenta voltar ao passado para reencontrar as rafzes de nossas tradigees culturais. Mas corn esta volta ao passado
n5o se pretende recuperar urn paraiso perdido. Talvez n5o seja tambern uma
nostalgia dos valores do passado. Trata-se, isto sim, de resgatar possibilidades
de desenvolvimento abandonadas pelas escolhas e opgases que a humanidade
fez no processo de seu preprio progresso. A existencia humana pode ser desenvolvida de diferentes maneiras. Cada individuo tern uma existencia estabelecida
a partir de suas opgOes. Toda opgao implica deixar de lado outras alternativas. Uma mudanga de vida nada mais seria que recuperar as possibilidades pre,
tendas pelas nossas escolhas. A ciencia e a tecnica foram opgOes feitas pela
ocidental. Hoje tentamos buscar outras alternativas esquecidas, corn a
esperanga de que restituam a humanidade do homem.

UM LABORATDRIO DE ILUSOES
0 homem da sociedade industrial e filho do sistema tecnocretico, jogado
no fundo de urn abismo de solidao, apesar de cercado por barulho infernal, sente a necessidade de construir urn sistema de valores para reencontrar o caminho
do sentido de sua existencia. Tal aspiragâo do homem contemporaneo n5o escapa ao olho magic° e onipresente de nossa civilizag5o. Ela ardilosamente Ihe
oferece respostas ilusdrias para seus sentimentos de solidi° e de vazio. De fato
o homem, numa primeira tentativa de preencher o vazio do corag5o, a solid5o
da vida e a falta de sentido da existencia e do mundo, busca nos prOprios recursos da ciencia da tecnica',uma solugao.
Na expectativa de fugir deste sem-sentido, o homem cerca-se dos aperfeigoamentos tecnoldgicos que o enchem de conforto. Cada dia mais sente-se estimulado a consumir os artefatos mais conforteveis que a indOstria corn presteza
se prontifica a criar para todos os momentos e para qualquer situag5o. Desde as
máquinas que nos livram dos trabalhos penosos, passando pelas qufmicas que
nos imunizam contra qualquer dor, ate os estimulantes que ampliam nossas capacidades de prazer no corner, no beber e no fazer sexo, tern o mesmo objetivo,

proporcionar o bem-estar e evitar o desprazer. A todo momento e em toda parte
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somos estimulados insistentemente a buscar mais prazer, mais conforto e mais
divertimento, ao mesmo tempo que fugimos de todas as formas de esforco, fadiga e sofrimento. A toda hora recebemos ofertas de organizagOes, de produtos
qufmicos, de novas geragOes de computadores que se preocupam diuturnamente pensando e trabz.lhando por n6s. Nao precisamos fazer mais nada. 0 6nico
trabalho 6 aceitar o convite e a oferta. Podemos ficar, depois, tranqiiilos estendidos na rede ou acomodados em poltronas, consumindo ufsque importado, fumando urn cigarro de classe e assistindo ao nosso programa preferido, onde em
pequenos intervalos a propaganda vem confirmar o acerto de nossa decibao e a
lucidez de nossa inteligencia. Isto porque os nossos negOcios prosperam, as
nossas lavouras produzem safras recordes e o nosso dinheiro se multiplica.
Assim se constr6i urn mundo de ilusOes. A primeira e mais aria i usao 6
aquela que gera a impressao que sO he prazer, e mais, o desprazer nao Ode fazer parte da vida do homem. 0 amor, por exemplo, s6 6 fonte de prazer, apesar
de sabermos que desde a antiguidade o homem aprendeu o ditado de que "nao
hi rosa sem espinhos". Portanto, esta 6 uma pura ilusao que esta inclufda entre
os oito pecados capitais da humanidade civilizada de que fala Konrad Lorenz. A
existencia humana, e mesmo a vida animal, se constitui do bin6mio prazer-desprazer. Eles sao dois momentos de urn mesmo movimento. E segundo Lorenz,
querer evitar o sofrimento quer dizer subtrair-se a uma parte essencial da vida
humana. (21) (Oito pecados capitals da humanidade civilizada, p. 48)
Infelizmente, e com muita facilidade e frecOncia, somos vitimas ds mais
cinicas ilusOes. As iscas sao tao bem preparadas e rotuladas que dificilmente
conseguimos escapar. Na confeccao destas iscas sao usados os mais sa rados
sentimentos de fraternidade, de amor paterno, de inocencia infantil, de a eicOes
amorosas ou de aspiragOes de auto-realizagao. Os justos anseios de rea izacao,
de identidade, de sucesso e de felicidade sao manipulados sem nenhuml
Muitas vezes somos abusivamente jogados em conflitos corn as pessoas
mais queridas, abalando as relacOes de amizade ou de afeigao paterna e lmaterna.
Dentro desta utilizacao abusiva dos sentimentos mais Intimos das pessoas,
somos levados a acreditar que um sabonete traz a felicidade, que urn cosmOtico
leva ao sucesso no amor, que urn cigarro nos da personalidade. Neste lahorat6rio de Huss:3es, os cartOes de credit° aumentam ilimitadamente o credito das pessoas, uma valise nos transforma em executivos e homens de negOcios, as vitaminas fazem campeOes, as pastilhas provocam a levitacao, os chAs produzem
emagrecimento por encanto, as criangas se transformam em super-her6is. E a
televisio se encarrega de criar os personagens e as cenas onde os efeitoS magicos de todos esses produtos acontecem de verdade. As ilusOes do laboratOrio
deixam de ser ilusOes. Os brinquedos eletrOnicos fazem acrobacias astronOmicas. Os super-her6is sao dotados de forcas sobre-humans. 0 perfume cerca o
gala de ardorosas pretendentes.

Na vide real tudo isto n5o passa de ilus5o, mas por magica da forca, publicitaria, muitos preferem aceitar a ilus5o. Basta ver a decepc5o no rosto da crianca quando o robozinho n5o opera as maravilhas apresentadas na televis5o. Ou
verificar que o vestuario dos super-herdis n5o faz voar, mas os tombos e as
lesOes acontecem. Ou que as pastilhas Halls nâo conseguem erguer ninguam do
sofa. Mas apesar disto continua-se a querer comprar as novidades da inthistria
de brinquedos, de perfumes, etc.
Tudo isto gera urn estado de profundas frustraciies que podem alimentar
sentimentos de revolta e levar a agressividades explicitas; ou os indivkluos acabarn dominados por uma descrenca irreversivel da ordem social, o que pode favorecer e estimular a busca de outros recursos, preferentemente proibidos, para
superar essa situacao de frustraceies. Nada mais frustrante do que sentir-se ludibriado pelas pessoas que no cercam e das quais esperavamos lealdade e fidelidade. As ludibriacties freqUentemente tern como resposta a revolta e a
agress5o sob as mais diferentes formas. Ou elas podem tornar-se pessoas cfnicas a tal ponto que negam ter a existencia algum sentido. Ou entao concluem
que o unico sentido é o do mais forte, ou o da lei de levar vantagem sempre, ou
do princfpio de que se deve aproveitar a oportunidade. Konrad Lorenz refere-se
ao caso de urn orangotango que ao ser enganado pelo seu tratador reagiu de
maneira a manifestar enorme estupefac5o, revolta e agressividade.
0 primeiro passo para n5o cair em soluceies ilusOrias, é tentar pensar fora
dos esquemas da mentalidade da sociedade industrializada. E born lembrar que
toda essa "gente de sucesso" que vive constantemente arneacada de derrames e
enfartos, ou restaurada por pontes de safena, n5o podei estar entre os individuos realmente felizes. Mas tambarn, nâo se pode garantir que aqueles que nunca sentiram os dissabores da doenca ou da dor ffsica sejam felizes. Diz Gusdorf que "urn indivfduo corn saide e farto de nutricao pode ser urn animal feliz,
mas esta bem-aventuranca animal n5o define a realizac5o plena do homem".
(22) (Agonia da nossa civilizacdo, p. 19)
0 segundo passo, mais diffcil de ser dado, é convencermo-nos de que precisamos buscar outra.ordem de valores, que n5o fazem parte da ordem do prazer, do bem-estar e do sucesso a qualquer custo. Precisamos aceitar que o desprazer e o sofrimento constituem uma instancia da existencia humana.
Por fim, o Ultimo passo é dado na direcao da construcao de uma nova ordem de valores, capaz de mostrar que a existencia e o universo est5o cheios de
sentido. Para isto é indispensavel reativar nossas capacidades de escuta e de
contemplac5o das maravilhas da natureza, que a civilizac5o desprezou, mas que
podem inspirar nossa criatividade na tarefa de reumanizar o homem.

0 REENCONTRO DAS HARMONIAS
Diante de uma situac5o de desequilfbrio procura-se espontaneamente o
restabelecimento do equilfbrio perdido. Assim parece agir a natureza. Os fen&
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menos da natureza, acredita-se, desde os gregos, seriam regidos pelo princfpio
do equilfbrio. Manter-se em equilfbrio representava para o grego. a virtude, ou
seja, o justo meio. A natureza era, para a culture grega, o grande modelo da
busca continua do equilibrio e da manutengao da harmonia. Torna-se compreensfvel que o homem contemporaneo, vftima dos desequilibrios da sociedade
industrial, volte-se para a natureza na tentative de reencontrar o camihho do
equilfbrio e das harmonias. Os est6icos, filesofos do perfodo de decadencia da
filosofia grega, propuseram a volta a vide do campo como forma de fubir dos
males da vide em sociedade, je que esta era a responsive' pelo mal-e tar das
pessoas. Rousseau, no seculo XVIII, festeja o born selvagem, enquanto acusa a
sociedade como a grande responsevel pela perverse° dos cidadaos.
Em todos esses movimentos de volta a natureza e de condenagao da sociedade, pode-se incorrer num dualismo perigoso. Coloca-se de urn la o a ordem social como a fonte de todos os males, do outro lado proclama-se a ondade absolute da natureza. Assim, tudo o que diz respeito a civilizageo da c &via e
da *nice' 6 mau, ou no minimo, 6 colocado sob suspeita; e tudo o que s refere
a natureza 6 born e merece credit°.
Neste momento, talvez, a posigeo de Maria Daraki coloque a questa° nos
seus devidos termos ao afirmar que "rids nao dirfamos que simbolizar a natureza 6 melhor do que transforms-la. Mas pode-se em contrapartida afirmar sem
hesitar que a melhor solugao consiste em transformar o meio natural respeitando-o tanto quanto o fazemos quando o simbolizamos. Nao dirfamos t it mbern
que os rituais do curandor sao preferfveis a medicina ocidental. Meihor Mimi,
entretanto, 6 aquele que aplica sua ciencia ao homem inteiro, considered°, como
no ritual 'corpo e alma', mais do que reduzi-lo — por abstragao cientifiCa — ao
Calico membro doente e de chame-lo 'a IlIcera da sale 7' " (23) (Repensar o projeto antropoligico, Rev. Sprit, Paris, 1984, p. 70-1).
Todos esses esforgos comegam fundamentalmente por uma conSciencia
da situagao de mal-estar provocado pela ordem existente. Nem todos, porem,
aceitam os diagn6sticos feitos. As razOes silo maltiplas. A raze() principal i, talvez,
seja porque parte considerivel de nossa sociedade, mergulhada nos ideals de
conforto, bem-estar e luxo, ficou embotada para perceber o mundo que a rodeia. Tal embotamento pode ser irreversfvel porque, a. pessoa possulda pela
icleia fixa do prazer acaba defendendo e justificando as mais crueis tiranias. Outra parte de nossa sociedade, marginalizada das comodidades da civilizagao, facilmente adota atitudes de revolta, recorre a expedientes duvidosos de cOmpensaga° ou, simplesmente, deixa-se abater por urn niilismo que a leva a desacreditar completamente na ordem social. Em ambos os casos os individuos Sao vitimados pela cegueira e pela surdez, em conseq0encia nao falam e perdem a capacidade de comunicageo corn seu meio ambiente. Alguns ficam transformados
em aut6matas que executam tarefas j6 preestabelecidas para obter os beneffcios da ordem existente. Outros seguem o caminho contrario, recusam e agridem a ordem existente porque dela sao exclufdos, mas no fundo buscam seus
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privilagios. Para estes dltimos, a nossa sociedade a uma canoa furada, diz Lorenz, que os descrentes da sociedade, em especial a juventude, procuram abandonar. Os primeiros continuam tranqdilos, apdiam todos os movimentos que a
mant6m, em especial os meios de seguranca e de repressao, confiantes que a
canoa nao vai afundar. Fazer agua 6 normal. Provavelmente, os dois grupos
estao muito prOximos da tragadia. Uns porque desconhecem o perigo, outros
porque julgam que abandonando a canoa ao jogar-se ao mar, pensam que fogem do naufragio. 0 caminho da sobrevivancia seria desenvolver uma consciencia crftica, a dnica capaz de desenvolver atividades criativas, sem as quais a verdadeira humanidade do homem nao pode subsistir.
Numa observagão, ainda que superficial, 6 possfvelverificar-se que a major
parte dos individuos de nossa sociedade, seja os que se sentem beneficiados pela ordem social, seja os que se sentem exclufdos, todos assemelham-se na crenca de que a vida 6, exclusivamente, prazer e bem-estar. A diferenca esta nos
meios de obtencio destes prazeres. Uns permanecem dentro da ordem vigente,
outros, insatisfeitos corn o que Ihes 6 oferecido, buscam outros caminhos.
Acontece que, nos dois casos, ha uma incapacidade de perceber as harmonias do universo porque todos estao afastados dos contatos com as belezas da
natureza e, ao mesmo tempo, estao jogados sobre o asfalto, cercados entre Paredes de concreto, convivendo com individuos que perderam o semblante de
pessoas para assumir as faces da funcao profissional e, as vezes, iluminadas por
um sorriso comercial.
E preciso, portanto, restaurar a capacidade contemplativa que inspira a
criatividade e faz ressurgir a crenca de que esta ordem social nao 6 a Tunica. 86
assim o fosse, de fato o mundo nao teria sentido. Saltar do barco, para fugir do
naufragio, pode significar a morte por afogamento. Fugir das ilus6es da sociedade civilizada para refugiar-se nos mundos irreais dos alucin6genos, podera
significar a destruicao da prOpria identidade e perda da liberdade. Podemos estar diante de duas formas de suicklio. Uma traz a morte ffsica, outra leva a morte
espiritual.
Erich Fromm, falando da nossa sociedade, afirma que ela a cada vez mais
inadequada para garantir a sanidade mental dos cidadaos. As neuroses sao cada
vez nnaiores e sempre mais extensas. Mas ele, numa atitude ate certo ponto surpreendente, nao ve nas neuroses apenas urn desequilfbrio das pessoas e o produto de uma sociedade insana. Ele pensa que as neuroses podem ser consideradas como sintomas de que a sociedade esta reagindo contra a desumanizacao. E
quem reage mostra vitalidade, que 6 o caminho da esperanca.
Ha, al6m disso, em meio a tanto asfalto, concreto e plastic°, a valiosa teimosia da natureza em mostrar suas belezas e suas harmonias. Costuma-se dizer
que a natureza se vinga das agress6es sofridas das mks do homem. A resposta
da natureza nao 6 vinganca; ela mostra apenas sua dinamica criativa em se
adaptar diante das forcas que querem destruf-la. A natureza mostra como po-
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nhar, portanto, que hoje aumente cada vez mais o rairnero daqueles que acreditam ter encontrado o caminho da sobrevivencia do humano no reencontro corn
a sabedoria da natureza. Ela nos mostra o equilibrio existente dentro da diversidade e da variedade. As suas harmonias nao se estabelecem por classificagOes
ou ordenagOes simatricas e homogeneizantes. Ela sabe aproximar e juntar as diferengas. Por isto, quando nos, pela nossa maneira 16gico-matern6tica de pensar, querendo classificar os sentimentos de amor, &Ho, fidelidade, esperanga,
ira, etc. em bons ou maus separadamente, podemos incorrer em perigo as distorgOes. Por exemplo, o amor demasiado pode estragar a crianga. A su eiprotack pode gerar o paternalismo. A natureza nos mostra que todos asses impulsos trabalham ordenada e harmoniosamente como urn todo. Eles sao omponentes da vida humana que se manifestam em conjunto. Neste momento talvez,
seja interessante ouvir e aceitar a acusagao contra o homem civilizado, ainda,
aprender a linguagem da natureza, na manifestagio do Indio canadense, Tatanga Mani: "Voces sabiarn que as arvores falam? Bern, alas falam entre si falam
para voca, se voce escuta. 0 problema 6 que os brancos nao escutam. El Os nunca escutaram os indios, logo, suponho que nao escutem outras vozes da °atureza." (24) (Diario do Sul)
Mais uma vez podemos voltar a ouvir os ensinamentos e o testemunho do
grande amigo da natureza e ha pouco falecido, Konrad Lorenz, expressols nesta
passagem de sua obra, "A demoligao do humano": "Para que nao aco tega o
apocalipse que nos ameaga, 6 necessário que justamente nos adolescent s e nos
jovens sejam despertadas novamente as sensagOes valorativas que Ihes permitam perceber o belo e o born, sensagOes essas que sao reprimidas pelo lentsmo e pelo pensamento tecnomorfo. As medidas educacionais comegapelo
treinamento das faculdades de percepgao e sensagao de uma imagem (g stalt),
pois s6 estas podem transmitir a sensibilidade por harmonias. Para que possam
funcionar adequadamente, precisam ser alimentadas, como qualquer co►nputador, tamb6m, por uma grande quantidade de dados e informagOes. Urn Oontato
tao Intimo quanto possivel corn a natureza viva, tao cedo quanto possivel In a vida
das criangas, 6 urn caminho altamente promissor para que se atinja esse objetivo". (25) (Demolicäo do homem, p. 16). Mas estas capacidades, como tOclas as
demais, precisam ser desenvolvidas a tempo. Caso isto nao acontega, a situacio
podera ficar irreversivel. Neste caso pouco ou nada se pode sonhar em rerlagao a
uma nova ordem social e humana. Lorenz tern uma profunda crenga de glue sera
pelo reencontro do homem corn a natureza que sera possivel restaurar o humano, pois ele acredita que qualquer pessoa que sente alegria pela criagao ozi prazer
pela beleza, esta imunizada contra qualquer dtivida contra seu sentido. (26)
(Demolicgo do homem, p. 190).
Para que isto aconteca sac) indispensaveis duas atitudes. A primeira 6 afastar todas as barreiras que impedem as pessoas de ter contatos imediatos corn a
natureza. A segunda 6 oferecer oportunidades indispensaveis para despertar a
42

sensibilidade das harmonies do universo e abrir espagos para que a natureza seja preservada.

AS IDEIAS COMO ARTE
Nem sempre denunciar a destruicao do humano e proclamar a necessidade urgente de sua recuperacao significa estar plenamente convertido as causas
humanizantes. Apesar de nossa consciencia e da nossa experiencia cotidiana
diante de tantos desequilibrios e de tanto mal-estar provocados pela civilizacao
comandada pelo sistema tecnocratico, continuamos corn uma serie de hibitos
provenientes desta mesma civilizagao. E, o que é pior, sentimos certa satisfacio
corn seus engodos capciosos.
•
Todos sabemos que a superorganizacao cientifica e tecnoldgica é exigida
para manter ern funcionamento esses monstruosos complexos industriais e comerciais, e tambern para garantir uma ordem funcional nas megaldpoles infernais. E sabemos todos, tambern, que esta superorganizacao, aceita e ate admirada, se de corn o sacriffcio mortal de todo o calor humano. Diante disto podemos cair na tentacâo de nos contentarmos corn urn discurso humanista justificante, mas nao efetivo.
Nao é sd aqui, entretanto, que se manifesta a nossa indisfarcada simpatia
pelo bem-estar e funcionalidade da tecnologia. Ela aparece sutilmente em muitas ocasiäes. Onde, talvez, mais facilmente podemos surpreender nossos amores
tecnicistas, seja quando tentamos elaborar novas compreensdes, expor ideias e
ideais humanizantes e desenvolver interpretacOes mais justas da realidade para
fundamentar propostas de uma nova ordem social. Facilmente encontramos
simpatizantes, admiradores e ate adeptos destas propostas, mas de imediato
somos interpelados sobre a operacionalidade das mesmas. Toda vez que Luma
ideia é exposta, exige-se sua instrumentalidade. 0 pensamento sd torna-se válido, parece, quando ele je vem manifesto corn sua vinculagao pratica. No fundo
nao he mais distingao entre o tedrico e o pratico. Ou, pelo menos, a ordem esta
invertida, o criterio de valor é a pritica, nao a teoria. Esta atitude, sem dervida, é
a mais refinada e sutil mentalidade tecnicista. Sd aceitamos ideias quando percebemos sua aplicagao pratica. Em outras palavras, sd aceitamos uma proposta
quando estamos garantidos de seu resultado.
Realmente os humanistas nao se frustram porque nao tenham excelentes
ideias, mas porque metodologicamente pensam como os mais refinados tecnicistas. A morte das ciencias humanas aconteceu, segundo Japiassu, porque elas,
em lugar de criar seus prOprios criterios de cientificidade, quiseram copier o estatuto da cientificidade das ciencias exatas. Talvez seja interessante mudarmos
de paradigma. Ao criarmos os nossos ideais humanizantes, em lugar de pensarmos como urn cientista, precisamos pensar como urn artista. 0 artista criativo
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exprime seus prOprios sentimentos e nio pensa no priblico. E o produtor cornercial que depende das reaches do consumidor. Urn quer definir a atitude ;do pilblico enquanto consumidor. 0 outro expeie sua obra para que o pablico tenha a
liberdade de admirA-la. E, talvez, pela force da admirag5o, adquiri-la.
As pedagogias contemporaneas, as estrategias de mudanga social, quando
n5o aprovam a violincia, sio profundamente marcadas por uma visa° tenicista
que preestabelece os resultados. Dificilmente temos a coragem de expor idiies
e sentimentos livremente, deixando a cada urn o compromisso de escolher e decidir. N6s queremos antecipar a decisio, porque ja temos uma ideia da oirdem e
queremos impor que essa nossa vied° de ordem 6 a ordem. Poucas vezes abrimos espagos pea a participagio na construgio desta ordem. Achamos qu precisamos encurtar caminhos e poupar tempo. Quando comegamos a debat r a ordem vigente, encontramos posigOes jA definidas. Uns defendem a orde e as
forges que as sustentam combatendo tudo o que a ameaga. Outros a n am e
tomam atitudes que a agrldem pelo simples fato de representarem ag essOes
contra a ordem estabelecida.
A primeira atitude, talvez, seria deixar de sermos tecnicistas, para aermos
artistes das is:Mies. Deixar de pensarmos a partir dos resultados, para pensarmos
a partir de sentimentos e aspiracOes. Para que isto aconteca seri necessArio rever nossa presence junto as novas geragOes, desde seu nascimento, lembrando
que etas s5o seres humanos dotados de possibilidades e de capacida e para
crescer, se desenvolver e assumir posigOes em nome de sua prOpria c ndigio
humane, baseada na liberdade, e em necessidades especificas. Nao se rata de
novos bichinhos a serem criados corn as tecnologias como fazemos co os fiIhotes de animais. N5o esti fora do propOsito lembrar que foi dentro des espirito tecnicista que surgiram a floriculture, a apiculture, suinocultura, avi ultura,
etc. Foi tambem nesta mesma Apace que se comecou a falar ern puericult ra, e o
que 6 mais,preocupante, corn os\mesmos principios filos6ficos. 0 princfp o bisico esti presente em todas essas cultures. A crianca passou, assim, a sertlimentada segundo urn horirio, nio segundo sues necessidades e as manifesta Oes de
seu choro. As miles e o leite materno foram substitufdos por incubadoraa e mamadeiras. Apareceram pessoas estranhas, enfermeiras, empregadas parla realizar a tarefa de criar criancas. A ind6stria se encarregou de produzir os milagrosos enlatados da alimentactio infantil.
0 primeiro encontro corn o mundo do ser humano fica assim completemente subvertido por uma organizegio funcional, onde o calor humano das pessoas desaparece para dar lugar as tecnicas de pessoas especializadas. 0 desenvolvimento da pessoa comeca sofrendo urn sirio desvio, a partir do nasc mento.
Basta lembrar a esse respeito a pesquisa de Beni Spitz que mostrou o deaenvolvimento do sorriso da crianca vinculado as pessoas que o cercam. 0 sorriso passe por diversas fases conforme a reack a objetos e pessoas que cercam a crianga. Mas como essas criancas passam continuamente de uma mao estranha para
44

outra, acabam impedidas de instaurar ligavies sociais afetivas. (22) (DemoHO°
do homem, p.16)
Ao longo do processo educacional e da agão do adulto sobre a crianca, os
jovens continuam dentro desta mesma filosofia. Continuamos fornecendo ideias
empacotadas, estabelecendo regulamentos de conduta, da mesma maneira como os enchemos de enlatados, de chicletes ou de calcas jeans. Os prOprios brinquedos j5 vèrn prontos. Nao h sa nada a inventar, nada que estimule sua criatividade. A criatividade vem imbutida dentro da ideologia do brinquedo que transmite a ideologia da sociedade industrial. Brincar significa, assim, construir casinhas, cidades, fortalezas, fazer corridas autonnobilfsticas, fazer guerra, etc., o que
sempre significa obedecer normas preestabelecidas. As tarefas est5o prontas. A
organizac5o j5 foi definida.
Precisamos comecar, talvez, por oportunizar as criancas e aos jovens que
possam desenvolver seu sorriso desde o berco, que possam brincar corn os objetos que os rodeiam sem as formas do adulto, mas passiveis de assumirem a fisionomia que a crianca e os jovens lhe dao. Precisamos, talvez, nbo t" Ihes dar
gramAticas e manuais, mas espacos onde possam desenvolver as harmonias de
diversidade e variedade baseados em suas prOprias capacidades de discernimento. Capacidade que é demonstrada rnuito cedo, ainda no berco, no desenvolvimento do sorriso ao selecionar os objetos e as pessoas a quem sorriem.
Tomar esta atitude sera urn risco? Para quem? As opciies da racionalidade
da sociedade industrializada geraram uma sociedade cheia de contradicães e desequilibrios. Por que n5o tentar outros caminhos que comecem por admirar a
natureza e a arte?
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CAPITULO

4

Em busca da
filosofia do corpo

1. siTuAcAo DO PROBLEMA
As questOes referentes ao corpo neo constituem urn tema que se coloque
na linha de frente das prioridades para a filosofia contemporanea. A histeria da
filosofia, da mesma maneira, mostra que ern suas linha gerais, em nenhum
momento, a reflexâo filos6fica concedeu uma atencao especial para a dimensao
corpOrea do homem. Pode-se dizer, corn toda seguranga, que os filesofos foram
forcados a tratar do corpo como uma condicao ou necessidade para tentar compreender eexplicar as dimens6es da psique ou da alma. A filosofia, portanto, viu
o corpo como um peso ou empecilho para que o pensamento pudesse levantar
vOo na contemplagao das verdades supremas, ou para que a alma vivesse a pureza da espiritualidade. Por isto, num certo sentido, pode-se entender a condenage. ° de Socrates como urn triunfo do filesofo ou da filosofia, da mesma maneira como o martfrio constituia-se na santificageo da alma, e a morte do guerreiro na garantia da consag raga° do her6i. De fato, tanto o pensamento socratico
como as perspectivas teolOgicas vaem na morte do corpo uma libertagao para se
atingir estagios de maior perfeigao e sabedoria.
Uma observagao, ainda que superficial, nos revela que o tema do corpo
esta vinculado a muitas areas do saber humano. 0 corpo nao é objeto especifico
de uma ciancia. Ele faz parte tanto das ciências exatas quanto das ciancias humanas. As questOes do corp6reo vac) de urn extremo a outro da realidade. Podem comegar pela vise° reducionista do materialismo absoluto e chegar ate as
teses dogmaticas na crenga de uma sobrevida na transcendencia eterna. 0 homem, portanto, sustenta-se sobre o abismo aberto entre dois mundos, aparentemente inconciliaveis e irredutiveis, o mundo do espirito e o mundo da materia.
0 homem balanga e se equilibra apoiado nas bordas deste abismo gragas a sua
composigao de corpo e alma. 0 corpo !he garante o apoio no mundo da concretude material, a alma o ancora no mundo da espiritualidade. Foi sobre esta visa°

dualista que as antropologias constituiram a ontologia humana. 0 chito carte47

siano superou o dualismo teolOgico, mas nâo eliminou a dualidade, porque o
substituiu pelo dualismo antropolOgico. 0 abismo se abre no interior do prOprio
homem. 0 homem 6 "res" (coisa) pensante e "res" (coisa) extensa. Ele 6 razfio e
corpo ou pensamento e existfincia. Assim as questOes do corpo continuam cornprometidas ate os nossos dias por essas Oticas dualistas, apesar de todos os esforgos na tentativa de juntar as duas extremidades da realidade humana. Tais
dualismos nâo so atingem o homem, mas refletem-se em toda ordem cultural.
De um lado esti° os valores materiais e de outro lado os valores espirituais.
Existem instituicOes que cuidam dos bens do espfrito e outras que se dedicam
aos bens materiais. Ha uma patologia somatica e outra psiquica. Ha uma medicina somatica e outra psiquiatrica. Ha uma educagäo da mente ou do intelecto, e
ha uma educagâo fisica. Nä° se trata de questionar a diferenca dos valorles, mas
sim a possibilidade de separa-los de maneira estanque, ou mesmo, de supor que
possam ser autOnomos entre si.
A histOria da filosofia, por sua vez, nos mostra que, a rigor, nfio se Rode falar de uma filosofia do corpo, assim como se diz, filosofia da linguageri ou da
histOria, etc. A filosofia do corpo consistira em tratar uma parte do homeM? Sem
dtivida, seria inadmissfvel pensar-se numa filosofia do corpo considerado apenas como uma parte separavel do todo. Mas como abranger a totalidade? Sera
suficiente operar uma soma das partes em questao? Ou usar uma termi ologia
deste tipo,• Psicossornatico ou Psicofisico? Ainda, seria legftima uma filo ofia do
corpo se se baseasse num paralelismo neurolOgico entre mente e cor o? Ou
sera preciso para se desenvolver uma filosofia do corpo verdadeira, p nsar o
homem como urn todo organico e vivo? Aqui, sem davida, comeca o grande
drama do pensamento contemporineo para tentar redefinir as questOes do corpo, e, ao mesmo tempo, surge a possibilidade de se pensar efetivamente numa
filosofia do corpo.
Esse Ssforgo precisa comegar por superar as posicôes antropolOgicas do
passado. Sabemos que as teologias sempre vincularam as questOes do corpo
ao dualismo mat6ria-espirito. A filosofia, por sua vez, dificultou o probleMa porque, ou manteve o dualismo teolOgico, ou baseou-se num dualismo antropo16gico, ou apelou para urn materialismo reducionista. As ciências contemporaneas,
por outro lado, provocaram mudancas profundas nas concepcOes do corpo humano, mas nao eliminaram as dificuldades existentes nas posigOes dualiStas. As
ciancias sociais vieram trazer novos elementos a compreensio do corpo marcado pelo seu use politico.
E dentro desta paisagem cheia de conflitos que a reflexao filosOfica contemporanea procura formular as questOes da corporeidade. Os avancos das
pesquisas biolOgicas, as descobertas da paleontologia, a relevancia das questOes
sociais e, em especial, os avancos da engenharia genfitica forgaram os fildsofos a
uma revisao profunda nas questOes da corporeidade humana. Algumas correntes
ou talvez, alguns fildsofos contemporaneos dirigiram uma
atengfio especial as questOes do corpo situando-as no contexto atual. Mao ha,

porem, uniformidade nem concordancia na formulacao do problema. Tais dissonancias sejam, provavelmente, a force e a riqueza do prOprio filosofar. Ha,
contudo, algo em comum no esforco destes filOsofos. Todos eles buscam pensar
o corpo de maneira autOnoma, isto é, nao vinculado a valores exteriores ao corpo. 0 corpo é pensado, assim, a partir da corporeidade, ou do princfpio da vide,
ou sob as perspectives da existencia. Os filOsofos vitalistas, por exemplo, trabalham inspirados em dados de biologia e de genetica. Fildsofos da fenomenologia
existencial pensam o corpo a partir da compreensâo do homem como urn serno-mundo. FilOsofos sociais formulam as questOes do corpo enquanto ele se
define dentro de urn sistema de producao e das relacOes de poder.
Para uma melhor compreensao das diferentes formulacOes das questaes
relatives ao corpo, precisamos comecar por uma revisào, ainda que rapida, da
histdria da filosofia. Os rumos atuais da filosofia do corpo sera° mais claramente
percebidos a luz de sua trajetOria histdrica. Corn esses objetivos é possivel fazer-se urn trocadilho invertendo a ordem dos termos do titulo deste trabalho.
Portanto, em lugar de buscar a filosofia do corpo vamos dizer em busca do corpo da filosofia. Sera a luz desta inversao que a revisbo histdrica vai ser desenvolvida.
2. 0 CORPO DA FILOSOFIA
A inversao dos termos do titulo do presente trabalho serve para chamar a
atencao sobre o fato de que as questOes do corpo foram tratadas e formuladas
pela filosofia ern decorrancia de determinadas teses metaffsicas ou de crencas
religiosas que, em Oltima instancia, garantiam modelos tedricos racionais ou
teoldgicos. Ha, portanto, urn corpo que nao passe de uma criacao do filosofar.
Esse corpo, gerado pela filosofia, nao necessariamente corresponde a realidade
do corpo vivido e existencial do homem. 0 corpo criado pelos conceitos filosdficos corresponde as exigancias da construcao do saber racional que, no fundo,
sustenta valores sOcio-culturais, e legitima projetos econOmicos e politicos. Pode-se, corn toda seguranca, falar em urn corpo conhecido que se contrapOe a urn
corpo vivido. 0 primeiro faz parte do conhecimento cientffico ou a intelectualizacao do mesmo. 0 segundo coloca-se na esfera do existencial. Corn base nesta
analise, pode-se afirmar que em cada Opoca define-se o perfil corporal do homem de acordo corn os valores, exigencias e interesses de projetos culturais e
politicos elaborados pelos grupos sociais dominantes. Marcel Mauss, em seu ensaio sobre as tecnicas corporais, apresenta um estudo que mostra a maneira pela qual cada sociedade imp& ao indivfduo urn use rigorosamente desterminado
de seu corpo. Daqui decorre a importancia da histdria de nossa tradicao cultural
no processo de fixacao do nosso perfil corporal atual.
Nesta busca histdrica dos diferentes perfis corporais construidos pela filosofia podemos estabelecer très momentos diferenciados entre si pelas mudancas
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des teses antropofãgicas fundamentais ligadas, par suit vez, a transforrnagOes
sOciosculturais.
2.1 A irnageni do corpo na filosofia gregodothla

E do dominio do senso cornurn que a imager do corpo surge somente a
partir do pensamento filos6fico. 0 homem primitivo, diz Georges Gusdorf, neo
tern consciencia de seu corpo. Ele vive no teu corpo, come vive-na.comunidade.
Ele se confunde, no fundo, corn seu corpoicla rnesma-crianeira comosue individualidade se percle na identidadoda comuniclade, em que Om. Pe for,bia alguma, o homem do perfodarnisticaconseguluter a inl a gern ,04,A46.a,
rata de
.ia
seu corpo. A antropofagia 6, ern. primeiro lbgar,prwritual sawed° qua. p ssibilita a pOsse da identidade-e do valor des POS$0418 gracas ao, WA de corner lwirtes Or g 6tos ou membros - de ,u rn,
w rpck. Escreve atisdorf, "'aquele, que se:a1oderou
do sangue de ;um indivkluo ou lde,qualquer outro,conaponentamateria , de sua
individualiclade, det6rm.poderes , e- meios deactio formidaveis- sabre, ,spia . vide"
(Gusdorf, 1978, p. 23).
A chamada filosofia grega nada mais 6 que o projeto da construcâo do
pensamento racional que deu infcio ao grande ediffcio da producao do saber
conceitual. Foram os gregos que estabeleceram a rrterzarlistrroltindemerrtat do
conhecimento objetivo pelo enfrentamento entre urn sujeito e urn objetO. Todo
cootweirneoto -raciona-1 1 pp 116 :pele4propriag6o clo 913jeto, pot p nl. 0.40;01 con he00510 r:. No' ccPtiecricaen;0,4Q hgrnaTra coMe ge.MR fanOlPe00, IMPrWig4 .0e se
tome si mu Itanaarnerate sojelto ATOOffErto, de :si MoS o100, Cl 110111ern;Pare,COnhecer,se esi ,rnesrno preciseGOIOCar*Se fore de sivistoe, tornarlse exteriors 0 !Timm:).
Istolazcom'que,o homer conbecido e o corpo conhecido nho sejam ornesmo
do; homer Yivido,e do corpo viyidoDu existoncial, , , . , ,„ , -,
0 _,conhecirnento raclonak ,6,construldo-atrav4 do mOtodO ,de allstrac6o
proposto desde S6crates: A alastragio ,6 o rrêtOdolOndamental fiesta construcäo
te6rica , do saber -conceitual. 0 conseito We(); designa mais o -particular, cr individual,' mas refere-se so, comorn,, ao geral. Nio se 't ern mais o indiVfduo, ma& a
irnagem geral ,de,hornern, na qual 0, indivfduo passe a sec entenclido,Assim, o
homer, ou o corpo, näo dizem trais respeito a-este indivicluo,mas- a uma idhia

ou, imagem mental ou idealizada, de homem e de corpo.que: englobarn todos os
,inctivIcluos pertencentes AcluelecCon j unto de enfes.
,,
,
- Pesta rnaneira foi possivel teorizar ou,crier,lmagens abstratasOe todas as
coisas, E a filosofia, foi se desenvolvendo a partir fiestas imagens,ou,conceltos.
Todo discurso ,filoadfioo tqr naracr Agri, discbrao,conceitual ,e, ponto de, paNde de
to dil. 9 SieSenvo Mmer)to d #s. , q ie fia S. , E,.13e-l'a Purldleirn, 0 seber„c0nceityal 6
tarnb6m o ponto de particle da hurnanidade.,0 pai, da sociologic francesa, afirtrove gym° pensarnenzoconceit4a1,0 oontempora p eo da hurnaniciade, Para ele o
COP C00 n49 6 Urn P rOCIL40. tardio4la culture, huma ne, mes satl PrinCiP10.,0 tiP--

mem que nao pensasse por conceitos nä° seria verdadeiramente humano (Durkehim, 1952). 0 conhecimento racional possibilita a construcâo de aparelhos
conceituais que säo tratados como a verdadeira objetiva e, a partir dales, fundamenta-se e justifica-se toda e qualquer intervencâo no mundo e na sociedade.
O tema do corpo, nesta primeira fase da filosofia ou do pensamento racional, inspira-se em tres perspectivas básicas. A primeira 6 constituida pela distincâo entre ( corpo e a alma; a segunda, pelas relagOes com as divindades e a
imortalidade; e a terceira pela diferenca entre o homem e o animal.
Plat5o, entre 3 principais filOsofos gregos, tracou teses gerais sobre a
corporeidade do homem e exerceu uma longa e profunda influencia na cultura
ocidenta: urante mais de dez skulos. Foi s6 a partir do skulo XI glue Arist6teles passou a ter influencias, assim mesmo, mais restrito aos intelectuais da 6poca. 0 diAlogo, Timeu, traz os principios básicos da filosofia do corpo de Plat5o.
No diAlogo, a RepOblica, essa filosofia uo corpo 6 transferido para seu projeto
politico. Deve-se lembrar que o tema do corpo, como nao podia deixar de ser, 6
tratado a partir da id6ia de alma ou de psique. Para Plate- o, o homem possui
duas almas. Lima imortal que reside na cabeca. EstS separada do resto do corpo
por um corredor, o pescoco, para evitar que seja contaminada pelas outras partes do corpo. A outra alma 6 mortal e constitui-se de duas partes: uma parte 6
melhor e sua residOncia 6 o tOrax; a outra parte 6 inferior e habita o ventre. Elas
est5o, tamb6m, separadas pelo diafragma para que a parte melhor nao sofra a
contaminagOo da parte pior.
Os individuos, que possuem a alma imortal como dominante, Sao os fil6sofos e seräo os governantes. A cabeca 6 a parte principal e nobre do corpo, a
ela cabe a funcâo de comando de todo o corpo, mas nä° enquanto nela estã o
drebro, mas por nela estar a alma imortal. A classe dos guerreiros possui o predominio da parte da alma que habita o peito. A ales cabe o dever de defender a
sociedade. Sua virtude principal 6 a coragem aliada a forge. E, por fim, os que
tern alma dominante residindo no ventre serâo os trabalhadores ou os homens
dos negOcios. Eles se caracterizam pela forger fisica, mais pr6ximos ao animal.
Como se ye, em Plata°, o corpo 6 o vilão da estrutura ontolOgica do homem.
0 que vale no homem 6 a alma, pois, segundo ele, o homem 6 mau por certa
predisposicâo ao mal que existe em seu corpo. Seria inutil lembrar que a cornpreensâo do corpo, como parte me ou perigosa do homem, prevaleceu em toda
filosofia antiga e medieval. A imagem platOnica do corpo ficou fortalecida pela
moralidade do pensamento judaico-cristbo. Os latinos proclamavam o corpo sadio como garantia da sanidade da manta. Os cristäos exigiam um corpo disciplinado e mortificado pela penitOncia para garantir as virtudes e preservar a pureza
espiritual da alma. Assim, o corpo 6 urn simbolo da decadOncia e uma fonte de
vicios e males. Fundamentalmente o corpo, no homem, tornou-se uma ameaga
ao prOprio homem. 0 corpo foi colocado no homem como castigo e como urn
perigo constante para a humanidade do homem. A filosofia aristotelica e tomista

do seculo XII sustentou e reforgou a separagio do corpo e da alma como duas
51

substancias autOnomas e, portanto, corn agOes especificas e independentes.
A cultura grega, porem, nao se esgota nesta visa() do corpo humano. Por
isto 6 born e fundamental lembrar que, a partir desta comrpeensao filosOfica do
corpo, encontramos na cultura grega outras maneiras de compreender o corpo.
Ha na mitologia, nas artes, no teatro, na danca, nos rituais festivos e nos encontros esportivos, urn culto e uma exaltagao do corpo. Basta lembrar a m tologia
corn Narciso, Apolo, Dionfsio e Afrodite, ou observar os jogos onde os at etas ficavam 4s. Aqui sao glorificados os valores estaticos da beleza. Fica claro, portanto, que para os gregos, os valores estêticos do corpo conviveram corn os valores da racionalidade. A tradigao ocidental privilegiou os valores da racionalidade ao submeter os valores ffsicos aos ditames da razio.
2.2 — A nova vistio de corpo na modernidade
A compreensao de corpo na filosofia moderna 6 caracterizada p r duas
atitudes basicas. A primeira consiste em uma tentativa de libertar a c mpreensao do corpo das influancias dos princfpios teolOgicos. A segunda visa ratar o
corpo vinculado as questOes epistemolOgicas, ou seja, em relagdo as possibilidades e a validade do conhecimento humano.
Foi Descartes, corn seu princfpio "eu penso, logo existo", que inaigurou
esta virada das quest8es corpOreas. Como "cOgito" cartesiano votta a tona
a calebre afirmagao de que "nada esta no intelecto que antes nao tenha 1:assado
pelos sentidos". Esta preocupagio corn a validade do conhecimento esta tra base
de todas as iniciativas filos6ficas da filosofia moderna, pois ela se consiitui na
garantia do processo de instalagao da ciancia.
As ciencias empfricas, atravês da ffsica de Galileu Galilei, ja haviam definido seu estatuto epistemolOgico alicergado sobre a verdade dos fatos e cOmprovado pelo matodo experimental. A filosofia, caso quisesse continuar manter-se
como ciência, precisava, no pensar dos fil6sofos modernos, construir urn matodo capaz de produzir conhecimentos universalmente validos. 0 ponto central era
conseguir sustentar as verdades metaffsicas. A metafisica buscou o conhecimento das coisas em si, o que esta por tras do contingente factual. 0 "em si" 6 o
permanente. Mas Kant diz que Mc, 6 possivel se conhecer a coisa em si, conhecemos apenas as aparancias, o fenomenal. Entretanto queria ver a metafisica
como a ciéncia mais segura, no dizer dele, a ciancia das ciancias. A metafisica,
contudo, nao parte dos fatos sensiveis, mas de categories universais "a priori"
estabelecidas, independentemente da experiéncia sensorial. Dentro desta 6tica,
Kant aplicou as teorias "a priori" do entendimento fora dos limites da intuicao
sensivel. Husserl, por sua vez, pensou uma consciencia transcendental oU um eu
puro, fora de qualquer horizonte sensorial, como ponto de partida para se poder
falar de uma filosofia como ciéncia rigorosa. Neste tipo de construcao do saber,
parte-se das verdades da razao, ou segundo Descartes, de verdades inatas, aquelas
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que nao precisarr de confirmageo dos fatos. Nao ha, portanto, participacao da
experiencia sensivel.
0 problema da contribuicao sensorial ou das condicOes corporais na produce° do conhecimento cientifico é retomado por Karl Otto Apel, para defender
a tese de que ha urn "a priori corporal do conhecimento". Segundo Apel, o fil6sofo para poder basear as condicOes tedricas epistemolOgicas da possibilidade
de seus conceitos, por exemplo, de espaco e de tempo em Kant, a preciso retomar as condicOes naturais do conhecimento possibilitado pelo corpo (Apel,
1977). Ele observou que foi na teoria da relatividade que aparece pela primeira
vez a defesa do pressuposto de urn "a priori" corporal do conhecimento, que seria condicao exigida por todas as ciencias formals. Diz ainda Apel, que a teoria
da relatividade faz depender a representabilidade do mundo do fato de o sujeito
que adquire seu conhecimento se identificar corn a mediaceo corporal do conhecimento (Apel, 1977).
Esta questa° é fundamental para as teses dos fil6sofos neo-positivistas.
Para a educaceo fisica pode parecer, a primeira vista, urn tema esteril e abstrato,
e, aparentemente, de pouco ou nenhuma significaceo. De fato, muitos poderbo
pensar que ela nada diz diretamente as atividades da educaceo fisica. Tal maneira de pensar, talvez, seja urn grave equfvoco. Os aspectos epistemolOgicos foram
pouco explorados pelos que pensam e fazem a educaceo fisica. Para melhor
compreender o seu alcance, precisamos dedicar-Ihe uma atengeo maior. Vejamos, por exemplo, a atitude do homem moderno rrostra que o corpo, para o
projeto do conhecimento cientifico, pouco ou nada significa. 0 homem inicia
como ser pensante. 0 grande Pascal afirmava que a grandeza do homem era
pensar. 0 homem podia ser urn fregil canico, mas era urn canico pensante. Por
outro lado, a sabedoria do corpo, como organismo vivo, expressos em seus instintos e metabolismos, somente vale na medida que for avalizada pelos experimentos laboratoriais e submetida aos crivos dos esquemas da racionalidade e da
lOgica maternatica. Apesar de tantas surpresas e infindeveis ernbaragos que o
mundo da vida proporciona constantemente aos cientistas, eles, teimosarrente,
continuam a olhar o universo exclusivamente atraves de seus paradigmas teOricos. S6 quando as contradigOes forem tantas que se tornem insustenteveis as teses cientfficas, é que o cientista resolve mudar. — E s6 conferir o livro de Thomas
Khun, As estruturas da revolugdo cientlfica. Muitas ligOes de sabedoria da vida
e da natureza foram desprezadas em nome da ciencia. Dentro desta (Rica, o corpo continua sendo apenas urn humilde servical no palecio das ciencias, uma sofrida cobaia dos laboratOrios, ou uma simples pep de reposigeo para as experiencias cientfficas. Em nenhum momento se escuta o corpo vivo e falante. Ele
fica silencioso, submetido aos modelos te6ricos. Ate os diagnOsticos medicos
nao se° mais uma auscultageo direta de urn corpo vivo, mas o resultado de arialises laboratoriais computadorizadas de alguns elementos submetidgs a reagentes quimicos. 0 corpo, para a ciencia e a tecnica, nao pode se expresar e falar,

ele deve obedecer e marchar.
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2.3 — 0 ser corporal no pensamento filosOfico contemportineo
0 pensamento filosdfico contemporaneo, em especial o que se desenvolve
nestas tiltimas decadas de nosso saculo, nâo centraliza suas preocupagOes no
trato das questOes epistemolOgicas para assegurar a filosofia o status de arida,
mas quer ser uma reflexio filos6fica que questiona suas prdprias proposigOes e
sistemas, indagando sobre o alcance e limites dos sistemas cientificos e de outros modos de conhecer o mundo. Assim, a filosofia, mais do que ciOncia, ela
quer ser uma consciencia da ciancia, pois quanto mais crescem e se multiplicam
os conhecimentos cientificos e se aperfeigoa a tecnica, mais se enfraquece 3 contato corn a realidade humana. Diz Gusdorf, que a ciOncia deve ser entendida como a consciOncia do mundo, mas Montaigne afirma que uma ciOncia desp ovida
de consciOncia torna-se a ruina da alma (Gusdorf, 1976). E esta conscifinci critica da ciencia que a filosofia pensa e procura desenvolver.
Alarn desta atitude critica e questionadora, como dentincia e desrnistificacao de falsas consciencias, a filosofia atual pretende constituir-se numa hermenOutica, instaurando urn amplo e profundo processo de interpretagio 0 cornpreensão do sentido original de cada situagio humana e de toda a realidade.
A filosofia contemporanea, enquanto reflexao critica, pretende torhar-se
uma consciOncia vigilante diante de tudo o que acontece e, enquanto herrnenOutica, ela procura alcangar o sentido global de todas as coisas. Desta maneira, sera
possivel formar uma imagem do conjunto do mundo atual que se encorftra esmigalhado pelas crescentes especializagOes das ciencias. Tat atitude filcs6fica
atual, Mr) se preocupa em ser fiel a paradigmas te6ricos pr6-estabelecidos. Sua
fidelidade consiste em corresponder ao mundo que nos rodeia, pos isto busca
alcangar o pre-reflexivo — na expressio de Merleau-Ponty — isto 6, aquilo que se
coloca antes do conhecimento racional e que nos 6 dado diretamente sem intermediagOes pela percepgao.
Corn esta preocupagOo 6 que, no entender de boa parte dos pensadores
atuais, se torna vi6vel uma reaproximagao corn a natureza, salve das distOrgOes
da ciOncia de dominagio, e que se pode pensar numa filosofia, liberta de Modelos tedricos inspirados nas ciencias particulares que, no dizer de Luc Boltanski,
tendem a reduzir o corpo inteiro a uma 6nica de suas propriedades ou de suas
dimensOes (Boltanski, 1984). A partir deste momento 6 legitima a pretensao de
se definir as bases de uma filosofia do corpo.
3. A FILOSOFIA DO CORPO
3.1 — A ordem da natureza
0 estatuto da filosofia do corpo pode ser definido a partir da proclamagäo
de Francis Bacon declarando o homem, "ministro e intarprete da natureza, o
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qual so a entende na medida em que se observou, pela experiancia e pela reflex5o, a ordem da natureza" (Bacon, 1975). 0 importante a alcancar a ordem da
natureza, o que a bem distinto de impor uma ordem a natureza, mesmo que em
muitos pontos haja concordincia. A ordem da natureza proposta pela ciancia
sera sempre discutivel, desde que näo haja plena e total correspondancia, sempre que houver excessão significa que a ordem n5o foi captada. N5o se trata de
pensar uma ordem fixa e imutavel. A natureza a movimento e transformacâo.
Na esfera do ser vivo 6 ainda mais cornplexa, pois ela se faz e se refaz continuamente. 0 grande drama, portanto, 6 saber como aprender esta ordem. Dois
princfpios podem ser colocados como fundamentals para realizar esta tarefa. 0
primeiro esta baseado na proposta da Fenomenologia Husserliana de "volta as
mesmas coisas". E preciso voltar a escutar o corpo nas suas ilimitadas maneiras
de se manifestar. Para que essa escuta seja viavel, talvez, sera necessario recuperar o conceito de "Olhar clfnico" do que fala Konrad Lorenz. 0 olhar clfnico
seria "a capacidade do medico, a arte e a tecnica do veterinario, e, o mais importante, a capacidade do ecOlogo regional de perceberem, inicialmente de modo
n5o racional, fundando-se na sensacâo que algo esta errado no sistema (Lorenz,
1986). Mas este olhar clfnico não a mais desenvolvido, lamenta Lorenz. E Luc
Boltanski mostra que em seu lugar aprende-se a manipular e memorizar as taxionomias mOrbidas e sintomatolOgicas fornecidas pelas ciencias e pela medicina cientffica (Boltanski, 1984). Por isto urn jovem criado no centro de urn aglomerado urbano moderno tern segundo Lorenz, poucas oportunidades
de conhe,
cer a beleza e a harmonia da criack organica. Isto porque a percepc5o e a sensack) das belezas e harmonias precisam ser aprendidas e treinadas (Lorenz,
1984).
0 segundo princfpio consiste em retomar urn velho e esquecido conceito
grego, Sophrosyne, traduzido por Sabedoria. 0 conceito grego de sophrosyne
significa "o que deve ser feito agora, neste instante, como urn momento global
da vida" (khun, 1977, p. 267). E esta sabedoria que conduz espontaneamente o
crescimento e o desenvolvimento de todo o organismo vivo. A verdadeira
cia do corpo deveria coadjuvar esta sabedoria, evitar dominar e intervir na manifestac5o de seu dinamismo e jamais querer substituf-la. A sabedoria do ser vivo
se desenvolve inclusive atravas de opcOes. Ela n5o esta submetida a urn determinismo rigid° e irreversfvel, pelo menos e o que sustenta o fil6sofo vitalista
Hans Khun, ao afirmar que "os prOprios animals — altamente desenvolvidos —
'optam' " (Khun, 1970, p. 260). Outra manifestacao da sabedoria da vida encontramos no sistema celular. Esta comprovado que a conformack celular segue
caminhos alternativos. Tal fenOmeno, ja detected° por Maxwell e explicado por
ele como urn fenOmeno comandado por entidades demonfacas — conhecidas
como os "demOnios de Maxwell" — que seriam responsaveis pela induc5o destas
()Wes. Jacques Monod, em sua obra 0 Acaso e a Necessidade, retoma o assunto e mostra que as opcOes est5o vinculadas e determinadas por enzimas
(Monod, 1976). Lorenz expressa essa sabedoria da vida como urn zigue-zague
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da filogenese, que se traduz num esforgo espontaneo de adaptaceo de que o ser
vivo 6 dotado para acompanhar o processo evolutivo (Lorenz, 1984). Jacques
Monod, parece mostrar o dinamismo desta sabedoria, em tits principles, o da
teleonomia, o da morfogenese autOnoma e o da invariancia reprodutiva (Monod,
1976).
0 stress, da mesma maneira, pode ser entendido como uma impressionante manifestageo de sabedoria da vida dos organismos vivos. Hans Selye, que
conceituou e batizou este fenOmeno, o define como o mecanismo pelo qual o
organismo vivo desencadeia urn processo de respostas a determinados stimulos. No stress nä° he necessidade de urn comando racional. Ele 6 espont neo e,
no dizer de Selye, sio as glendulas supra-renais e a hip6fise que, tanto o homem como no animal, produzem hormOnios superpoderosos que influ nciam
sobre as funeOes do organismo (Selye, 1977). Todos esses fatos mostra a urgente necessidade de se tenter tratar o ser vivo a partir da pr6pria vida.
3.2 —

0 corpo no conjunto dos organismos vivos

A reflexeo filos6fica contemporfinea, corn a preocupageo de apr nder a
sabedoria do corpo, tenta reconstruir a imagem do corpo nio mais a p rtir do
mundo do espfrito ou a partir dos conceitos de racionalidade, mas busc visualize-la como urn organismo vivo. Max Scheller e Plessner, entre outros, intetizam esta preocupaeâo de tratar as questOes do corpo humano no conju to dos
seres vivos. Estes dois pensadores, apesar de uma serie de divergencia sobre
temas fundamentais, concordam num ponto comum, a vise° do homem partir
dos seres vivos. Claude Bernard, fundador da fisiologia no seculo pass do, faz
uma definigeo muito arrojada de homem, classificando-o como um "cerero sobre pates". Esta posicao 6 reforgada por toda corrente vitalista da filosofia, como
Manfred Eigen, Hans Khun, Jacques Monod e Francois Jacob.
Colocar o homem entre os organismos vivos, nem significa reduzfr o homem a sua simples condigeo biolOgica. Tambern nio se trate de transferitt para o
homem, conhecimentos adquiridos em estudos do animal. Max Scheller, Om seu
livro Die stellung des menschen in Xosmos, denuncia esta prides muito comum, dizendo que tal procedimento 6 profundamente questionevel, da mesma
maneira que transferir para o Ser Divino, conhecimentos sobre o hometn. Este
diz ele, 6 um erro que nas ciências religiosas denominamos de abtropomorfismo (Scheller, 1977). Ele ntio diz que tipo de erro constitui a transterfincia
de conhecimentos do animal pare o homem.
Esta atitude de ver a dimensio corporal do homem no conjunto dos seres

vivos 'leo 6 recente, ela remonta ao seculo XVI, mas se tornou preponderante
com as teses evolucionistas. Cabe a Andre Vesale, dar o primeiro passo ab publicar em 1534, pela primeira vez, em seu trabalho De humani corporis fabrica libri septimi, os resultados de anatomia feitos a partir da dissecagao de caclfiveres.
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Corn a anatomia, foi inaugurado o estudo do corpo humano fora da influencia
da fa e fora das analogias corn os animais. Mas nao era tudo. 0 cadaver é urn
corpo sem vida. E Vesale sentiu a imensa diferenpa. Uma anatomia seria mais
completa se fosse executada ern corpos vivos. E a histOria diz que Vesale teria
resolvido realizar a anatomia ern pessoas vivas. Tal fato o teria levado aos tribunals da inquisicao, que o condenaram a morte. Depois, por interferancias, foi absolvido. 0 fato, verdadeiro ou nab, revela uma posigao muito importante frente
a compreensao do corpo corno ser vivo. So que a anatomia, neste caso, nao é o
instrumento adequado. Sera preciso inventar outro matodo para se alcangar os
segredos da vida.
Goethe, no sêculo XVIII, mostra-se partidario de Vesale, nao para defender a anatomia em seres humanos vivos, mas para mostrar que a anatomia em
cadaveres é muito limitada e inutil. Canta ele em verso:

"Quern um ser vivo conhecer procura comegar logo
por tirar-Ihe a vida; as partes depois tem, mas já the
falta o espfrito que as liga e que as anima" (Fausto I
Verso, 1930).

0 fildsofo Jean-Paul Sartre, no longo capftulo consagrado ao corpo em
sua obra 0 ser e o nada, seguindo o mesmo tom de Goethe, diz corn toda convicgao que a reconstituigao sintética do vivente, feita pela fisiologia, a partir de
cadaveres, esta condenada, desde o infcio, a nada compreender da vida, pois ela
a concebe simplesmente como uma modalidade da morte. E ele vai mais longe
dizendo que mesmo o estudo nos seres vivos esta comprometido porque o
&gar) estudado fica separado da unidade sintatica da vida (Sartre, 1943).
Comprova-se, cada vez mais, que se torna necessario refazer as metodologias que buscam compreender o ser vivo. Deve-se, corn urgéncia, formar uma
consciancia de que a vida se constitui de uma unidade sintética e indivisivel.

3.3 — Recuperacio da ideia de corporeidade
Esse conjunto de preocupagOes que buscam mergulhar o corpo humano
no dinamismo da vida, fez corn que se resgatasse urn conceito que fora utilizado
no infcio do Cristianismo por Sao Paulo ao falar da Came, contrapondo-o ao conceito de corpo vindo dos gregos. 0 apOstolo Paulo, entretanto, apesar de usar o
termo carne e nao corpo, continua dentro do esquema teolOgico, opondo as forgas da carne as do espfrito. E interessante lembrar, tambern, que no prOlogo do
Evangelho do apOstolo Joao encontramos o termo carne ao dizer que "o verbo

se fez carne". Ele nao diz que o verbo assumiu o corpo humano. Estamos ainda
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na esfera do teolOgico ou do religiose. 0 que importa 6 que tais conceitos acabarn por alimentar a reflexio filos6fica na busca de novas possibilidades para se
compreender a corporeidade.
A carve viria a ser, para a filosofia, a realidade viva e organica do homem
ou do corpo. Ghislaine Florival publicou em 1980 no revista Etudes D'Anthropoligie Philosophique urn artigo muito interessante sobre este tema, cujo subtftulo
diz: "algumas reflexOes a propOsito da corporeidade". E a autora, justamente,
retoma a tradicao bfblica do termo carve. Mas segundo ela, e sem &Wide nisto
tern toda a radio, coube a Merleau-Ponty resgatar o termo para o discurso filos6fico e consagra-lo como urn conceito fundamental vinculado a idaia de corporeidade. Para Merleau-Ponty, como ele expressa na Fenomenologia Fla Percepcao, o homem 6 corpo. E mais correto se falar em "eu sou corpo" do glue "eu
tenho corpo". Merleau-Ponty, 6 born lembrar, ao falar do homem come corpo,
nao reduz o homem a uma das partes da antiga antropologia dualista. Polo contrario, ele quer manter todo o horizonte humano, mas numa unidade como ser
(Mice inseparavel. Daf o recurso a palavra came como sendo aquela que seria
capaz de expressar esta unidade viva corn todas as dimens6es do homem. E no
livro 0 vislvel e o invislvel, obra pOstuma e incompleta, que encontramos o

pensamento inacabado do autor sobre a questa() do conceito carve. A came representa uma unidade viva que se constitui constantemente, esta sempre em
movimento, fazendo-se. NA() se pode falar, portanto, em carve como uma realidade dada, a maneira como em geral tratamos o corpo. Carve deve ser vista
mais sob o angulo do dinamismo do que de objeto ou coisa colocada a nossa
frente.
Desta maneira o conceito carve quer abranger todas as dimensOea do ser
humano, evitando que se pense ern soma ou em composigOes de panes ou
substancias, formando urn todo, mas que, no fundo, podem ser separaveis.
Ciente deste problema Merleau-Ponty, numa das notas do livro 0 visivel e o
havia se proposto a seguinte tarefa: depois de natureza ffsica e vida,
fazes urn 32 capftulo onde o corpo sera descrito como tendo urn lado espiritual
(Merleau-Ponty, 1945). E importante que Merleau-Ponty, pelo conceito de corpo, corporeidade ou carve, nao tenha intengio de negar ou reduzir as dimensaes
do homem, mas de propor novas possibilidades para se poder dizer simultaneamente, corn fidelidade e abrangencia, a totalidade do homem.
Apesar de todo o esforgo de Merleau-Ponty em tentar redefinir o conceito
de corporeidade pela introdugao do termo, carve, nao conseguiu definir a
questa() corn clareza. 0 conceito carve aparece em sua obra de maneira pouco
consistente e incompleta. Apesar da incompletude da definigao, o mariito deve
ser creditado a tentativa de abrir novas linhas de pensar o problema, nao so como superagao do dualismo, mas tambarn como uma proposta de que 6 urgente
uma nova metodologia para se alcangar a ordem da vida fora dos modelos padronizados das ciencias. Urn novo metodo sO poder6 surgir criando novas conceitos que os inspire. Somente assim sera possfvel superar o, mal-entendido
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provocado pelo significado de corpo das antropologias tradicionais. Sartre,
tambern, ainda que de maneira *Ida, utilize o conceito de carne e consegue,
talvez, abrir urn pouco de luz sobre a questa°. Para ele carne e vida andam juntas, sac) quase sinOnimos. Carne parece ser a sintese do fisico ou organic° corn o
vivificado. Insiste em dizer que a preciso perceber cada Orgao singular a partir da
totalidade da carne ou da vida (Sartre, 1943).
Esta nova visa° de tratar o tema da corporeidade, vincula-se diretamente
compreens5o do homem como ser-no-mundo. 0 homem é o seu mundo. Mundo e homem n5o se separam, formam urn todo. "0 corpo 6 o veiculo do serno-mundo e ter um corpo a para o vivente juntar-se a urn meio definido, confundir-se corn certos projetos e al engajar-se continuamente" (Merleau-Ponty,
1945, p. 97). Tudo isto justifica urn passo em direc5o aos movimentos ecolOgicos.
3.4 — Antropologia ecolOgica
A ideia do homem como ser vivo e como ser encarnado no mundo, nos leva, obrigatOriamente, ao encontro dos temas ecolOgicos. Falar em ecologia, hoje, infelizmente, tornou-se moda, e todo modismo acaba tornando-se odioso ou
empobrecedor. E preciso, porem, it alern da moda e ver na ecologia urn movimento alternativo, que abre possibilidades de reencontro corn a natureza e consigo mesmo.
Ecologia, em sua raiz etimoldgica, aponta para a ideia de "case", lugar para viver. Podemos, portanto, ver na ecologia a sintese dos esforcos em busca da
reconstrucao de uma ciencia main respeitosa da natureza, sem preocupac5o de
dominar e de transformar, Mem de ser urn esforco para garantir a compreensao
do mundo como o lugar do homem. A ecologia sintetiza as aspiragOes de harmonia e de equilfbrio das relagOes do homem corn o meio ambiente. E la despertou a consciencia de que existe urn determinado dinamismo no universo que
precisa ser preservado e protegido das intervengOes inadequadas da ciencia e da
tecnica.
A antropologia ecolOgica nos leva a considerar dois aspectos fundamentais. 0 primeiro diz respeito ao homem em suas relagOes corn o mundo exterior.
0 homem faz parte de urn ecossistema, cujos componentes s5o de ordem ffsica
e de ordem cultural. E fundamental para o homem a preservacao de seu ecosistema, como garantia de sua identidade e de sua prOpria sobrevivencia. Em outras palavras, isto quer dizer que o homem nao pode viver em luta corn a natureza, mas sim em harmonia e equilibria mantendo-se, inclusive, identificado
corn seu espaco cultural. Duvignheaud em seu livro La synthêse ecologique,
diz que a ecologia concentra sua preocupacao nas rela°Oes sociais e na intimidade dos contatos existrtes entre os homens em relacao a seu bem-estar e felicidade (Duvignheaud, s.d).
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0 segundo aspecto da ecologia, em relacâo ao homem, diz respeito ao
pr6prio homem em sua estrutura Ultima. Cada organismo tern seu pr6prio cOdigo gen6tico e seu mundo de valores. Numa linguagem clãssica diriamos que todo indivkluo tern uma natureza prOpria. Os genes sic) responsdveis pelo processo de desenvolvimento de cada organismo vivo. A engenharia gen6tica WA bastante avancada para realizar certas intervencOes sobre o comportamento dos
genes, portanto, em condicOes de oferecer orientactio adequada. H6 you s dies,
um cardiologista, numa entrevista de televisào, apontava pare a possibili ade da
engenharia genetica criar uma vacina ou qualquer outro tipo de instrum nto pare, talvez, j6 na fase pit-natal, eliminar os genes causadores de patologi s como
a arteriosclerose ou outros dist6rbios cArdio-vasculares.
O importante pare cada organismo vivo 6 descobrir os recursosde sua
prOpria organizacao interna, para poder conduzir-se de maneira a alc ncar a
plenitude de seu desenvolvimento. Hans Selye, ao falar do stress, tem urna passagem que bem mostra esta necessidade de que cada urn precisa viver s1 gundo
seu pr6prio dinamismo interno, ou seja, segundo sua pr6pria natureza o , numa
linguagem mais existencialista, segundo seu pr6prio modo de ser. Diz ele: "Respeito as pessoas que querem ficar vagabundeando nas praias. 0 que eu cpndeno
6 o fato de uma pessoa, nascida corn vocactio para vagabundo de praiti, forcer
sua natureza pare se transformer num executivo, quando nio nasceu para isto e
estar6 sempre sot rendo por violentar sua natureza" (Selye, 1977, p. 4)1 Numa
outra linguagem isto significa dizer que cada indivfduo precisa viver Ogundo
sues prOprias medidas, segundo suas possibilidades e limites.
A posictio de Selye pode ter mtiltiplas interpretagOes. Gostaria de f car naquela que mostra a necessidade de que cada urn possa viver segundo seu pr6prio projeto de vide, dentro dos limites de recursos de que dispOe e lUtar por
eles. Nilo se pode pensar dentro de uma Otica determinista. 0 homem 6 urn ser
vivo dotado de liberdade, por isto que ele se inventa e cria a si mesmo, nao como urn individuo isolado, mas num contexto social.
3.5 — 0 corpo social

A filosofia contemportmea, enquanto reflexio crftica, ntio podia, em seu
esforco para redimensionar a compreensio do corpo, esquecer suas vincOlacties
sociais, econOmicas e politicas. A filosofia social e a filosofia polftica encontram
nesta area uma temAtica, ate certo ponto, pouco explorada. 0 pr6prio Marx ribo
dedicou muita atenc6o ao problema, já que ele privilegiou o papel da ideologia e
da consciencia. Os movimentos marxistas histaricos, segundo confirma 1Michel
Foucault, mantiveram e reforgaram esta supremacia da consciincia sobre o corpo. Para Foucault, contudo, seria mais materialista estudar a questtio do corpo,
dos efeitos do poder sobre ele, do que ficar insistindo no tema da ideologia
(Foucault, 1979).
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Sem &Wide, é Michel Foucault, no meu entender, que consegue denunciar
corn major contundencia a grande explore* do corpo pelo seu uso social. 0
capitulo sobre os Corpos [Weis, em sua obra Vigiar e punir, tornou-se uma paging memorevel mostrando os efeitos de todos os processos disciplinares praticados nas escolas, nas prisäes, nos conventos ou nos quarteis. A discipline é
uma arte do corpo, diz Foucault, que nao so visa o aumento de suas habilidades,
mas, especialmente, visa torna-lo mais obediente para que seja mais Otil (Foucault, 1977).
0 investimento para o estudo do corpo nem sempre representou urn esforgo para protege-lo de males que o afligem. Muitas vezes tern o objetivo de
aumentar o controle sobre ele para transforms-lo em instrumento. Dentro desta
perspective, o corpo humano, graces a uma "anatomia politica" e a uma "mecanice do poder", entra numa maquinaria de poder que o esquadrinF a, desarticula
e o recompOe (Foucault, 1977). Corn este conhecimento do corpo, torna-se
possivel agilizar o controle do mesrro, estabelecendo praticas rigorosamente
cientifice.s de sua utilizaceo para qualquer fim que se proponha. A arte da torture, por exemplo, é uma maneira de infligir ao corpo, a dor e o sofrimento no limite maxim° suportavel sem meter. As tecnicas de resistencia fisica sao atualmente aplicadas em large escala, inclusive no esporte. Tais tecnicas neo sao necessariamente urn bem para o corpo, mas, sem &Wide, sao muito excelentes para o rendimento na modalidade esportiva.
A medicina é apontada por muitos, como o grande instrumento do poder
politico para exercer a dominacao dos corpos. E suficiente lembrar a obra de
Ivan Illich A expropriacao da sadde, ou o Nascimento da cllnical de Michel
Foucault. Os procedimentos medicais, a extensho do atendimento medico, as internacöes em hospitais, asilos ou reformatOrios, e o acesso aos recursos da medicina ao alcance social, constituem, no pensamento de Foucault, urn conjunto
de estrategias de carater politico e econOrnico, e neo tanto uma preocupagao
corn a sadde e a melhoria de vide do cidadao. Tres autores, no meu entender,
merecem especial destaque por tratarem esta questa° de maneira muito explfcita. Michel Foucault corn suas obras Vigiar e punir, Microffsica do poder
e HistOria da loucura. Ivan Illich corn sua obra Expropriagdo da saade e Luc
Boltanski corn seu livro As classes sociais e o corpo. Eles denunciam, de modo muito direto, todos os processos de controle sobre o corpo e seus comportamentos. Muitas vezes as tecnicas sao incidiosas e sutis. Os programas televisivos sao responseveis por uma grande fatia no compromisso de convencimento
da opiniao priblica sobre a utilize* do corpo. A propaganda comercial e
ideolOgica este na linha de frente para definir os comportamentos do corpo.
Chegou a hora de perguntar qual deveria ser o papel da educe* fisica
neste processo de uso politico do carp°. Ela deveria desenvolver uma disciplinacho do corpo para sua utilizacao conforme os interesses do individuo, ou segundo os objetivos esportivos? Ou a educe* fisica deveria abrir espaco para

que o corpo tenha condigOes mais apropriadas, a fim de atingir seu pleno desen61

volvimento? Qual seria o compromisso da educacao, enquanto urn conjUnto de
exercfcios ffsicos e atividades educacionais, corn as instancias do poderiecon6mico e politico?
4. ESPERAR OU CONSTRUIR RESPOSTAS
As respostas a estas perguntas nho estao prontas, nem definitivas. alas sac)
construklas. Constantemente construidas. Sera atraves delas, contudo, que se
podera tomar uma posicao frente as complexas questOes do corpo. A to efa de
formulacio das respostas pode situar-se num leque muito amplo que se coloca
em dois pontos, aparentemente opostos e inconcilifiveis. Talvez eles ni sejam
nem opostos e nem irreconcili6veis. N6s podemos tornA-los, assumin o posic6es dualistas ou reducionistas.
A descricão destes dois pontos podem comecar pela evocacâo d figura
mftica de Narciso. A lembranca de Narciso nil° obedece, aqui, os princf ios da
interpretacão freudiana, mas inspira-se na "Cantata a Narciso", feita pel poeta
frances Paul Valery. Ele diz o seguinte:
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"Caro corpo, eu me abandono a teu poder On co. As
dguas tranqiiilas me atraem para onde eu e tendo
meus bragos. A esta vertigem pura eu nfio sisto.
Que poderei fazer, 6 minha beleza, que to na queiras?" (Valery, 1968, p. 65).

0 valor primordial, manifesto no mito de Narciso 6 o culto ao corPo, ele 6
uma beleza a ser contemplada e admirada. 0 corpo nio 6 visto como o lugar
instrumental da map, como queriam os filOsofos gregos; ele rfio 6 tarhb6m o
templo da alma, como proclamam os crist6os; ele tamb6m não 6 a fonte da forca
do trabalho, como propunha Marx; ele näo 6 uma màquina, como quereM os cibern6ticos. Ele 6 arte, beleza.
Corn esta lembranca de Narciso, podemos observar que, desde os gregos,
encontramo-nos frente a duas maneiras de compreender seja o homem, seja o
universo. Uma maneira que se baseia nos valores esteticos expressos na arte, na
poesia, na m6sica ou na danca. A outra maneira constitui-se de valoreS racionais, o conhecimento, a ciencia e a t6cnica sio suas manifestacOes. Serâci inconcilifiveis?
Este dilema desafia o homem. E sua solucão 6 fundamental para ciefinir o
gfinero de vida, tanto individual quanto social. Sabemos que o universo pbcle ser
interpretado a partir de duas perspectivas. Dele pode-se formar duas representacOes. Uma nos vem de Galileu Galilei que representa o universo como uma
realidade, ou mais especificamente, como urn grande livro escrito ern caracteres
matem6ticos e geom6tricos. Ou seja o universo 6 uma imensa mAquina compos62

to de infinitas engrenagens. Os calculos matematicos vao decifrar o mundo. A
outra representacao nos vem de Kepler, urn ffsico tambam, mas ele via o mundo
como uma harmonia musical que nao seria percebida pelo ouvido, mas pelo intelecto. E a maternatica seria a chave para se ouvir as melodias inaudfveis do
universo. Destas duas representacOes surgem as atitudes correspondentes. Se o
universo a uma maquina, esta maquina tern funcOes, tern desempenhos. Pode
ser utilizada ou dirigida. Se o universo é uma melodia, ela deve ser escutada.
Deve-se deixar que a melodia seja executada segundo sua partitura. Numa a
ciancia sera intervencionista, noutra ela sera admiradora.
0 corpo do homem pode situar-se de maneira idantica ao universo. Ele
pode ser uma maquina como dizia La Mettrie, ou uma maquina viva, como define J. Monod. Ou urn sistema cibernatico, como sustenta a cibernatica. Mas o
corpo pode ser visto como harmonia e beleza, a maneira de Francis Bacon. Assim escreve Bacon:

"Esta variavel e sutil composigäo e estrutura do corpo
humano faz dele, por assim dizer, como que urn instrumento musical de muito e estranho trabalho e que
facilmente desafina. E por isto os poetas uniram a musica e a medicina em Apolo, porque os génios destas
duas artes, s6o quase os mesmos, pois a missâo do
medico nao consiste em outra coisa que em saber
temperar e afinar essa lira que 6 o corpo humano, de
modo que a harmonia nao tenha dissonáncia e nem
destoe" (Bacon, 1975, p. 142).
Para concluir quero trazer a consideracao de todos urn fato que, no meu
entender, a urn s6, mas aconteceu em dois momentos distintos. Sao circunstancias da vida cotidiana. A sua interpretacao depende de uma hermenautica livre e
subjetiva.
Faz pouco mais de urn ano que urn grupo de cientistas deportivos, assim
eu creio que fossem, filmaram a jogadora Hortencia numa partida de basquete,
sob todos os angulos possfveis, tentando gravar, ao maxim°, os mlnimos detaIhes de seus movimentos, gestos e posturas. Tal meticulosidade teria provocado
inveja em muitos desportistas nacionais. E lamentava-se de que entre n6s nao
he tanta preocupacao corn esses estudos, mas especialmente porque faltariam
recursos. 1st° foi, pelo menos, o que a imprensa deixou transparecer. Destes estudos poderiam sair modelos de treinamento, tacnicas de velocidade ou de arremesso que seriam utilizados pelos treinadores e, ate por professores de educacao ffsica, para formar novas Horténcias.
0 segundo momento do fato chega urn tempo depois. Hortancia aparece
posando nua para uma revista. Aqui nao aparece mais urn corpo de atleta, mas
urn corpo de pessoa, de muiher.
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Seri licito vincular dois momentos? Creio que sim. Talvez na realidade os
personagens implicados nada vejam entre esses dois acontecimentos. Mas vejamos, no primeiro momento o esquadrinhamento, em campo de esporte, do
corpo da atleta foi visto como uma coisa boa, pelo menos, segundo o articulista
do jornal. 0 desnudamento do corpo da mulher na revista foi, segundo comentdrios da prOpria imprensa, urn ato no mfnimo sensurivel. 0 que importaria
ver aqui seriam duas atitudes vinculadas a dois nfveis de valores. De urn lado
pensa-se em valores tecnicos e cientfficos, do outro lado sic) valores morais e de
estetica que entram em jogo.
Diante de tais fatos e interpretacOes podemos chegar a uma concluSão que
nada tern a ver corn os atores. No primeiro momento aparece urns atleta, dotada
de excelente e excepcional performance, despidai porem, de vide senti
it iental.
Objeto de estudos, uma miquina em movimento. 0 segundo momento 6 uma
resposta, ou pode ser visto como uma resposta a esta atitude mecan' ista. A
resposta consistiria em mostrar Mr) mais uma atleta, mas uma pessoa q e tem
vide e sentimentos Intirnos. A &ice mecanicista apresentou urns atleta cern urn
corpo dotado de feixes de mdsomles, de conjuntos de articulacOes, de mOtiplas
possibilidades de movimento, de habilidules de acao. No desnudamento da revista aparece urn corpo como beleza, como harmonia, como encanto, como
exaltacio, como alegria.
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CAPITULO

5

Educacio fisica:
sabedoria de viver

He urn consenso geral de que o ensino escolar no Brasil nao vai bern nem
em quantidade nem em qualidade. 0 niimero de analfabetos 6 assustador, a desistfincia das criangas aumenta, alem de haver baixo nfvel de rendimehto dos
que conseguem manter-se dentro da escola. As universidades brasileiraS parecem estar vivendo uma situacao pre-falimentar segundo declarag6es dOs pr6prios reitores. A sociedade brasileira ressente-se da falta de major intiMidade
corn o debate e a critics, devido aos vinte anos de governo totalitfirio. Todo este
conjunto de fatores parece ter motivado os educadores em geral a se mObilizarem para uma volta a filosofia. A escola em geral e a universidade em particular
precisam retomar a reflexao filos6fica como condicao para recuperar a qualidade
do ensino e para dinamizar o desenvolvimento de consciencias crfticas.
E interessante lembrar que a filosofia, no Brasil, nestas tras Liltimas d6cadas, viveu dois momentos distintos e, ate certo ponto, contraditOrios. A partir do
movimento de 64, que levou os militares ao poder, impondo o governo ditatorial, a filosofia tornou-se uma mega para o novo governo constitufdo e para a
ordem institucional. A filosofia, que dentro das universidades inaugurava urn
esforco de auto-afirmactio, buscando Arias alternativas para ampliar a iabrangancia de seu pensamento, seja em relacao a diversificagao da reflexao filos6fica,
seja em relagao a uma major preocupacao corn a realidade brasileira, viu-se repentinamente cerceada pela censura em sua liberdade de pensar, depois marginalizada, banida da escola e substituida por Moral Mica e EPB. Os prOprios fil6sofos, acusados de subversivos, foram cassados e muitos deles exilados. Este foi
o primeiro momento da filosofia. Urn tempo de trevas e estagnacão. A tinica filosofia permitida era aquela que sustentava a nova ordem social e politica imposta.
No final da d6cada de 70, comecam a surgir vozes que proclamam a necessidade da retomada da reflexäo filosOfica. Aqui comega o segundo momento da
filosofia entre nos. urn momento de muita expectativa e de muita esperanca na
potencialidade da filosofia como forca capaz de revitalizar a arte de pensar, co06

mo condig5o para recuperar a qualidade do ensino. Agora a filosofia é novamente lembrada como uma instancia de solucao, de afirmack e de construgäo
de uma nova educagao e de uma nova sociedade.
Uma observack simples nos mostra que esses dois momentos de nossa
filosofia revelam claramente que a autenticidade da reflex5o filosdfica esta vinculada a consci8ncia crftica, ao livre debate e a autonomia de pensar. Sao situacOes que so ocorrem em regimes democrfiticos. 0 fildsofo precisa ter liberdade
de pensar, da mesma maneira que o artista deve sentir-se livre para criar suas
obras de arte. Tanto o pensador, quanto o artista nao podem estar a servigo de
interesses, mas comprometidos corn a verdade e corn a beleza. A reflexao filosdfica e a criagao artfstica so acontecem num ambiente de liberdade, de autonomia e de pluralismo do pensamento. Por isso, todo e qualquer regime totalitario acaba controlando a reflexao filosdfica, reduzindo-a a uma tinica maneira
de pensar, ou seja, aquela que representa o pensamento oficial, isto é, a do regime.
Esta volta da filosofia nao representa apenas a recuperagao do exercfcio de
pensar livremente e da retomada do pensamento critic°, mas significa, acima de
tudo, a esperanga da reconstrucäo de uma sociedade livre, da formag5o de urn
cidadao consciente, capaz de exercer a plenitude da sua cidadania. Hoje, a sociedade brasileira em geral e a universidade em especial sentem a necessidade da
reflexao filosdfica para poderem assumir consciente e livremente os destinos de
sua prOpria histdria.
0 novo momento histdrico da folosofia na escola e na universidade nos leva a tomar tres providancias a fim de evitar que essa reflexao filosdfica emergente fique comprometida em seu crescimento. A primeira diz respeito ao perigo de se confundir reflexao crftica corn processo de doutrinagao ou de ideologizagao. 0 filOsofo pensador nao se julga dono da verdade, mas urn peregrino em
busca da melhor compreensao e interpretagäo da realidade. 0 filOsofo (se assim
pode ser chamado) doutrinador julga-se portador da verdade e da verdadeira
conscrancia critica, procurando impor sua prOpria compreensao do mundo. Por
isso, o verdadeiro exerctcio do filosofar instaura-se na medida que abre espagos,
aponta possibilidades, proporciona condigOes e fornece informagOes suficientes
para que cada pessoa possa construir sua visao de mundo e possa definir sua
existancia. Corn isso, pode-se dizer que a formag5o da consciancia crftica é urn
trabalho de responsabilidade pessoal inalienavel.
A segunda providencia refere-se ao carater atual da filosofia. A reflexao
filosdfica precisa mergulhar na realidade do mundo contemporineo e nas situagOes existenciais e sociais que nos envolvem. Somente assim o discurso filosOfico sera urn discurso vivo, participativo e influente no processo de transformagao
da comunidade humana. Mas a contemporaneidade do discurso filosOfico nao
pode desprezar a heranga cultural da histdria de cada sociedade. A contemporaneidade nao implica desconsiderar as realizagOes do passado; ao contrario, é a

partir dela que se consegue a compreensio do presente e se podem tracar as
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utopias do futuro. A filosofia contemporinea nao tern como preocupacio primordial estudar teorias e doutrinas. Mas ser capaz de elaborar um diagrhOstico
da situagäo em que vivemos. Os fildsofos do passado silo nossos mestres, enquanto se tornam os interlocutores de nossos debates, nao enquanto definem a
nossa realidade, pois aqui esta o nosso trabalho, ou da reflex5o filos6fica contemporanea.
Por fim, 6 preciso nao criar ilusOes pensando que uma vez introduzida a
filosofia na escola, na universidade ou nos cursos, tudo est6 automaticamente
resolvido. A filosofia nao 6 milagreira, nem salvadora por si s6. A filosofia nem
sempre 6 inovadora e revolucionaria. Historicamente eta exerceu fung es de
controle e de sustentag5o de regimes opressores e totalitarios. Diz Gado i que
"a filosofia, a arte e a religiao igualrnente serviram muitas vezes de alibi, como
ocasi5o de fuga da realidade concrete pare urn mundo imaginfirio e imp tente,
desempenhando o papel de urn verdadeiro 6pio, nao chegando a nada, duo
conduzindo a nenhuma mudanca profunda, ao contririo, angajando-se fortemente na manutengao e na continuidade das coisas" (Educagao e poder, p 29).
E importante lembrar, tamb6m, dentro desta mesma preocupactio, que a
filosofia nao 6 detentora do monopOlio do pensamento humano e que o pensamento nao 6 o monopOlio da verdade. A filosofia, de um lado, nos apota
; caminhos alternativos e possiveis, nos oferece compreensOes e leituras da r elidede e nos mostra solugOes provisarias; por outro lado, a filosofia desmasc ra falsas consciencias e denuncia o nao-sentido de muitas situagOes ditas hum nas. A
filosofia constitui-se numa busca vigilante e continua do significado do m do de
ser do homem, de sus presence no mundo e de suas criagOes sob todos os aspectos. Esta busca caracterizou a filosofia desde suas origens gregas, por isso,
ela 6 capaz de instaurar e desenvolver o dialog° entre nos e corn o meio elm que
estamos inseridos. Foi pela forma de dialog° que os grandes mestres da fi osofia
grega levaram seus interlocutores a descoberta da verdade. Se o pensamento
filosdfico deve se desenvolver no dialog°, ele nao pode ser nem impositivo nem
dogmatico; pelo contrario, ele sera uma construg5o dialetica do saber como
compreensio e interpretacão do mundo.
0 positivismo cientifico levou-nos a assumir atitudes impositivas 0 dogmaticas. Diante de uma formula maternitica, diante da comprovack de urn experimento cientifico, diante da verdade objetiva nao se admite questionarnentos,
mas apenas a ades5o. Isto porque as ciencias partem da aceitagäo de urn conjunto de principios inquestionaveis, da seguranga de seus matodos, da exatid5o
e rigor de seus resultados e da eficacia de suas aplicagOes. Nesta perspective os
cientistas tornaram-se os grandes sabios e a cientificidade tornou-se of tinico
criterio de verdade, uma verdade a ser ensinada e aprendida. Tudo isto faz crer
que as ciencias possuem a chave das solucOes de todos os problemas.
Envolvidos por esta atmosfera cientificizada, resta-nos saber se de fato as
ciencias tam condigOes e competéncia para abordar toda problemática de existencia humana. Por exemplo, como determinar o sentido da existencia humane,
68

como estabelecer o sentido do mundo, como equacionar as questOes de justice e
paz, como distinguir entre o bem e o mal ou como definir o bem comum e uma
ordem social justa? Tais temas, sem d6vida, colocam-se fora do alcance da objetividade cientifica e das verdades lOgico-maternaticas. Aqui nao funcionam os
instrumentos de medicao, nem as tabulacOes tern valor e, muito menos é vievel
apelar para metodologias quantitativas. Tais procedimentos, sem d6vida, acabariam por falsificar o conte6do destes temas.
E nesta area, alarn da fronteira das ciencias, que a filosofia encontra a mataria-prima para desenvolver sua reflexao. E aqui e neste momento que se define a tarefa desta abordagem filos6fica sobre a educaceo fisica. Qual seria o sentido da educaceo Mica? Onde encontrar os criterios capazes de garantir a identidade da educaceo fisica? Para tentar responder a essas questOes, podemos tomar tres posicOes que resumem as diferentes tendencies dos estudiosos da educacao fisica num elogiavel esforgo de garantir-Ihe sua prOpria identidade e autonomia. Tais tendencies nao se excluem; ao contrario, podem completar-se. A
diferenca consiste no valor prioriterio tornado como princfpio basic° que deve
definir e fundamentar as atividades especificas da educaceo fisica.

1. A EDUCACAO FISICA COMO CIENCIA
Ha urn grupo bastante expressivo e bem-determinado de pesquisadores
que sonham corn a educacâo fisica como uma ciencia autOnoma. E les defendem,
no fundo, o ideal do novo espirito cientffico proposto pelos neopositivistas contemporeneos. Para este grupo, a educaceo fisica e o profissional por ela formado
sere° respeitados quando a educacao fisica for reconhecida pela comunidade
dos cientistas como uma ciencia especffica. Isto significa defender o princfpio de
que a educe*, ffsica deve ter capacidade e possibilidades de produzir conhecimentos prOprios e nao precisar mais buscar em outras ciências seus conhecimentos de base. Enquanto isto nao acontece, ficara numa posicao subalterna e
mesmo de desprezo.
E interessante observer que urn lema muito presente a de que "saber a
poder". Dentro desta perspective, defende-se corn muita conviccao que a autonomia e independencia politica, econOmica e cultural de urn pais comeca pela
independencia cientffica e tecnolOgica. Esta maneira de pensar parece transferida pare a educaceo fisica: enquanto ela nao tiver seus prOprios recursos para
produzir seus conhecimentos basicos e para fundamentar suas atividades especfficas, ou seja, enquanto ela Waco for uma ciencia especifica, nao tern identidade
prOpria.
Para alguns, de inspiraceo mais filosOfica e guiados por este ideal de cientificidade, isto acontecere quando se puder falar num estatuto epistemolOgico
prOprio, que poderia ser definido a partir da ciencia da motricidade humana.

Para outros, a educack fisica gararniria sua identidade cientifica, vinculando-se
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a padraes de sal de, ou seja, as possibilidades de desenvolvimento organic°
perfeito. Com laboratOrios bem-equipados, aliados a uma alimentactio adequada e a exercicios fisicos corretamente dirigidos e controlados tecnicamente, seria
possivel fornecer a base cientffica das atividades especificas da educagao ffsica.
Em resumo, pretende-se colocar a ciancia como o critario supremo da validade
da educagao fisica.

A EDUCACAO FISICA COMO CURSO DE
FORmAgAo PROFISSIONALIZANTE
Urn grupo, talvez o mais numeroso, luta por uma educagao ffsica definida
como uma atividade profissional liberal. 0 profissional da educagao fisica, segundo esta tenclancia, deve ser equiparado ao bacharel em direito, ao engenheiro, ao medico, ao economista, etc.. Somente assim a eduCagao ffsica seria
reconhecida pela sociedade, garantindo-se uma fatia no mercado de trabalho.
Com isto ha tambern uma preocupagao corn a legislagao como forma de definir
e garantir a figura jurfdica do profissional e de seu mercado de trabalho. Por isso, luta-se para garantir a obrigatoriedade da educagao ffsica em todos coS graus
do ensino, e, em especial, busca-se estabelecer a exigancia do portador do diploma de curso superior em educagao ffsica para exercer uma sarie de iniOiativas
referentes a preparagao atl6tica e esportiva, ou para a orientagao de atividades e
instituicties que envolvam a ginastica.
Corn esses objetivos, as lutas deste grupo fundamentalmente voltam-se
para a polftica de organizacao profissional e institucional da classe, tents do estabelecer uma legislacao federal que de suporte juridic° e trabalhista aos ireitos
profissionais e fundamentals dos egressos dos cursos de educagao ffsica.

A EDUCACAO FISICA COMO PROCESSO EDUCACIONAL
He, por fim, urn terceiro grupo, talvez menor, inspirado em temas humsnfsticos, que busca entender a educagao Mica como uma nä° pedagdgica. Antes de se tornar ciencia, antes de constituir-se em profissao liberal, a educagao
ffsica 6 uma sabedoria de viver, uma exigencia pessoal e existential, isto 6, uma
tarefa educativa. Desta maneira, ela, em suas raizes mais, profundas, tern cornpromisso corn a pessoa, isto e, corn o crescimento, desenvolvimento e bem-estar do ser humano. Ela 6 um processo educativo que, antes do saber cientifico e
do trabalho produtivo, tern urn compromisso corn a existancia humana. Nao se
trata, portanto, de dar prioridade a compreens5op cognitiva do homem, nem de
aprender a trabalhar e produzir, mas de saber viver. 0 primeiro valor da existancia humana 6 a vida, viver a vida.
A partir desta maneira de pensar, defende-se, aqui, o ideal pedagdgico da
educagao fisica por considers-la uma agao primordial e mais abrangente, com70

promissada corn a globalidade das situagOes humanas. Diante disto a necessario
considerar alguns pontos tanto em relagao as ciencias, quanto em relagäo ao
trabalho profissional.
A ciencia, em primeiro lugar, nao a uma tabua de salvagao, nem infalivel,
nem geral. Se o fosse, ha muito tempo a humanidade teria resolvido seus cruciais problemas. Pergunta-se, hoje, se a solugao cientifica de alguns problemas
nao se deu a custa de introducao de urn nOmero major de problemas. E born
lembrar que os modelos 16gico-maternaticos das ciencias exatas sao incapazes
de tratar corretamente os fatos humanos. Neste sentido Horkheimer 6 muito
claro quando diz que "dentIncia de tudo quanto mutila a especie humana e impede sua felicidade, nasce da confianga do homem (...). Se quisermos verdadeiramente emancipar o homem do medo e da dor, entbo a deriOncia do que hoje
se chama razao e ciencia 6 o melhor servigo que a razao pode prestar" (Em:
Cultura e democracia, p. 1). Brescht, por sua vez, via nas ciencias uma Unica finalidade, a de minorar a misaria dos homens. Quando isto nao acontece, esta na
hora de rever os nossos ideals de cientificidade.
Nao se trata, contudo, de negar a ciencia, nem as suas contribuigOes; tratase, porem, de repensar a ciencia dentro de uma nova dimensao de cientificidade
e de tecnologia, talvez aquela proposta pela teoria das "ondas longas". Segundo
Josephe Huber, urn dos defensores das "ondas longas", o tipo de ciencia e de
tecnologia que fundamentou a nossa civilizagao esgotou seus recursos e acabou
transformando-se numa ameaca iminente de urn apocalipse mundial. Seria preciso, para fugirmos desta destruigao geral, nao so rever as linhas basicas da
ciencia atual, mas buscarmos uma nova ciencia e uma nova tacnica. Que ciencia
e que técnica ainda nao saberhos e tambarn nao foram definidas; a Onica coisa
que sabemos 6 que a nova ciencia e a nova tacnica devem respeitar a ordem da
natureza, nunca violenta-la e destruf-la da maneira como fazemos hoje em nome da ciencia e da tecnologia.
Esta nova ciencia na qual deverfamos desenvolver nossas futuras pesquisas, de urn lado rompe corn o atual espfrito positivista da ciencia, e, de outro lado, se aproxima de uma educagao fisica como urn processo educacional. Mais do
que ser uma ciencia autOnoma, a educagao ffsica precisa merguihar no espfrito
da interdisciplinaridade, onde dificilmente se estabelecem fronteiras entre as Arias ciencias.
A visa° profissionalizante, em segundo lugar, encara o mundo como urn
mercado de trabalho a ser disputado por correntes, nä° em nome do homem,
mas de principios lucrativos e de interesses econOmicos. E quando se tern uma
*Rica de mercado, facilmente tudo se reduz a mercadoria. 0 prOprio trabalho nao
6 uma agao criadora, mas uma forga produtiva negociavel. E o neg6cio engloba
tudo dentro das perspectivas de produtividade e de lucro. Toda agâo pedagOgica, por sua vez, ve na ciencia urn conjunto de recursos possiveis de serem utilizados, nao importando sua origem; e y e na atividade profissional apenas uma
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dutivo, da maneira como 6 colocado hoje, est6 vinculado ao sistema de produgao industrial. Essa maneira de produzir nao se inspira no homem, mas num
sistema econOmico. 0 valor supremo nao 6 o trabalho, mas a vida; por isso precisamos conhece-la, mas nao sac) os manuais, os conceitos e as definigOes que
nos ensinam viver, mas tentando ler o livro da vida, que 6 cada urn de nets. 0
que importa 6 inspirar-se na multiplicidade das manifestagOes do ser humano,
nao apenas nos dados cientfficos a respeito dele. (As vezes tais dados sac) negagOes do humano ou, no minimo, desvios de sua compreensao). 0 que importa 6
proporcionar a todo ser humano meihores condigOes de realizagio, nao apenas
dentro de certas atividades, determinadas por urn sistema de trabalho prOdutivo
estabelecido pelas leis do mercado, mas a partir de seus desejos e aspirag, es.
Apresentar a educagao ffsica como uma agao educativa, diante das deologias cientificistas e positivistas ou do trabalho produtivo, tornar-se uma tarefa
quase desesperadora. Para muitos, ela nao passa de uma posigao ingenua, merecedora de compaixao ou de indiferenga, tatvez ate de desprezo. E urn desafio
que nasce de quern acredita nesta afirmagao de Sartre: "0 homem esti condenado a cada instante a inventar o homem" (0 existencialismo 6 urn hurnanisrno, p. 254). E por esta invengio de si mesmo que o homem se torna o verdadeiro sujeito da hist6ria e nao quando se limita a executar vontades divinas, ou
ao ser levado pelas correntes irreverstveis das dialeticas de materialismot absolutistas. A agao educativa 6 o homem assumindo a condigao de seu s;lestino
existencial.
Falar da educagao ffsica como uma atividade educativa implica defender
a ideia da totalidade do ser humano. Nao apenas como uma totalidade individual, mas como uma totalidade social. Não se trata de somar panes, ai6 hoje
antropologicamente separadas, nem perseguir modelos "a priori" definidos,
mas embrenhar-se no desconhecido para viver, e, vivendo, fazer emergir a imagem de cada ser humano.
A educagao ffsica torna-se o lugar prOprio da aprendizagem constante de
viver, ou seja, uma sabedoria de viver. Nao 6 a ciancia da vida. A vida se manifesta, fala e se comunica. Alias, tudo 6 urn processo de manifestagao. 0 Indio canadense Tatanga Mani expressou-se de maneira maravilhosa quando disse:
"Voces sabiam que as arvores falam? Bern, alas falam entre si e falam pare voce,
se voce escutar. 0 problema 6 que os brancos nao escutam. Eles nunca ascutaram os Indios, logo, suponho que nao escutem outras vozez da natureza". As
ciencias nao nos ensinam a escutar a vida, mas a decorar formulas. Mais, as
ciencias, muitas vezes, silenciam perigosamente as vozes da vida. Quando sentimos uma dor de cabega, em lugar de escutá-la como uma voz do corpo denunciando disfungOes, nets a silenciamos, em nome da ciencia, apelando para os
analgesicos.
Cada urn de nets precisa conhecer-se a si mesmo atrav6s do aprendizado
da leitura do livro que nets mesmos somos. Este livro 6 o nosso corpo. AI estao
escritos os grandes ensinamentos da vida. lnfelizmente a linguagem dos livros
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nos distanciou de nos mesmos. A apreensbo cognitiva de nos mesmos dificulta a
compreensao existencial, por isso temos que comecar pela descoberta da linguagem da corporeidade. E uma linguagem que, usando a expressâo de Maurice Merleau-Ponty, faz parte da linguagem indireta e das vozes do silancio. E
preciso interprets-Ia. As necessidades, os desejos, as emocOes e os sentimentos
constituem a base de seu cOdigo lingOistico. Mas como determinar o valor de
urn sentimento? Como responder a uma necessidade? A fome nem sempre quer
uma resposta alimentar. Ela pode ser uma voz da ansiedade. 0 dialog° que cada
urn instaurar nada mais é que sua pr6pria existancia. Por isso, é possivel fazermos uma distincao entre nossos conhecimentos intelectuais sobre nos e aqueles
que se confundem corn a nossa maneira de viver, isto é, aqueles que determinam a .escolha de todas as nossas awes.
E dentro deste contexto que se pode perceber a delicada tarefa educativa
da educack Mica. Mais que de cientistas, tecnicos ou profissionais, ela reclama
por educadores que falem a linguagem da corporeidade humana. Estes nao falam ern nome das ciancias, nem em nome do trabalho produtivo, mas em nome
do ser humano. 0 educador nao ocupa o lugar do outro, nem treina, nem doutrina. Ele deixa o outro viver e deixa surgirem os espacos da liberdade criativa.
Ha, porem, urn perigo, na medida que surgem aqueles que, por uma cornpreensao equivocada do educar ou por vfcio do habito, pretendem impor o pensamento verdadeiro e unico, da mesma maneira como outrora transmitiam
gestos esportivos precisos para o arremesso, corridas ou saltos. Deste modo,
o treinador transformou-se em doutrinador de ideologies dogmaticas.
A acao educativa reconhece em cada pessoa urn construtor de idaias e de
ideals. 0 ser humano cria utopias, sonha, inventa e constr6i mundos. 0 ser humano pensante nao se limita aos quadros mentais, fechados de uma ideologia;
ele se abre em questionamentos; tambarn nao reduz seus movimentos aos passos monOtonos da marcha unida, aos gestos padronizados das academias. 0 ser
humano pensante faz do pensar e do movimento a fonte da expressk, da invencao e da criacao da imensa paisagem que é sua prOpria existencia. A existencia compreendida desta maneira nao fare do ser humano um autOmato ou urn
robO, mas uma obra de arte. E toda obra de arte é criada para ser contemplada,
sentida e vivida.
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CAPiTULO

6

Pensando jogos
escolares brasileiros
alternativos

Os JEBs — Jogos Escolares Brasileiros — mostram, pelo seu prOpriO nome,
que devem ser entendidos dentro de urn contexto escolar e educacional. Tratase de urn evento de estudantes a ser considerado como urn momento talvez
corn urn significado especifico, do conjunto da vida escolar do jovem bresileiro.
Os JEBs sâo uma parte do todo escolar, isto 6, devem ester incluidos nab vida e
na filosofia das preocupaelies educacionais.
Outro ponto fundamental pare se pensar os JEBs consiste em ve-loe como
urn todo. Tudo o que acontece neste evento deve estar inter-relacionado e maneira organica, desde a programaelo ate a avaliacio final. E neles 6 prec so que
a escola se face presente como urn todo. Os JEBs nho podem ser separa os em
partes estanques, onde alguns decidem por todos, onde poucos partici am e a
maioria fica excluida. E preciso pensar instrumentos de participacho e de envolvimento do major nirmero possivel, quer de estudantes, quer de escolas. Para
que isto aconteea sera necess6rio que as comunidades escolares pensem as possibilidades educativas que uma organizae6o como os JEBs pode oferecer. Pares importante comeear a pensar os JEBs, nâo a partir dos aspectos administrativos, mas dos aspectos educacionais. 0 administrativo deve ester a serideo de
uma filosofia e de uma politica educacional.
1. OS JEBs
0 nome diz tudo: jogos escolares brasileiros. E urn evento organizado para
escolares brasileiros corn o objetivo de prAticas esportivas. Mas esta reuni6o esportiva que careter deve ter? Ou, se quisermos, que objetivos bkicos devem
fundaments-la? Ter6 o careter organizacional de urn campeonato a maneira de
outros cam peonatos que ocorrem a nivel nacional ou internacional? Ou as JEBs
devem ser entendidos como urn grande encontro de confraternizaeäo da juventude estudantil brasileira? Em outras palavras, devem ser atletas ou estudantes
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os participantes? Na resposta a esta questâo do perfil dos encontros pode estar o
comeco de possiveis mudancas. Podem aparecer os conciliadores, os de meio
termo. Mas o que importa é observer que pelo fato de se acentuar a ideia de
atleta, os aspectos esportivos ficam em primeiro piano, se for acentuada a idêia
de estudante ou escolar, os criterios besicos podem ser outros, embora não se
exclua o aspecto tecnico-esportivo. Assim, pode-se pensar os JEBs como uma
aproximageo e intercambio das grandes e diversificadas riquezas culturais deste
pais continente, ou como uma oportunidade para milhares de jovens brasileiros
conhecerem seu Pais, o seu povo, suas diferencas, suas belezas e tantos outros
aspectos culturais e naturals que os frios manuais de histOria e geografia rib()
conseguem transmitir; ou poder encontrar colegas, costumes, experiencias, modos de pensar e de falar que os enriquecem em suas experiencias pessoais e
abrem seus horizontes de vida e de inteligencia.
Poderiam ser, enteo, os JEBs uma grande festa onde neo s6 se joga, mas
onde confluem todas as potencialidades de uma juventude sonhadora e cheia de
vida. Ter-se-ia assim uma amostragem da diversidade cultural e colorida que é
o Brasil, que precisa de cidadeos competentes e conscientes, egressos dos bancos escolares. Os JEBs, mais do que uma oportunidade para medir forces e revelar superioridades, podem ou devem ser uma ocasiâo para juntar forces e
fortalecer nossos compromissos de fraternidade, de tal maneira que ninguem
queira ser superior ao outro para humilhar e dominar, mas para contribuir corn
maior intensidade em favor dos que mais necessidades tern.
Uma compreensao mais adequada do que podem ser os JEBs so sere possivel quando, corn muita clareza, tivermos definido o significado do jogo e das
demais atividades que podem fazer parte dos mesmos.

2. 0 JOGO
O jogo possui dimensOes antropolOgicas, sociais e politicas de profunda
densidade. Disto ninguem duvida. Falar em jogo, portanto, implica mexer em
questOes que nos lembram desde as origens do homem ate as mais sofisticadas
formas tecnicas de jogar.
O jogo pode ser visto como uma manifestacio humane em forma de brinquedo alegre e desvinculado de qualquer outro interesse, alem do simples prazer de brincar. Ou entao o jogo pode ser visto como uma forma de competir e de
vencer os outros. No primeiro caso, o jogo neo passa de formas criativas e descontraidas em que os outros se tornam presences agradiveis com o objetivo de
viver momentos de prazer e de satisfaceo. No segundo caso, o jogo, facilmente,
pode transformar-se em confrontos ou lutes, em que as atividades realizadas
neo tem urn fim em si mesmas, mas na conquista de outros objetivos. Os outros
näo sec) companhias agradeveis, mas obsteculos a serem superados para que se

possam alcancar as metas previstas.
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Maiolas e complexas sfio as conceituagOes para tentar diferenciar os vidos tipos e niveis de priticas esportivas. Tais distingOes tern mais um cariter
tecnico e administrativo do que uma valoragfio humana e pedagOgica do jogo.
Por isto torna-se importante meditar sobre as intengOes que envolvem nossas
atividades esportivas e suas complicadas regulamentagOes.
Para tentar alimentar a nossa reflexäo sobre o jogo, podemos fazer algumas comparagOes corn outras atividades humanas. A arida, por exertnplo, 6
o resultado da inteligfincia racional do homem baseada numa ordem *ricomatemitica do mundo e na crenga de que 6 possfvel conhecer este orders. Seria
descobrir as regras do jogo da natureza. Tais regras seriam fixas e rigorOsas. Os
avangos tecnolOgicos sfio o resultado do homem pritico e produtivo. 0 omem
percebe que existem maneiras diferentes de realizar atividades. Umas s o mais
produtivas que outras. A t6cnica erisina que o melhor 6 fazer alguma co sa corn
o mfnimo de esforgo e o miximo de rendimento. 0 jogo, por sua vez, ser a o resultado das manifestagOes do homem que brinca. 0 homem da andel e da tecnice foi precedido pelo homem lidico. Mals, os prOprios avangos cientOicos e
tecnolOgicos sio o resultado de experiéncias Irldicas. De tudo isto, torna4se ficil
concluir que o homem percebe que existem atividades que se colocam fOra dos
rendimentos, fora da cifincia, fora da produgao. Ele sente que hi momentos em
que ele precise refugiar-se em certos tipos de ocupagOes que o deixern livre e
satisfeito.
0 jogo pode manifestar-se dentro das trfis dimensOes. Infelizment , hoje,
o brinquedo esti sendo tratado corn os parfimetros da cifincia e da tecnol gia. 0
brinquedo deixou de ser brinquedo. Ele transformou-se num jogo com regras,
corn interesses, corn ambigOes, corn lucros e vantagens. Jogar tornou- e uma
atividade dependente dos conhecimentos cientfficos, dos segredos t6cnicos e
dos interesses econOmicos. Aos poucos ninguern mais sabe o que a brincar. As
prOprias criangas, rodeadas de artefatos plisticos de todos os lados, acabam
tendo uma infincia sem brincar. 0 seu brinquedo transformou-se no jogo dos
adultos.
A compreenselo do jogo, como brinquedo, vai possibilitar uma revisâo de
nossa conscifincia lidica, e vai transformar, sem divida, a visâo dos JEBs, Mas o
jogo, visto a partir da ci6ncia e da tecnica, vai propor que os JEBs sejarh campeonatos escolares. Escolares porque realizados corn alunos de escolas.
Podemos buscar outras instfincias do jogo. Uma delas, talvez a mais adequada, seja a de uma atividade criativa. Konrad Lorenz, ern seu livro A demolicif() do homem acentua corn muita forga a id6ia de que o brinquedo 6 uma agao
inventive do homem, alias, segundo Schiller, a primeira atividade criativa do
homem, o que vale dizer que a humanidade do homem foi inaugurada, Ou teve
origem, no ato de brincar (A demolicao do homem, p. 63).
Bever os JEBs, talvez, nä° implique apenas recuperar a ideia de brinquedo, mas, o que pode ser mais significativo, recuperar as dimens6es da criatividade e da imaginagio. 0 jogo, neste caso, nfio se sente escravo de leis, hem de
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competigOes, nem de vitOrias, mas compromissado em construir e criar formas
mais humanas de viver e de conviver. Tal recuperagbo, portanto, nos levara necessariamente para uma revisäo do valor humano e social do jogo. Brincar
uma manifestagbo espontanea e criativa do humano no homem e, ao mesmo
tempo, um encontro alegre com os outros. Brincar revela sempre uma comunhäo de vida com os parceiros. Ha sempre urn fazer de conta que agrada. Os
participantes das atividades Itidicas sao companheiros que constroem juntos o
prazer de estarem juntos. 0 confronto, a luta, a oposigao aparecem sob a forma
da Husk). Os diferentes papais exercidos, alem de serem reversiveis, sao entendidos como momentos sucessivos de urn acontecimento que é uma totalidade.
0 jogo, entendido sob a Otica do brinquedo e da criatividade, tern maior
espago para ser entendido corm educagao tambern na medida que busca desenvolver as capacidades inventivas e conduz a convivencia fraterna. Em poucas
palavras, brincar a educar-se pela criagao e pela convivOncia.
3. 0 NIVEL TECNICO
A ciencia e a tecnica estao na base do trabalho produtivo, mas vinculam-se
tambam ao desenvolvimento da vida humana. Dizia Brecht que a "Unica finalidade da ciencia a aliviar a misaria da existencia humana". Corn isto pode-se
afirmar que nos espagos abertos pela ciencia e corn os recursos da tecnica é possivel desenvolver atividades
0 problema surge quando invertemos a ordem. A ciencia e a tecnica devem estar a servigo da ludicidade humana e nao ao
contrario, subjuga-la. 0 homem desenvolveu a ciencia para fundamentar sua
agao e aperfeigoou a tecnica para melhorar seu modo de agir e de produzir.
Brincar nao preve o emprego da ciencia e da tecnica, mas tarn barn nao o exclui.
0 simples fato de introduzir aspectos cientificos e tecnolOgicos nas formas
cas nao Ihes tira a dimensao do brinquedo.
As ciOncias, em especial a biologia e a fisiologia, fornecem muitas informagOes sobre o comportamento e os recursos do corpo humano nas suas diferentes possibilidades de movimento ou de formas de posturas. E possivel saber
como se armazenam energias ou se as dispendem,como se adquirem ou se perdem
habilidades, como 6 possfvel aumentar o rendimento. As ciencias nos ensinam como se vive adequadamente a condigao corporal e, na medida que o brinquedo encontra sua maior fonte de manifestagao no corpo, seu conhecimento
torna-se fundamental. Alarn disto 6 urn dado antropolOgico que o ser humano
busca ampliar suas capacidades e potencialidades para poder desenvolver atividades cada vez mais perfeitas e adequadas. Uma agar:, bem executada pode
mentor o nivel de satisfagao. Nä° podemos esquecer os jogos artisticos, a beleza
e o prazer esteticos. A biomecanica, tambern, proporciona ao atleta conhecimentos de mecanismos que mostram o funcionamento motor do movimento de
todo corpo humano como urn todo ou em seus membros separadamente. 0 que

6 preciso resguardar, neste caso, 6 o neo esgotamento do movimento humano
na perspective mecanica.
As diferentes modalidades esportivas mostram como o hdrnem consegue
alcancar certas performances de alta beleza estetica. Mas tal grau de beleza s6 se
tornar6 validamente I6dico se acompanhar um alto grau de satisfageo interna.
Conseguem-se assim espeteculos de rara harmonia, equilfbrio e plasticidade.
de crer que gerem nos espectadores e no ginasta ou atleta — que mais se assemeiham a artistes — urn sentimento de admiragao e de encanto. Urn jogo de alto
nivel tecnico deve ser entendido como urn aperfeigoamento, nio s6 artistico,
mas tambem humano. 1W° se trata de proclamar superioridades tecnicas de uns
e conseq6ente inferioridade ou humilhageo de outros. Jogar corn o maxim° de
tecnic,a poder6 ser jogar corn o maxim° de satisfageo e de alegria. Pode significar,
ainda, a proclamageo do grau de perfeiceo que o homem pode alcangar Oa execuceo de movimentos ou na conduce° e manuseio de objetos.
4. ATIVIDADES QUE PODEM SER INCLUIDAS NOS JEBs
A solugeo desta questa° depende de tudo o que foi dito ate agora. Pela sigla, os JEBs parecem comportar apenas componentes que dizem respeito a atividades esportivas. Se entendermos, porem, os JEBs como uma grande confraternizacho de escolares, 6 licit° pensar em ampliar as atividades, embora escapem do dominio do jogo. Alem disso, se entendermos o jogo e as difererites atividades esportivas como manifestacOes culturais, e nao como competic6es a nivel de torneios ou campeonatos, torna-se legftima a incluse° de outras manifestagOes culturais ligadas a escola, como teatro, dance etc. Por fim, se pensarmos as atividades esportivas vinculadas a educageo fisica, ou seja, como rtianeira
de desenvolver a educageo fisica escolar, fica quase obrigatOrio pensar em ampliar os componentes dos JEBs.
Pode-se, portanto, entender os JEBs como urn evento que deve mobilizer
toda comunidade escolar de cada unidade de ensino. Pode-se consider6-los,
tamb6m, como urn excelente espago para o encontro das diversidades culturais.
Em especial, os JEBs podem constituir-se em urn grande aliado para se fazer a
educageo fisica. Tudo isto parece mostrar que as outras atividades educativas,
alern das esportivas, devem encontrar neles o seu lugar. Por que s6 as atividades
esportivas me recem o privilegio de receber urn reforco tao substancial e de tal
envergadura para serem motivo de urn acontecimento nacional? Ou sere que as
outras atividades educacionais seo menos importantes? Ou, o que seria pior, de
fato os JEBs neo tern careter educacional? E dentro da politica da realizaceo dos
JEBs, por que s6 urn pequeno grupo privilegiado consegue participar, tent° que
a maioria dos escolares nä° tern acesso, e a maioria das escolas, pode-se afirmar
corn bastante seguranga, nem tern conhecimento do que sejam os JEBs? Teri°
os JEBs finalidades educacionais, ou tereo outros objetivos, nem tao educativos
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e nem tao escolares?
Baseados nesta reflexâo e acentuando a legitimidade de seus raciocinios,
sem dOvida, os JEBs podem incluir todas as atividades que se vinculam aos procedimentos educativos da educacâo fisica acontecidos na escola. Nem disso, se
os JEBs devem representar uma grande oportunidade de ampliar o processo
educativo, nada mais justo que eles se tornem, tambem, urn forum de debates,
seminarios, paineis etc. onde os temas e as questOes referentes a educacao e a
vida escolar brasileiras se. ° abordados, consideradas sua atualidade e sua relevencia. Nib° se pode esquecer que pes e mks ageis ou urn corpo plastic° precisam vincular-se a uma consciencia critica e livre.
Fica claro, assim, que os JEBs, mais que urn evento esportivo competitivo,
devem ser entendidos corm uma oportunidade impar para complementar o
processo educacional da juventude escolar, oportunizando as escolas, sem excessao, intercambios e encontros mais diretos corn toda comunidade escolar
brasileira.

5. FORMACAO DAS DELEGACOES
ApOs termos feito uma serie de reflexOes sobre as possiveis dimens6es e
connpreensOes dos JEBs, pode-se perceber o significado da formaceo das delegacOes de cada Estado. 0 primeiro dado que fica claro 6 que a delegacão não
sera composta apenas de atletas e dos elementos diretamente envolvidos corn o
esporte. As delegacOes precisam ser entendidas como urn conjunto de escolares
que representam a vida escolar. 0 segundo dado que precisa ser estudado corn
muita atencão diz respeito ao processo de escolha dos participantes. Por fim,
surge o dado mais conflitante, sem dOvida, que se refere a competencia de quern
pode realizar a escolha. Ou simplesmente, a quem compete escoiher os membros da delegaceo?
Vamos por partes. No primeiro caso, neo resta devida que as delegacOes
precisam ser organizadas dentro das diferentes modalidades de atividades que
comportam os JEBs. 0 escolar atleta podera ser entendido como uma peca importante, mas nä° necessariamente deve ser privilegiado por isto. No segundo
caso, torna-se necessario pensar a partir de uma Otica educacional os criterios
que fundamentam a escolha dos integrantes da delegaceo. 0 rendimento tecnicol
esportivo a reduzido a apenas um criteria entre outros, que pesa quando
trata de atividades esportivas. E mesmo, neste caso, podera nao ser o Onico nem
o mais importante. As escolas ou os Estados poderao estabelecer outros crit6rios de careter pedagegico, psicolOgico ou social. Ter urn born rendimento na
modalidade esportiva ou nas outras atividades culturais podera nä° ser sufi,
ciente para que alguem seja selecionado. Se pensarmos dentro das perspectival
educacionais, podemos exigir em primeiro lugar que o escolar, atleta, artista oil

dancarino seja portador de serie de predicados que o recomendam diante de to!
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da comunidade escolar como uma pessoa de born desempenho no conjunto da
vida escolar. Fica claro, portanto, que os criterios podem estar baseados em valores psicoldgicos, intelectuais, sociais e morais. No terceiro caso, referente a
quem cabe a escolha dos integrantes das delegagOes, parece que ficou evidenciado, diante do que esta sendo exposto ate aqui, que 6 necessario envolyer toda
a comunidade escolar. As estratêgias de se fazer isto dependem muito cio nivel
de maturidade e de consciOncia que a escola alcangou. Quando temos, numa escola, uma comunidade escolar de vida, a questa° torna-se mais facil viivel.
Quando a escola nao consegue definir-se como uma comunidade de vide, tudo
fica mais dificil, n5o so quando se trata de escolher e definir as delegagOe
Seria ainda licito, talvez, pensar-se num criterio que, de alguma aneira,
nito est6 diretamente ligado as atividades dos JEBs, mas pode estar muito presente na escola brasileira. Trata-se de pensar escolhas de alunos, tambe , devido a sua condigio econ8mica. A maioria dos alunos de nossas escolas, t dos sabemos, estao impossibilitados de viajar e conhecer o seu Pais, por total falta de
recursos. Por que na escolha das delegagOes nbo se pode lever em consi eragâo
este aspecto?
Em tudo o que foi dito 6 preciso acentuar que nho se trata de querer impor
urn criterio sobre o outro, nem de reduzir a escolha a urn criteria 0 impoIrtante 6
que todas essas possibilidades formem corn seus criterios urn conjunto equilibrado e harm6nico.
6. A PREMIACAO
A premiag5o 6 urn assunto muito delicado e profundamente queston6vel,
especialmente do ponto de vista pedagOgico e educacional. A premiag5ovicia as
pessoas. Muito mais, pode desvirtuar toda e qualquer atividade humane, não s6
escolar. Tudo passa a ser pensado em fungäo do prOmio ou da recompense. Os
JEBs acabam valendo pelas medalhas obtidas, e nada mais. A id6ia this JEBs
como participagao, como educagão, como confraternizack ou como fesa acaba
sendo cornpletamente ofuscada pelo valor do premio. A delegagão s6 i6 reconhecida quando voltar corn medalhas. N5o ganhar nenhuma medalha 6 uma
Ser o ultimo significa o desprezo. Par que nio se pode pensar em
outras contribuigOes como as experiOncias adquiridas, as convivencias, Os intercimbios? Ninguern se lembra, e muito menos Pala, destes outros aspectos da
premiagäo que, sob o ponto de vista educacional, poderäo ser os mais significativos.
Diante destes fatos 6 preciso comegar a pensar sobre o tipo de premiagâo
ou a necessidade de prèrnios. Muitas vezes argumenta-se que 6 precis° recompens& o esforgo. Nada mais correto. Mas sera que este argumento n5o esconde
uma grande fal6cia. Acontece que obter o primeiro lugar nao significa automaticamente maior esforgo. Urn escolar, por exemplo, em situag5o adverse de meios

ou de pone ffsico pode fazer urn esforgo muito major do que seu colega que chega em primeiro lugar devido, nao propriamente ao major esforgo, mas a sua situna° privilegiada de recursos econtimicos ou de compleigao fisica. Portanto,
nao estamos premiando o major esforgo, mas os privilagios de alguern, que podem estar vinculados ao prOprio sistema econOrnico e social.
A questa() da premiacao nao 6 uma preocupagao para o esporte festivo.
Ela surge no momento em que os jogos . se tornaram competigOes, com a obrigagâo de venter. Isto exige que o trabalho, o sacriffcio, o esforgo sejam recompensados pelo pramio. 0 jogo nao 6 urn pramio em si mesmo. A festa tern como
premiagao aquilo que se festeja. Mais uma vez podemos recorrer a Konrad Lorenz quando denuncia o principio de competigao, dizendo que "a propensao
competigao 6 a tendencia de uma pessoa querer 'lever a melhor' sobre outra",
mas, segundo ele, "os efeitos mais deletarios da competigao entre as pessoas se
encontra na area financeira" (A demoligâo do homem p. 151).
A solugâo da questa() da premiagao deve, portanto, comegar a partir de
estudos e debates que envolvam os alunos sobre o conceito de competigao, sobre o significado dos prarnios, nao apenas referentes as atividades esportivas,
mas no contexto global da vida humana. A recompensa como satisfagao do que
se faz, sem diivida, a uma dimensbo antropolOgica indispensavel. 0 que se
questiona 6 a necessidade de que a preciso incluir tamb6m e sempre urn valor
pecuniario.

7. REGULAMENTACA- 0 DAS ATIVIDADES DOS JEBs
Toda atividade que se proptie determinados objetivos precisa de uma regulamentagâo que estabelega algumas normas orientadoras. Diante do regulamento, por6m, podemos ter diferentes posturas. 0 regulamento pode ser entendido como um conjunto de normas ou leis fixas que devem ser cumpridas a
qualquer preco. Por outro lado, pode-se ver o regulamento como urn balisador
de acaes e iniciativas. 0 que importa, neste caso, sâo as atividades e as pessoas
que as praticam. 0 regulamento ou as normas passam a se ajustar segundo as
circunstências exigidas pelo momento. As regras sâo feitas para auxiliar e para
garantir o grau de satisfacao e de perfeicao na execuc5o de tais eventos. No primeiro caso, temos o imperio da lei. No segundo caso, temos a intencionalidade
das pessoas. E born lembrar que no brinquedo o que brinca 6 ator e criador do
ato de brincar.
Partindo destas colocacOes, podem-se observar duas situaciies bastante
diferentes. A primeira consistiria em adotar a legislacäo esportiva internacional.
Isto implica que os locais onde os JEBs se realizem possuam toda infra-estrutura adequada e exigida para que os eventos esportivos se realizem dentro das
normas t6cnicas. Isto tamb6m implica considerar os JEBs como campeonatos

ou torneios.
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A segunda consistiria em elaborar uma regulamentagio basica geral levando em consideragáo a situagio do universo escolar brasileiro e, de rnaneira
fundamental, os objetivos educacionais a que os JEBs estariam vinculados. Esta
regulamentacilo basica serviria apenas para sustentar um conjunto de principios
de filosofia e de politica pedagOgicas. A complementagio particularizada a especifica estaria afeta diretamente a edigào do evento, considerando o locale todas
as circunstancias ou particularidades dos mesmos. E born lembrar que, quando
o principio de competigeo corn a obrigagáo de vencer ntio entra em cena, as regras deixam de ter muita importfincia.
Neste caso, novamente, volta a tona a questa() da competencia, i o 6, a
quem cabe a elaborag5o dos regulamentos. Na alternative em que 86 pensa
numa regulamentactio basica geral, dever6 haver uma participacao mais abrangente possivel de todas as comunidades escolares que comp6em o u iverso
educacional brasileiro. Trata-se aqui de definir e acompanhar uma filoso a polltica educacional do processo educacional brasileiro. Na outra alternativ , a da
aplicacao em cada edicito dos JEBs, novamente vale o crit6rio do major envolvimento possivel dos que vao participar do evento. Fica evidente que major
parcela de responsabilidade pode ser assumida pelos anfitriOes do a ntecimento, ja que eles sao os que mais conhecem as reais possibilidades de que dispoem.
8. ORGANIZACAO

Um evento qualquer sem organizag5o n5o funciona; portanto, 6 613 io que
( ntio sera possivel pensar qualquer promocio corn urn minimo de organ zagao.
Mas existem varies e diferentes maneiras de entender uma organizageo. Podemos apontar dois extremos. 0 primeiro coloca a organizactio nas mhos de all.
guns. Algumas pessoas especiatizadas, para garantir a eficiéncia, pensani, definem e decidem tudo. Trata-se de uma questa° t6cnica. S6 tetcnicos resblvem.
Eles, os tknicos, pensam e prevetem tudo, nada Ihes escape. Tudo ire accntecer
segundo suas previs8es. Os casos omissos ou os imprevistos tamb6m t1m seu
caminho de solug5o. Em termos de funcionalidade 6 uma beleza. Os part cipantes nada precisam fazer, ou melhor, uma coisa s6 devem fazer: seguir as riormas
estabelecidas. Nada Om que decidir. Tudo esti decidido e acontecer6 la hora
exata. Para isso existem as comissOes e subcomiss8es que entram em Sao de
maneira mecanica e sincronizada. Ninguem precise perder o sono corn preocupagOes pelo andamento do evento em termos administrativos.
0 outro extremo seria deixar que as coisas acontecessem na medida que
os fatos vtio surgindo. Nilo ha nada predeterminado. Os problemas säo solucionados conforme aparecem. Todos sio responsiveis pela organizacio. NM h6
um grupo da organizac5o e das decisOes.
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He, porem, uma maneira de organizar em que é possivel envolver e cornprometer a todos ou, pelo menos, a urn ndmero grande de participantes e mesmo de pessoas nio diretamente envolvidas. Isso acontece quando se cria uma
consciencia de que urn evento exige o comprometimento de cada urn dos participantes em todas as instancias do mesmo. Cada urn precisa sentir-se responsevel corn tudo o que diz respeito ao acontecimento. Ele mesmo procura espacos
de participacao e de colaboracbo. Sempre que percebe que pode ser util, nao se
nega a colaborar, nem mesmo precisa ser convocado. Ha, porem, os que fazem
o contrario. Nem das suas prOprias coisas cuidam, quando neo distribuem entre
seus colegas o seu fardamento e ate os objetos de use pessoal.
Esta dltima maneira de pensar, a organizack coloca-se na Mica do processo educativo. Uma educageo em que nos educamos mutuamente enquanto nos
voltamos uns para os outros. A organizacao dos JEBs pode ser vista como uma
questäo de administraceo ou como uma questa° de educacao. Os JEBs, portanto, seguindo o que je foi exposto, neo requerem uma organizacao fundada
nas ciencias da administracao, mas inspirada no processo educacional em vista
da criaceo de uma consciéncia solidaria e social.

9. AS COMUNIDADES ESCOLARES E OS JEBs
A grande rale° da realizaceo dos JEBs deve ser tributada as escolas. Os
JEBs devem estar em funceo das escolas e neo o contrario, como parece acontecer hoje, as escolas esti° em funceo dos JEBs. 0 que vale dizer que os JEBs devem ser definidos pela escola. Portanto, os JEBs precisam ser pensados, organitados e realizados rib° so em nome das escolas, mas pelas escolas e dentro da
filosofia educacional, que, nem sempre se identifica corn a filosofia dos desportos. Inclusive é preciso questionar a validade de sua dimensio nacional, regional
ou, simplesmente, municipal.
Aqui comeca a exigencia de mobilizacao das comunidades escolares err
vista a uma reviser) dos JEBs. E necessario estudar, refletir e debater o significa1
do dos J EBs a partir do contexto escolar, politico, econOmico e social em que vivemos. Sem esta mobilizaceo sere impossivel remover esta heranca pouco educativa e pouco escolar que os JEBs carregam desde longa data, rotulada por
uma perspectiva de um esporte de alto nivel, corn o objetivo de revelar talentos
para os grandes eventos do esporte nacional e internacional. Lamenta-se que os
JEBs pouco tern contribuido para trazer medalhas olimpicas, mas nunca se falou
se os JEBs contribuem para a formacao de homens conscientes.
Je ficou dito nesta exposicao que neo se exclui a alta performance, mas
tambern ficou claro que este nâo pode ser o criterio.basico da definicbo e da
avaliaceo dos JEBs. Por outro lado, ficou muito bem garantido que o acento deve ser dado sobre a ideia de escolar, ou seja, de escola, o que significa privilegiar urn conteddo eminentemente educacional.
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Corn isto ficaria rrtuito bem destacado que os professores de educacao fisica precisam assumir urn papel mais decisivo no ambito do processo educacional
e que a educagao fisica, antes de pensar em atletas, precisa pensar na pessoa
humana, no homem, no cidadao. Mais do que urn treinador, o professor de educacao fisica deve ser visto como urn educador. Os JEBs, portanto, s6 alcangarao
seus objetivos educacionais na medida que as Escolas assim o quiserern. Seri
urn trabalho lento, como todo processo de mudancas na esfera da vida e do
pensamento humano. Mudar uma maneira de pensar leva sempre em consideraga° o fator tempo, aliado a paciancia e a persistencia.
Os JEBs ou, particular.mente, o ionho de va-los dentro de uma nova paisagem, nos levam a pensar que sao urn evento de jovens. Os adultos, ebi geral,
gostam de organizar, definir e fazer eventos para os jovens usando tod eisp as categories dos adultos. Os jovens, na verdade, nho passam de meros parti ipantes
e espectadores da organizacao dos adultos. Nesta reflexao, talvez, pod -se reconsiderar que os JEBs devem ser urn evento em que os escolares de em ser
considerados nao s6 como participantes, mas tambern como aqueles lque tomam parte ativa nas grandes decisOes.
Se acreditarmos que os JEBs sac) uma instancia do processo educacional
escolar, precisamos aceitar correr riscos, precisamos admitir as possibilidades de
falhas e mesmo de erros. Os JEBs devem, portanto, ser cada vez met-6s uma
organizacao dos adultos para os jovens e, cada vez mais, um encontro dos jovens para os jovens.

CAPITULO

7

Os jogos escolares
brasileiros no futuro

1. PENSAR 0 FUTURO
Por que estamos preocupados corn o futuro? 0 importante n5o seria viver
o momento presente? Alêm disto a sabedoria popular desde as sociedades primitivas sempre afirmou que as preocupagOes corn o dia de amanh5 säo vas,
porque o futuro n5o nos pertence. Ele est6 nas mãos de Deus. 0 homem contemporaneo n5o pensa assim. A sua compreens5o de tempo n5o é mais a mesma.
Corn o surgimento dos humanismos antropocentricos e corn a criag5o das
cièncias modernas o homem foi proclamado o senhor de si mesmo, o dominador do mundo e o construtor da histdria. Esta proclamagfio de indepenancia
representou tambêm a declarag5o do homem como o senhor do tempo. A hist6ria das culturas veio fortalecer esta idOia enquanto mostrou que a compreensk
do tempo varia de uma cultura para outra. A proclamag5o da autonomia do homem como o sujeito da histdria desenvolveu a conscifincia do tempo. E no tempo que se concretiza esta autonomia, e no tempo que,esta por acontecer. 0 passado j5 esta definido. 0 tempo futuro, portanto, transformou-se na condig5o
fundamental das decisOes humanas. 0 tempo n5o é mais visto como uma realidade predeterminada por forgas da natureza pela vontade divina, mas a fonte de
possibilidades de todas as suas realizag6es. 0 passado é o conjunto das realizag6es da humanidade; o presentee a possibilidade de escrever a histdria e
construir a prOpria existôncia; o futuro significa a liberdade das escolhas do homem.
0 tempo futuro, na compreenao do homem contemporbneo, contêm os
espagos da liberdade, onde se pode tragar os pianos do homem, onde se acredita concretizar os sonhos de cada pessoa, onde se espera construir urn mundo de
paz. 0 futuro deixou de ser a dimensio do tempo colocada na frente da histdria,
como algo definido e determinado, s6 faltava acontecer, tornar-se realidade. A

histdria estaria escrita, faltava concretizar-se na realidade dos fatos. 0 futuro
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tornou-se assim, para o homem contemporineo, a abertura dos horizontes da
esperanga e a seguranga de que o homem tern possibilidades de tracer seus
prdprios cam inhos.
Mas o futuro nao 6 o nada, o vazio. 0 futuro estfi enralzado no passado e
constitui-se na motivagâo fundamental pars se viver o presente. 0 homem do
presente olha o futuro sob as &ices condicionantes de sua tradigho.
A conscifincia do tempo, portanto, possibilitou ao homem debrugar-se sobre sua hist6ria, relembrfi-la e reinterpretfi-la. A conscifincia do tempo acendeu
no homem a chama da esperanga de urn novo mundo mais humano. A conscifincia do tempo revelou ao homem a importancia do presente, deste exato
momento. E pela maneira de se viver o presente que se manifesta a nosy cornpreensfio do passado e se desenham os nossos sonhos de futuro. Nfio sad os sofisticados planejamentos, nem os grandes discursos que definem o futuro. 0 futuro se define nas nossas atitudes cotidianas, em nossas decisties tom das no
dia-a-dia.
A conscifincia do tempo nao sd revelou ao homem as possibilidad4 , de fazer escolhas e tomar decisOes, revelou tambern que ele nao 6 o senhor a soluto
do tempo. Os fatos ocorrem pela conflufincia de muitos elementos que e pam
ao controle do homem. Por into, se a perspectiva do futuro deu ao ho em o
sentimento da esperanga de poder construir urn mundo de paz e bem-es ar, nao
conseguiu, entretanto, apagar no homem, o sentimento de medo diante do que
poderfi acontecer amanhti. Outrora o homem temia o futuro porque nao bia o
que the havia sido estabelecido pela vontade inexorfivel de urn ser sups ior, ou
pelas forgas cegas do fatalismo. A preocupagfio corn o futuro continua at rmentondo o homem da era da cifincia, como outrora, atormentava o home da era
mitica.
0 homem, portanto, continua procurando formas de fugir dos riscos e imprevistos do futuro. As maneiras variam segundo a compreensfio da histdria. Ha
aqueles, e silo muitos, que acreditam poder esconjurar os malesi atrair os beneficios do futuro atraves de rituals mfigicos. Acredita-se que a posigfio dos astros, a justaposicfio des cartas ou a disposiglo dos biizios tern o poder dO antever o que vai acontecer. 0 homem da cifincia, por sua vez, acredita que futuro
podera ser previsto e controlado stray& de um planejamento cientifico. os casos em que a previa° falhar, a faiha a) se deve a impossibilidade de se ever,
mas aos cfilculos mal-conduzidos. Os motivos podem ser mdltiplos, pot exemplo, a insuficifincia de dodos.
Diante do futuro, talvez, nao se trate de eliminar os imprevistos e os riscos,
fontes do sentimento de medo, mas de assumi-los como condigão humans de
construir o futuro. A manutenrello do imprevisto mostra condigio humana e revela a dimensfio do brinquedo que estaria nas origens do humano do homem,
segundo diz Schiller. 0 importante 6 tomar conscifincia dos valores e dos critedos que nos levam a decidir o presente.

A visa() cientifica nos transformou em matem5ticos, fisicos, calculadores e
geOrnetras do futuro. A vis5o mistica nos oferece crencas e rituais. Por que nao
podemos ser pessoas que aceitam os riscos do futuro e os vivem como urn desafio permanente a ser enfrentado a todo momento? Assim não precisamos nem
de mapas, nem de cronogramas, nem de amuletos. Precisamos ser apenas sonhadores, possufdos pela esperanca e fortalecidos pela confianca em si mesmos.
Assim, o futuro torna-se urn engajamento na construc5o do cotidiano. Urn trabalho paciente, atento e continuo. Uma exigente e constante revis5o de critirios
e valores. Uma consciancia do compromisso consigo e corn os outros. A coragem de decidir e assumir a existéncia e a histOria. 0 futuro, portanto, 6 projeta:
do, pensado e renovado a todo instante, dentro de nosso contexto histOrico. E
dentro de nossa ordem social que o futuro 6 tracado segundo nossas aspiracOes
ou desilusOes vividas no presente. 0 futuro nbo 6 urn objeto distante das pessoas, mas algo que flui, que vai passando continuamente por n6s. Seri pela revisbo e consciencia da ordem presente que estaremos tracando a ordem futura.
2. A ORDEM PRESENTE
Toda ordem humana representa urn esforco do homem e urn momento
dentro de todo o processo de humanizacio. A ordem social atual 6 urn destes
momentos e urn destes esforcos. Néo existe uma ordem permanente, nem uma
ordem universal. Cada cultura, cada etnia, cada epoca constr6i sua prOpria ordem buscando atender a todos os aspectos da vida em sociedade, o econOmico,
o politico, o familiar, o educacional, o esportivo, o religioso. A ordem estabelecida n5o s6 visa atender as necessidades bAsicas, mas tamb6m dar Lima solucâo
aos problemas da vida societAria. E cada ordem se sustenta sobre urn sistema de
valores, gerado pela compreens5o e interpretac5o da realidade vivida.
A nossa ordem social atual representa, portanto, uma criac5o do homem
contemporãneo a partir de urn sistema de valores, pr6prio de nossa 6poca. A
ordem social contemporanea caracteriza-se como a Opoca da ci gncia e da tecnologia. Isto significa dizer que a vida humana, individual e social, inspira-se nos
princfpios da ciência, da tecnica. 0 nosso sistema de valores est5 construfdo sobre o conhecimento cientifico e sobre a ac5o t6cnica.
Apesar de cada cultura e cada ipoca caracterizarem-se por uma ordem
prOpria, n5o se pode dizer que as ordens sejam construfdas separadamente sem
nenhuma influencia mutua. He sempre vinculacOes mais ou menos profundas
entre o desenvolvimento de uma ordem e outra. Isto porque uma ordem social
nho 6 o resultado dado, mas urn momento do processo de desenvolvimento cultural e de socializac5o da humanidade e dos grupos humanos. Ela nao nasce do
nada, por geracâo espontanea, pelo contrario, 6 fruto de. uma sirie de interacOes
de diferentes culturas. As ordens humanas estho entrelacadas entre si. Cada ordem representa a realizacäo do projeto de urn grupo humano dentro do proces87

so global da Hist&ie. E a histOria 6 ag5o e movimento, mudanga e transformed°. E o movimento da histOria 6 urn movimento dialetico, onde os elementos agem, interagem e se contrap6em entre si.
A compreensio da hist6ria como urn processo de mudangas e de transformagOes nos leva a admitir que toda ordem social ntio 6 estitica mas dinamica.
Ela esti constantemente sujeita a ado e intervendo de seus membros como
uma exigencia de seu prOprio desenvolvimento e aperfeigoamento. Hoje, dificilmente alguêm aceita a Wilda de uma ordem fixa e permanente. Mesmo as instituigOes chamadas de permanentes esdo sujeitas a transformagOes e v riagOes
substanciais. A familia, por exemplo,_c*cada pela civilized* ocident I como
a celula-mle de toda ordem social, sofreu modificagOes profundas. Ba lembrar a introductio do div6rcio pela sociedade. 0 divOrcio alterou profund mente
a instituido familiar ao tirar-Ihe o car6ter da indissolubilidade, principi bAsico
da ordem familiar anterior. Mem disso, foi constatado pelas pesquisas e nol6gicas que a organized* familiar rplo 6 identica nas diferentes sociedade humsnas. As pesquisas etnolOgicas de Pierre Clastres, desenvolvidas junto AS comunidades indigenes do Brasil, revelam que entre algumas comunidades a estrutura familiar 6 quase imperceptivel.
A ideia de mudanga na ordem social desencadeia nas pessoas sentimentos
variados e ate contradit6rios. Mudanga sempre representa uma desacomodado,
uma altered() da rotina e um risco. Uma nova ordem contêm imprevist s e pode representar pare alguns a perda de privi ggios e beneficios, enqua o pare
outros pode significar a esperanga de urn futuro melhor. Esses sentimen contraditdrios geram os conflitos sociais frente as propostas de mudangas nas que,
no fundo, operacionalizam o movimento dial6tico da histOria. Tratar a dlnamica
das mudangas sociais nos levaria a um longo e polémico caminho. No memento,
o objetivo 6 lever a refletir sobre o fenOmeno da mudanga social, sus pOssibili
dade de acontecer e a intensidade de nossa participagtio.
Os estudos de sociologia, as pesquisas histOricas, os trabalhos de etnologia, a histOria das cultures mostram claramente que n5o se pode falar niima ordem social, mas em mdltiplas e diferentes ordens sociais, frutos da criatividade
de grupos humanos ao longo do processo de auto-humanizado. Se a ordem
social 6 uma cried° dos homens, coloca-se a questio: quem 6 o autor desta ordem? Quem participa das decisOes? uma cried° coletiva? Ou a ordem social 6
a imposigtio de alguns sobre a maioria dos membros? Ainda, sendo a ordem social uma cried° sup6e-se que ela possa e deva sofrer mudangas pare adeptar-se
As novas situagOes, segundo as intengOes ou interesses de seus criadores. Mais
uma vez pode-se perguntar, essas mudangas dependem da vontade coletiva ou
apenas de pequenos grupos dominantes?
Diante do exposto e das Arias questOes, uma coisa Pica clara, a de que podemos, isto 6, existe a possibilidade de se realizar mudangas na ordem social. 0
que 6 mais importante saber 6 se tamb6m devemos desencadear essas mudangas. Ou seja, termos a convicdo que a mudanga 6 necessfiria. A exigancia de
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mudancas, em geral, nasce quando os membros de uma sociedade se sentem
ameacados ou os seus direitos e necessidades n5o sae ° satisfeitos. Em outras palavras, a partir do momento em que uma ordem social n5o corresponde mais
aos ideais dos cidad5os comecam as exigéncias e a consciancia das mudancas.
E importante lembrar neste momento que a sociedade forma urn todo.
Todas as instituicries estbo intimamente ligadas entre si. Por isto, as propostas
de mudancas devem levar em conta o fato de que toda mudanca social repercute
no todo da sociedade. Da mesma forma como a dor no dedo minguinho, n5o é a
dor do dedo apenas, mas de todo o organismo. A interdependencia das instituiceies, alarn de mostrar a complexidade dos projetos de mudancas, mostra que
as mesmas estao inspiradas nos mesmos sistemas de valores. No fundo é o sistema de valores que forma o todo social. As intituicr5es sao sua manifestac5o
concreta. Por isto, o esforco de mudar deve comecar pelas tentativas de alterar o
sistema de valores. Enquanto n5o houver mudanca de instancia valorativa, seja
de uma pessoa, seja de urn grupo, a ordem individual ou social continua a mesma. As mudancas s5o aparentes ou, na express5o em yoga, muda-se para deixar
as coisas como est5o.
Todo esforco, que propOe mudancas para construir urn mundo novo e
uma sociedade mais justa, sd tera éxito se conhecer o sistema de valores que
d5 sustentac5o a uma ordem social. E este sistema de valores que inspira e
mantern toda e qualquer instituick de uma ordem social. E a mudanca, para
que näo fique apenas no discurso contestador, possa ser valida e constante, pre
cisa ter a proposta de urn novo sistema de valores.

3.0 MUNDO DO JOGO
Falar do jogo significa entrar num mundo de mistOrio, de magia, de ilusOes
e de interesse. Isto porque o jogo se constitui de situaccies altamente contradit6rias, e esta enraizado nas origens da humanidade. Os jogos est5o envolvidos de
sonhos e desilusties, de sorrisos e lagrimas, de alegria e tristeza, de vitdrias e
derrotas, de festas e lutas. Realmente, o jogo esta vinculado a liberdade e a criatividade da brincadeira, mas ao mesmo tempo esta amarrado as normas e as regras das organizaciies esportivas. 0 jogo pode ser o momento de lazer, de divertimento e de prazer; ao mesmo tempo, pode ser esforco e trabalho. 0 jogo
pode ser o sfmbolo da autonomia e auto-realizac5o, entretanto, ele pode transformar-se em forca de dominac5o e de opress5o. Enquanto, para uns, o jogo
constitui-se em festa, alegria, abracos e vitOria, para outros ele se torna urn'
momento de tristeza, lagrimas e derrota. Para o jogador, que pensa urn pouco,
percebe que a sua festa esta construfda sobre o sofrimento do outro, que sua
alegria custou o prep das lagrimas do outro. Tal situack é gerada pela prOpria
compreensho do jogo. NJ& queremos que haja sempre urn vencedor e urn per-

dedor. Esta mentalidade nho 6 necessariamente a do jogo como jogo. As pes89

quisas revelam que em certas comunidades primitivas o jogo nä° tern o objetivo de se chegar a urn vencedor, mas de evitar que isto aconteca. 0 jogo 6 a festa de todos, portanto o empate 6 a meihor maneira de fazer corn que isto acontega. Levi Strauss cita uma comunidade africana que ao jogar futebol, aprendido
dos missiondrios, fazem tantas partidas quantas necessdrias para que no final
haja urn empate. Nids fazemos exatamente o contrdrio. Provocamos tantas partidas quantas necessarias para que surja urn vencedor.
Por tudo isto, falar em jogo impOe uma reflexão sabre os cri grlos e valores que a sociedade utiliza para organizar as atividades esportivas. Saba do que
a sociedade constitui uma totalidade, logicamente conclui-se que as rganizagOes esportivas estão calcadas sobre o modelo °tidal das demais rganizactles.
A nossa ordem social 6 caracterizada pela sociedade industrial. As rganizagOes da sociedade industrial säo estabelecidas a partir da id6ia de e presa.
Toda empresa tern como fundament° o princfpio de lucros e perdas, 6 su entada pela forga do trabalho e regida pelas leis do mercado. Assim, todo cid dão da
sociedade industrial 6 transformado em trabalhador e consumidor.
A ordem empresarial estabelece o econOmico como o valor bfisico. E todo
indivkluo 6 vista sob o prisma do trabalho produtivo. Todo cidadio 6 a ima de
tudo urn profissional, isto 6, urn trabalhor qualificado. Por isto, todo t abalho
precisa desenvolver-se como uma atividade orientada pelos principios d tdcnica. A boa agio 6 aquela que 6 executada dentro da t6cnica exigida. A gra
meta do trabalho 6 a produgäo, isto 6, o resultado que se torna mercadoria. mercadoria significa dizer urn objeto de compra e venda. Tudo 6 reduzido a ercadoria. 0 homem passa a ser valorizado pela capacidade de produzir mercadorias. Cada pessoa 6 identificada, nio sd pelo que faz, mas especialmente pela
tOcnica que ela domina. 0 importante 6 ser urn trabalhador especializado, isto 6,
urn tOcnico. Os técnicos comandam o trabalho. Inclusive o jogo.
A sociedade industrial acabou transformando o trabalho em dogma. 0
homem torna-se homem pelo trabalho tecnico, isto 6, pela invengtio do instrumento, da ferramenta, da mfiquirra. Para se apontar a grandeza de um homem,
basta dizer que ele se manteve a vida toda no trabalho produtivo.
E dentro da ordem social geral que o jogo se desenvolve e se organiza. As
iniciativas e as organizagOes esportivas esti° sujeitas aos mesmos principios de
toda organizagio empresarial. Portanto, os Jogos Escolares Brasileiros, apesar
de falar em escolares, nao escaparam desta politica da ideologia da sociedade
industrial. 0 jogo deixou de ser uma atividade Iddica para tornar-se urn trabalho. 0 Jogador, por sua vez, deixou de brincar para trabalhar, tornandoi-se urn
trabalhador como qualquer outro. As atividades esportivas sfio vistas pela Otica
da produtividade econOmica. 0 que vale 6 a vitdria. 0 Jogador nä° sante mais
alegria e prazer pelo fato de jogar, mas s6 quando alcanga a vit6ria. 0 jogO deixa
de ser o conjunto das atividades, para se tornar apenas o resultado final] Jogar
nio 6 jogar, mas vencer. A partida se resume no gol, na cesta, no ponto.I As jo90

gadas bonitas, os dribles, as evolucOes criativas desaparecem. SO ficam os
meros dos resultados. 0 prOprio jogador, porque ele 6 a condicäo fundamental
do jogo, tornou-se uma mercadoria. 0 jogador, que passa a ser chamado de
atleta, entra nas regras de mercado, da oferta e procura. A filosofia 6 a mesma
que inspirava o mercado de escravos. 0 esporte transforrnou-se em area de investimentos. As instituicOes esportivas tornaram-se empresas. Investe-se em
jogadores, como se investe em cavalos de corrida, em carros de fOrmula urn.
Mas a sociedade, e, o que a pior, o prOprio jogador, parecem aceitar tal fato como normal. A imprensa, por sua vez, entra no esquema e exalta urn atleta pelo5
milhOes que ele custou. Uma partida ou um evento esportivo valem pelos rendimentos econOmicos. E a mesma situacao denunciada por Saint Exupary no livro 0 pequeno prin.cipe,, uma casa nao vale por ter pombos no telhado ou
geranios na janela, mas pelos milhOes que ela custa.
Para todos aqueles que sonham corn mudancas, precisam convencer-se de
que sO sera possrvel uma mudanca quando conseguirmos romper corn o sistema de valores e corn os quadros mentais que sustentam esta civilizacao da clancia da tecnologia, inspiradora da sociedade industrial.

4. AS RAllES DO JOGO
Toda essa mentalidade de producao baseia-se na idOia de que o homem
nasceu para o trabalho. Tal tese, porem, parece nao estar comprovada nem pela
histOria, nem pela antropologia. Nao seria a invencao da ferramenta que tornou
o homem humano, mas, segundo diz Schiller, foi a acao de brincar que tornou o
homem, urn ser humano. Isto porque o ato de brincar a uma atividade totalmente criativa. E a criatividade do brinquedo implica na capacidade de simbolizar,
que pertence exclusivamente ao homem.
A HistOria das Culturas nos mostra que o homem nä° se compreendeu
como urn ser do trabalho. 0 trabalho teria sido visto como urn passo, uma imposicao, uma obrigacao penosa e mesmo como urn castigo divino.
A cultura grega centrava a condicao humana na scholê que consistia nas
atividades de lazer, de cultura, muito diferentes das ocupacties do trabaiho. Por
isto eles nao tinham, em sua linguagem, um termo especifico para nomear as
ocupagOes que nOs chamamos de trabalho. Eles usavam a forma privativa. 0
trabalho era designado como a-Schol6, que significa privagao de schol6, ou seja, o nao-lazer. 0 mesmo acontece na cultura romana. Os romanos designavam
as atividades de trabaiho pelo termo privativo nec-otium, isto 6, o nao-Ocio,
ausancia de tempo livre. 0 humano do homem, portanto, foi vinculado desde a
antigiiidade ao nao trabalho, ao cultivo da arte, as atividades do espirito, fundamentalmente ao repouso. 0 repouso, para gregos e ramanos, nao significava
nao fazer nada. Segundo Joseph Pieper, estar em repouso significava para eles,
estar em harmonia consigo mesmo e isto se c16 quando a vida corresponde a seu
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modo de ser. Portanto, o repouso "6 a atitude de quem procura entender e
aprofundar-se pela contemplag g o nas profundezas da realidade" (Pieper, p.
107).
As observagOes de E. Hebinger, por sua vez, revelaram que as brincadeiras
dos animais vinculam-se ao modo de ser e de viver dos mesmos. E o pr6prio
instinto de sobrevivencia que inspira suas brincadeiras. A natureza mostra os
animais herbfvoros como as presas naturais dos carnIvoros. Desta maneira, d z
Hebinger, que entre os herbfvoros, o perseguido (presa dos carnivoros) 6 sempre mais Agit e esforgado que o perseguidor em suas brincadeiras. Entre os
carnfvoros d6-se o contrario. 0 mais aplicado 6 o perseguidor e nao o persegu do.
Os jogos e os eventos esportivos, desde as suas origens, nunca estivera m
vinculados aos ideais do trabalho, de lucro, do econOmico, nem mesmo do pol'
tico. Todas essas vinculacOes aconteceram posteriormente obedecendo aos inte
resses da ordem social vigente. 0 jogo, originalmente, surge como criatividade e
se desenvolve a sombra da festa religiose, do culto e dos rituais. Foi a sombre
dos templos que os jogos helenicos se realizavam, longe de interesses plfticos,
econOrnicos, longe da inflancia dos governos. Eles nasceram e se desenvolveram sob a dinamica do culto, prOximos a arte, ao canto, a musica e a poesia. 0
jogo, ao lado da arte, no dizer de Toymbee, constituiu-se na 6nica force capaz de
fazer a unidade dos povos helenos. Dentro desta mesma perspective de jogo desenvolvida pela culture grega, Joseph Pieper chega a afirmar que os "gregos
nem seriam capazes de entender nossos princfpios sobre o trabalho como centro
de urn mundo" (Pieper, p.101).
O jogo, portanto, nao nasceu corn a imagem do trabalho e da produtividaH
de econOmica. Ele nasceu como festa, como culto ao sagrado, como repouso.
jogador nao nasceu como urn atleta trabalhador, mas como urn atleta festeirO,
brincalhao.
A tentative de voltar as raizes do jogo pode nos indicar possiveis caminhos
de mudanga e transformacio da sociedade atraves dos eventos esportivos.
certo que a brincadeira implica numa negagao radical da lOgica da sociedade industrial.

5.0 DINAMISMO DO JOGO
0 jogo e as organizacães esportivas atualmente estao sendo dominadqs
pela ideologia da sociedade industrial. E la tornou-se a instancia supreme do pqder econOmico e do poder politico. Transformou o jogo num instrumento de
comunicacao e de controle das massas. 0 dinamismo do jogo foi colocado ap
servico de interesses de ideologies e de estrategias massificantes, que s6 servern
para manter a ordem social vigente. Nos tiltimos anos as atividades esportivas
foram utilizadas, especialmente por governos totalitarios, como urn meio de
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comunicagao corn o povo. As prdprias olimpfadas, desde a sua realizagão em
Berlim na era do nazismo, cada vez mais, foram se transformando numa negacâo do dinamismo lddico do jogo.
A exploracäo polftica do jogo é completada pela exploragâo econdmica. 0
jogo transformou-se numa matdria-prima preciosa para os investidores, tanto
aqueles que exploram os eventos esportivos, quanto aqueles que produzem sofisticados materiais para qualquer modalidade esportiva.
Desta maneira, o jogo pelo jogo deixou de existir. Os pequenos espagos
vazios nos centros urbanos, lugares naturals para as peladas e as brincadeiras
infantis, foram transformados em investimentos imobiliarios. Em contrapartida
a sociedade industrial, inspirada em sua ideologia e em seus objetivos lucrativos
e comerciais, oferece escolinhas de futebol, de natagao ou basquete, abre academias, lugares onde se pratica a tdcnica e muitas outras coisas, menos o essencial, a criatividade
Mas, apesar desta situagao, o dinamismo do jogo pode ressurgir corn seu
poder criativo e operar mudancas e transformagdes. Portanto, para que se possa
pensar em Jogos Escolares Brasileiros para o futuro, é preciso recuperar a energia magica e original do dinamismo do jogo. 0 homo ludens é a imagem original do homem humano. 0 homo faber, o homem da tacnica e do trabalho, é
posterior, ele é precedido pelo homem do brinquedo. Lorenz afirma que a ferramenta do homem trabalhador é urn objeto que deve sua origem a potència
criativa do homo ludens, o homem que brinca. (Dem. do homem, p. 65). 0 homem se manifestou, portanto, em sua condicâo humana, originalmente como
urn ser que brincava e nao como urn ser que trabalhava. E por isto que o brinquedo constitui-se, ainda hoje, numa potencia fundamental da criatividade. As
prOprias cidncias, diz A. Moles, devem Arias descobertas as brincadeiras. E a
partir deste seu potencial criativo que Rubem Alves diz que o jogo traz a visa()
do futuro. "0 jogo tern a via() do futuro em primeiro lugar porque seu espirito
criativo esta nas origens da humanizagao. Em segundo lugar porque ele esta
vinculado a crianga e ao espirito infantil."
A tradicâo biblica, quando quis mostrar o caminho da eternidade, isto é, do
futuro, fez urn convite para voltar a sermos criangas. Ser crianga nao significa a
fragilidade, a depenancia, o desamparo. A vida infantil aponta para o brinquedo da liberdade, da criatividade, prd-condigdes, segundo R. Alves, da integridade
humana e do renascimento social. (A gestagfio do futuro, p. 105). Ou entao,
demos lembrar a parabola do dragao que aparece na obra de Nietzsche, Assim
falava Zaratustra. A parabola diz que o leao mata o dragao e torna-se crianga.
Por que, a crianga? A crianga é inocéncia e esquecimento, é urn novo comego,
urn jogo... urn sagrado sim. (in R. Alves, p. 105). E por isto que o jogo traz a
visSo do futuro da mesma forma que o brinquedo é o simbolo da vida infantil.
Alêm de apontar o futuro, o jogo, completa R. Alves, faz do presente, a falta de
liberdade, uma experiencia mais insuportavel e cruel. (A gestacâo do futuro).
Portanto, o jogo ou o brinquedo se tornam reais quando estiverem livres da
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°presser). Conseqiientemente, tanto a crianga, quanto o brinquedo tern is forga
de nos lembrar que existem outros valores a serem criados.
Os Jogos Escolares Brasileiros mudareo sua fisionomia quando se libertarem da opresseo dos interesses econSmicos, se desvincularem das ideologies do
poder e abandonarem os valores do esporte guerreiro. E os Jogos Escolares
Brasileiros mudareo de fato, quando a atividade esportiva recuperar o.espirito
criativo da ludicidade e voltar a reconhecer seu parentesco corn a arte. E a atividade ludica e artistica que este na raiz dos esportes, na raiz dos jogos de linguagem, o humor e as piadas. Esta mesma criatividade pode ser o grande agente de
transformagOes na ordem social e na ordem esportiva.
Desta maneira, os eventos esportivos n8o ser8o mais urn instrumento nas
mks de outros interesses, mas uma forga de renovaglio social. Os JogoS Escolares Brasileiros ser8o encontros de culture, de arte e do jogo que, apontando
para o futuro, gera a esperanga, proporciona alegria no seu limitado espago, cria
a certeza de liberdade para todos. Os Jogos Escolares Brasileiros anunciam para
toda juventude estudantil brasileira que, apesar de nos encontrarmos cat vos no
mundo do adulto e na sociedade de consumo, esta neo precise ser a nossla tinica
maneira de viver. E, por fim, eles revelam que existem outras possibilidades para a existéncia humana.
Ao pensarmos os Jogos Escolares do futuro sentimos que podemos, fundamentalmente, seguir duas linhas de pensamento. Uma, aquela que insnirou os
jogos praticamente ate agora, funda-se no esporte praticado corn tecnologia
avangada e corn o objetivo do alto rendimento, e dirigido por interesses econ8micos, politicos e ideolOgicos. A outra maneira de pensar, aquela que propee
uma nova alternativa para o futuro, busca recuperar o dinamismo originerio do
jogo atraves da potencia criativa da ludicidade e do brinquedo.
No segundo caso, os Jogos Escolares neo sere° mais marcados °el° esporte guerreiro e competitivo, mas como urn encontro cultural e festivo da juventude escolar, inspirados na harmonia e no equilibrio de consciencins responsaveis e livres, capazes e abertas para debater e desenvolver as novas dimensäes da cidadania brasileira, de justiga e paz social. E, por sua vez, a avaHager) dos Jogos Escolares Brasileiros do futuro nio se dare mais pelos Indices
de produce° e de custos, mas em termos de harmonia, integrageo e festividade
da juventude brasileira dentro do processo e do conjunto das atividades educacionais.
Esses novos jogos neo podem comegar amanhe, eles precisam comegar
hoje, talvez, ja comegaram ontem, porque he grupos de pessoas, de jovens, de
estudantes, que n8o querem mais ser atletas explorados em seus corpos e em
sua juventude, e, por isto, buscam reativar a criatividade, a espontaneidade, os
sonhos e a imaginagio da crianga que dorme em cada urn de nds e, que nos pede, para voltar a brincar.

CANTULO

8

Pensando alternativas
possiveis do esporte
para todos

0 movimento de esporte de massas, denominado de "Esporte para Todos", foi oficialmente implantado no Brasil, em 8 de outubro de 1975, atraves do
Plano Nacional de Educagao Fisica e Desportos e pela Lei n 2 6251. Na Europa o
movimento, já fora desencadeado a partir da dacada de sessenta. A sua organizacâo n5o é uniforme, a nomenclatura a muito variada e seus objetivos são bastante difusos. 0 interessante é que ele se espalhou rapidamente gracas ao apoio
governamental e aos meios de comunicac5o de massas. Alêm disso, conforme a
cronologia do Esporte para Todos, publicada no documento do MEC Fundamentos do esporte para todos, de 1983, tal movimento est5 vinculado aos !Daises do bloco capitalista. Pelo menos a publicagäo n5o faz nenhuma referéncia
aos 'Daises socialistas. Tal fato pode ser significativo na medida em que aproximarmos o Esporte para Todos ao regime de trabalho. Neste trabalho n5o se
pretende abordar esse aspecto, o que n5o significa minimizar-Ihe o significado.
0 EPT, no Brasil, como tantos outros movimentos culturais, foi trazido de
fora. A Alemanha, a Noruega, a Franca e a Inglaterra, entre outros, foram nossas
matrizes inspiradoras. No Brasil, apesar de sua curta histOria, o EPT j5 sofreu
varios percalgos e, hoje, parece ter entrado numa crise fatal. Tal situagâo pode
ser creditada a dois aspectos que afetaram o EPT desde sua implantac5o. Em
primeiro lugar o EPT n5o surgiu como uma exigancia de consciancia individual
ou social. Em segundo lugar seus objetivos nunca foram suficientemente esclarecidos. Acontece que nesta importagâo e transplante houve maior preocupacao
em copiar a organizag5o e reproduzir as praticas esportivas. Pouca atenc5o foi
dada a filosofia e a pedagogia dos esportes de massa.
Nos parses de origem o EPT, ou a designag5o equivalente, nasceu de uma
exigencia imposta pelas necessidades e situagOes individuais e socials concretas.
Como, por exemplo, questöes de sailde e de bem-estar; falta de alternativas para atividades esportivas de lazer; falta de espacos adequados para a pi-Rica esportiva nos meios urbanos, etc. Dentro desta (Rica foi elaborado o decAlogo do

EPT.
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No Brasil, o EPT nâo emergiu de situagOes concretas, ainda que existentes,
mas inspirado em matrizes alienigenas, por isso nunca discutimos seus objetivos.
Aceitamos o dec6logo, da mesma maneira como os hebreus receberam as T6buas da Lei de Mois6s, recebidas de Deus no Monte Sinai. A mercadoria importada nos trouxe prâticas esportivas inadequadas, sem os nossos tragos culturais,
e levou-nos a uma organizagäo burocr6tico-administrativa paternalista. A exagerada atengao dos aspectos burocrAticos e administrativos n5o permitiu que se
debatesse sobre os objetivos e a filosofia do EPT, e se questionasse o tipo de esporte que se buscava praticar. Nem mesmo os agentes epetistas tinham uma
compreensk clara do que se queria corn o EPT. Surgiu uma euforia em torno
do movimento, gragas a facilidade de reunir multidOes numa tarde esportiva, ou
num dia de sol, ou num domingo no campus, ou em outras programagôes similares, e gragas aos meios de comunicagao. Tudo isto distraiu a todos e ninguêm
se lembrou de pensar e debater o que estava acontecendo.
Aos poucos uma consancia critica foi se formando, abrindo espagos para
questionar o movimento epetista e a maneira como ele estava sendo conduzido.
0 EPT mostrava-se, ent5o, mais um movimento de sociedades altamente desenvolvidas. A sociedade brasileira, observada através da (Rica do EPT importado, precisaria muito mais de emprego, de salários, de sadde, de habitagao e de
alimentagäo do que de esportes. Grande parte da populacâo brasileira estava
mais preocupada corn ofertas de emprego e aumento do salArio, do que corn urn
tempo de lazer que ainda n5o tinha. N5o que o esporte n5o fosse importante e
prioritArio. Mas, nas matrizes de origem, as preocupacOes do esporte de massa
so surgiram depois que as outras preocupagOes fundamentais tinham sidO satisfatoriamente alcangadas. Pensar em promover a sairde pelo esporte, sern uma
boa alimentagio e uma boa higiene ou habitagao, parece falta de born senso, ou
urn cinismo deslavado. A crise seria inevit6vel. E ela chegou. Ate o seu nOme ficou irremediavelmente afetado.
Diante dessa situac5o, numa observag5o r6pida, e, sem clOvida, pouch
cientffica, poderfamos dizer que o EPT, no Brasil, se expandiu em nome de quatro pontos bAsicos:
1 2 ) A pratica esportiva 6 urn direito de todos os cidad5os. Cada individuo
teria direito, como cidad5o, a ter acesso as atividades esportivas. Corn isso a sociedade atingiria uma maior plenitude de integrag5o quando o cidadao pudesse
tamb6m divertir-se e usufruir do tempo de lazer. 0 Estado, através do EPT, estaria proporcionando a todos tais condigOes. Apenas para lembrar, aqui surge o
primeiro grande conflito corn a situac5o da sociedade brasileira: ela tinha urn
Org5o para pensar seu lazer, mas nab tinha o tempo de lazer.
29 ) 0 EPT seria uma exigencia imposta pelo prOprio sistema de trabalho.
0 trabalho, fundado sobre os valores da ideologia da produg5o, provocaria desgastes ffsicos e psiquicos. As atividades de lazer, desenvolvidas pelo movimento
epetista, viriam sanar estes males. Al6m disso, a tecnologia mecanizada abriu
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espacos para o tempo livre ou a cultura de lazer, segundo diz Edgar Morin — urn
lazer cada vez mais prolongado para as sociedades industrializadas. E as empresas investi ram neste sentido, abrindo espacos para o lazer e contratando pessoas
para conduzir este lazer. Buscavam, assim, manter o lazer vinculado ao trabalho.
0 espaco do trabalho ficava fisicamente prolongado pelo espaco do lazer dentro
da empresa. Assim, psiquicamente, o lazer ficava de tal maneira ligado ao trabalho que as atividades de lazer acabavam favorecendo o aumento da produtividade do trabalho.
39 ) 0 EPT seria urn preenchimento do "Tempo livre" — livre das atividades
produtivas. Todo cidadâo, depois de uma semana de trabalho, ou no final do
dia, teria urn fim de semana ou umas horas disponfveis para desenvolver outras
atividades que poderiam ser esportivas. Mas quern neo tivesse oportunidade ou
condicties de faze-lo, ou !he faltava incentivo e organizacao, o EPT poderia preencher esta lacuna.
42 ) Por fim, o EPT poderia ser visto como urn mecanismo de controle a
servico do Estado. Urn lazer dirigido teria o poder de conjurar o perigo das drogas, da violencia, do crime ou de qualquer outro tipo de desordem social.
Esta análise nä° é suficiente para se poder repensar o EPT corn o objetivo
de buscar alternativas mais seguras. Temos apenas uma constatageo que pode
ser ate contestada, mas que se torna necesseria para tentar tracar novos caminhos. Parece claro que o EPT que entrou em crise é o EPT importado, corn uma
organizack e corn pi-Micas esportivas inadequadas a situacâo da sociedade brasileira. Portanto, o espfrito profundo do EPT permanece plenamente vend°. Precisamos portanto alcancar esse espfrito epetista que se coloca fora e alem de instituicaes administrativas e de determinadas prâticas esportivas.
As comunidades humanas, desde as mais primitivas, sempre praticaram
atividades esportivas ou de lazer. Em cada epoca, seja qual for a situaceo do
grupo social, encontramos comportamentos de jogo — isto por que este° na esteira das necessidades besicas do ser humano. Provavelmente por aqui poderemos encontrar urn caminho para urn "EPT" mais coerente corn as nossas necessidades e condicees sociais.

1. RAllES ANTROPOLOGICAS
Quanto mais avancamos no progresso cientffico e tecnolOgico, mais fica
claro que precisamos repensar os valores de nossa cultura cientificizada e tecnologizada. Quanto mais nos amedrontamos corn os poderes da energia nuclear,
que capacitou o homem a provocar por suas prOprias mâos o Apocalipse Bfblico,
mais nos convencemos que precisamos questionar nossa racionalidade Idgicomatemetica.
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Nestes Oltimos anos, felizmente, o ato de repensar nossos valores culturais
e de questionar nossa racionalidade 6 urn fato concreto, ainda que nao tao significativamente decisivo para sensibilizar grande parte dos homens. Os movimentos ecoldgicos, os partidos verdes, os defensores do meio ambiente constituem-se em movimentos cada vez mais fortes para aumentar a preocupacâo em
buscar outras alternativas para a humanidade. Em meio a febre do trabaiho produtivo e, em meio ao barulho das maquinas robotizadas; diante do homo faber
ou do homo economicus comeca a delinear-se, cada vez com mais destaque, a
imagem do homo ludens. A literatura esta crescendo constantemente para proclamar a necessidade urgente do homem reassumir os valores do brincar. 0
homem precisa recuperar o espirito da ludicidade, nao so como alternativa de
vida, mas como uma maneira de sobreviver.
E por que exatamente a ludicidade? De que maneira o Iddico sera capaz
de abrir caminhos e espacos para uma paisagem humana protegida da
escradada do dogma do trabaiho produtivo, na expressäo de Lafargue, e
vidão de uma economia da producao e do consumo? A resposta seria Simples
desde que fosse aceita a teoria de Friedich Schiller, quando diz que o hoMem sd
se torna completamente humano quando brinca (In: Lorenz, p. 63). A ciancia e a
racionalidade sao a negacao da brincadeira, e geraram a brutalizacâo do homem. A resposta estaria também fortalecida quando aceitamos recuperar as
idaias dos renascentistas, voltadas para a admiracao das maravilhas da natureza.
Ou entao quando repensamos Kepler, para quem o mundo era uma "engenhosa
harmonia de varias vozes". 0 diffcil mesmo sera convencer os homens das maquinas e dos nOrneros a entender essas idaias. Mais ou menos o mesnlo problema que 0 pequeno prfncipe, de Saint Exupery, teve para se comunicar e fazer as pessoas grandes entenderem os seus desenhos.
Talvez essas pessoas se sensibilizem quando observarem que a ciencia deve seus avancos e descobertas a imaginacao, ao acaso ou aos comportamentos
brincalhOes, como no caso da descoberta do para-raios, por Franklin, aolbrincar
com seu papagaio (pipa, pandorga). A ciencia esta mais prOxima da ludicidade
do que muitos homens grios pensam. Por isso 6 bom lembrar pensadores mais
convincentes, como Abrahan Antoine Moles, ao dizer em sua obra, A Criagao
cientffica, que o cientista, "a fim de provocar o acaso, fara nao importa o que",
montara uma velhfssima experiancia de curso corn os meios mais modernos e
modificara alguma coisa nela, fara por assim dizer urn brinquedo com os apareIhos, tentara combinacOes, praticamente sem guia, ao acaso, corn reflexos
mecanicos. No limite trata-se de uma nnentalidade de jogo, (:97). E de fato,
o kick° nao 6 trabalhar corn o acaso e tentar que ele aconteca? Infelizmente a
ciencia destrOi o acaso porque quer domina-lo, corn isto destrOi o ludico que
precisa da permanencia do acaso. Feyrebend tambem nos da uma fora para
mostrar que a falta de precisao do comportamento !Odic° nao 6 tao nefasto como os homens da ciencia e do trabaiho pensam. Diz ele: "A ciencia 6 urn empreendimento essencialmente anarquico: o anarquismo teoratico 6 mais humanita98

rio e mais suscetivel de estimular o progresso do que suas alternativas representadas por ordem e lei" (:17). Poderfamos invocar muitos outros autores para
mostrarmos que a ludicidade a uma alternativa de vida humana que nao pode
ser abandonada e nem circunscrita ao universo infantil.
0 homem — ao que parece comprovado por soci6logos, antrop6logos,
enOlogos e arqueOlogos — comeca sua caminhada de humanidade pelos caminhos do 16dico. E atravós da simbologia 16dica que o homem desencadeia os
processos criativos humanizados. 0 homem, pelo I6dico, rompe corn a "organizacao regulada do vivo" na expressao de Castoriadis, e comeca a construcao do
mundo humano, o que significa dizer que o homem se torna humano. As coisas
deixam de ser vividas dentro do espaco limitado pelos significados de urn ser vivo biologicamente dado. A vida pslquica entra em cena nao como urn elemento
vindo de fora, mas, sim, como uma emergencia da prOpria organicidade vital.
Respaldados em Jacques Monod, podemos dizer que a ludicidade — ou a simbologia I6dica — esta enraizada nas possibilidades das performances genOticas. 0
homem se humaniza, segundo Monod, ao alcancar a linguagem sinnbOlica, que
se torna fim e condi*, "sine qua non" para o processo evolutivo da especie
humana. A simbologia 16dica coloca-se dentro desta capacidade simbolizadora.
Ernst Cassirer tambarn, fugindo das classicas definicOes do homem, busca defini-lo como urn animal simbolizador. Antes de o homem querer conhecer intelectivamente as coisas, elas possuem urn significado, elas sac) um simbolo de
outra coisa. Fica evidenciado que o brinquedo se vincula as funcOes simbOlicas
das coisas. Basta lembrar o jogo de xadrez, cujas peps representam personagens da vida e da organizacâo social — rei, rainha, bispo, soldados, etc. Os baraIhos tambênn nao sac, diferentes.
A simbologia 16dica vincula-se a construcao de ilusäes, a manutencâo do
acaso e permanencia do aleatOrio. Valores que a arida procura de toda forma
esconjurar de seus dominios. Mas se lembrarmos a idóia de verdade na filosofia
grega vamos verificar que ela significa desocultacao (aletheia) — tornar manifesto
o que estava oculto. Heidegger, ao retomar a idaia, reforca que a verdade como
"Alethêia" (desocultacao) nunca é plenamente manifesta. A verdade, como manifestacao do ser, mantêm sempre as dimensOes do velado e do desvelado, ou
do oculto e do desocultado. Entender o raciocinio nao é, no momento, o importante. 0 importante é perceber os aspectos I6dicos do esconder e do achar, da
incognita e da solugao, do acaso e do acontecimento: valores fundamentais do
prazer ou da festa I6dica. A ciencia nao aceita mais toda esta simbologia ilusionista. Ela quer as coisas claras, definidas e numeradas. Para a ciOncia todo o labirinto deve ser percorrido. E o labirinto percorrido deixa de ser urn atrativo 'Odic°.
Diante desta maneira de ser da filosofia nos fomos transformados em homens de terno e gravata ou de macacao. Somos homens da foice e do martelo,
ou de canetas e calculadoras. Somos seres sem raizes hidicas. Somos jogadores

transformados em trabalhadores. 0 atleta grego era urn homem nu. 0 jogo fazia
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parte da escholê, ou seja, nao era uma atividade do trabalho. 0 jogo n5o fazia
parte dos negOcios, da economia e 'da polftica. 0 jogo era urn encontro corn o
divino. Era culto. Era festa.
A ludicidade, por mais que se fate, n5o se deixa conceituar ou definir. Diz
Huizinga: "o divertimento do jogo resiste a toda analise e interpretag5o 16gica"
(:5). Por isto que somente 6 possfvel apreender o I6dico nas suas formas de manifestag5o, isto 6, no seu acontecer.
2. A MANIFESTACAO CULTURAL DO LUDICO
As criagOes 16dicas sao o bergo das formas culturais, isto porque, segundo
Lorenz, "os processos criativos que se passam no homem, e somente no homem, constituem urn jogo, uma brincadeira" (:63). E Leroi-Gourhan m sua
fundamental obra de antropologia, 0 gesto e a palavra, diz que "con m salientar as manifestagOes I6dicas ou de comportamento de relagäo; os jog s e paradas sao urn aspecto particular do comportamento de sobrevivancia, mas estranhos a tacnica" (:110).
Segundo E. Hebinger, citado por Lorenz, 6 interessante observar que as
brincadeiras dos animais quadr6pedes aro freqiientemente jogos de perseguig5o. Assim, entre os herbivoros, que sâo animais fugitivos na vida real (presas), o perseguido 6 o animal mais aplicado na brincadeira, enquanto eIntre os
carnivoros, que na vida real s5o cacadores, o mais aplicado 6 o persgiguidor
(:134). Fica claro que os animals brincam dentro das imposigOes de seu quadro
vital.
0 homem comeca a se distanciar dos animals quando sua brincadeira n5o
tern uma vinculagbo estrita corn seu "modus vivendi" determinado biOlogicamente. Dessa forma ele comega a inventar jogos corn outra simbologia. Pbr isso,
a ordem social est6 vinculada as manifestagOes Micas. Acontece que aS manifestagOes Itidicas comegam a mostrar a funcionalidade dos objetos, transformando-os de brinquedo para utensilio. E do utensflio passa-se facilmente para a
icMia de trabalho. E, segundo Lorenz, o homem vai, corn isto, iniciar a construg5o da ferramenta: e o "jogo" 6 substitufdo por urn comportamento Orientado Onica e exclusivamente para urn objetivo bem definido: a este comportamento denominamos trabalho (:64).
Uma vez instaurado o regime de trabalho, o prOprio trabalho passa a inspirar modalidades de brincar. NI5o haveria nenhum prejufzo para o 16dico manifestar-se em comportamentos pr6prios de trabalho. 0 que destr6i a ludicidade 6
quando o 16dico assume a ideologia do trabalho.
A hist:Via da cultura nos mostra que as manifestagOes Micas est50 vinculadas aos valores culturais. Assim, o homem da ciancia e da t6cnica teen suas
modalidades esportivas especfficas, assim como as comunidades primitivas tinham suas modalidades prOprias de se divertir. 0 menino da cidade cria seus
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espagos lO glicos influenciado pelo seu meio ambiente. U menino da zona rural
fabrica e inventa seus brinquedos. E interessante ver como urn menino rural
transforma urn monte de sabugos de espigas de milho numa criagao de sufnos,
de bois ou galinhas, conforme a granja de seu pal. E os sabugos se transformam
em todas as pegas indispensaveis para seu perfeito funcionamento, alern dp assumirem todos os comportamentos de animals verdadeiros.
Jean Ladriere, na obra Os desafios da racionalidade, mostra como a tecnica influencia decisivamente o mundo da estetica e da arte, da mesma forma
que as atividades esportivas, as quais sac) marcadas pelos recursos da tacnica. 0
ludico humano vai se conformando as categorias culturais de cada al p aca, adaptando-se hoje a ciencia e a tecnologia. Os meninos de cinqiienta anos atras
construfam seus carrinhos de lomba. Os meninos de hoje encontram tudo feito.
0 mesmo acontece corn as bonecas do mundo infantil feminino. Os prOprios
mundos infantis femininos e masculinos sofreram profundas alteragOes em suas
dinnensOes
A imaginacâo ludica da humanidade mostra a sua imensa e inesgotavel
fertilidade atraves das mtiltiplas modalidades esportivas. Mas como a brincadeira se transforma em uma descoberta cientffica, e o seu comportamento desinteressado se transforma numa forma de trabalho, a ludicidade se sente ameacada
de todos os lados. 0 seu mundo fica cada vez mais reduzido. E quando busca
formas de se expressar facilmente 6 transformada numa pega do sistema mercadolOgico.
A cultura do trabalho a visceralmente contra as atitudes ludicas. 0 comportamento ludico é alegre, desinteressado e descomprometido corn rendimentos e resultados. 0 trabalho esta do !ado oposto. Assim, o homem acaba perdendo sua alegria. Diante deste fato, diz Arlindo Pimenta: "podemos observar
como as pessoas dominadoras, os ditadores, sac) pessoas carrancudas, casmurras, usam Oculos escuros e nunca riem" (:49).

3.

INSTITUCIONALIDADE ESPONTANEA DO LUDICO

Toda a atividade humana a significativa, ou seja, ela est6 enderecada ao
outro, e o que prop6e Max Weber. As manifestacOes I6dicas surgem como urn
processo criativo, mas acabam se institucionalizando, de alguma forma, em formas de socializacâo. 0 Iddico se expande como urn sistema de relacäes interpessoais. E para urn mfnimo de funcionalidade a necessario urn mfnimo de organizagâo, ou seja, de institucionalizacgo.
Numa primeira fase, a interessante observar que o 16dico a soberano; j6 ots
elementos institucionais ou organizacionais sâo secund6rios. 0 que interessa 6 o
prazer e a alegria de comportamentos I6dicos. Posteriormente, os elementos
institucionais passam a ser o fundamental, o que acarreta, na maioria das vezes,

urn profundo abalo dos aspectos 115dicos,
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Itidico 6 espontaneo e visa manifestac6es de satisfacao de gozo, ou na
expressao dos franceses, "Jouissance", individual e coletiva. Procura a participack agradavel de todos. Nao ha preocupacães corn o confronto, a vitdria, as
regras ou o limite do tempo. Quando o jogo se transforma em confronto, em
competicao e necessidade de vencer, as regras vac) ser fundamentais. Quando o
jogo se torna trabalho, precisa-se apelar para a justica desportiva; e quando os
tribunais esportivos nao sao suficientes apela-se para os tribunais traba histas.
Nesta altura, a organizacao perdeu a caracterfstica da ludicidade. A ludicidade
tern sua organizacao espontanea e prOpria. Tudo a resolvido na hora e de acordo corn todos. Amanha 6 outro dia e a ludicidade podera inventar novas formas
de acontecer.
As invenclies da imaginacao kidica, livres e espontaneas em sua rigem,
acabam sob o controle das formas institucionalizadas do !Odic°. E as for alidades podem agredir desastrosamente os sentimentos alegres do lerdico es ontaneo e descontrafdo. Alguns comentarios, talvez maldosos, os quais tomo liberdade de referi-los porque safdos da boca de profissionais da area, diz m que
quando urn grupo, descontraidamente, fica batendo bola sem maiores xigancias de organizacao, de repente chega urn professor de educacao ffsica corn apito e regras, e acaba corn a festa. 0 exemplo 6 elucidativo, nao precisa que o dono do apito e das regras seja urn professor de educacao ffsica, basta que eja alguarn que goste de apitos e de regras para complicar a espontaneidade e a descontracao.
!Odic° pode sofrer urn revas ainda maior quando as modalidades esportivas ou as manifestaceies do esporte se tornam uma for-9a da ideologia d° Estado.

4. A INSTITUCIONALIDADE ESTATAL DO LUDICO
Estado, em urn determinado momento do desenvolvimento social, se
apropria das manifestacdes esportivas. E born lembrar, que os gregos s!empre
entenderam os jogos pan-helanicos como acontecimentos "supra-nacionais".
Os jogos olfmpicos, por exemplo, sempre estiveram acima das questries econr5micas e polfticas. Os jufzes olfmpicos eram considerados os jufzes gregos. Nenhum tribunal se colocava acima deles. Mas corn o tempo as atividades lirdicas
passaram a depender do poder estatal.
Qual seria a razao para o Estado abarcar os esportes? Duas razäes, para
simplificar, podem ser estabelecidas como sendo fundamentais. A primeira consiste em ver nas atividades Itklicas urn espaco de ameaca ao poder do Estado. As
brincadeiras são atividades que atuam corn a imprevisibilidade. Corn isto etas
podem, diante de situacaes de opressao, tornar-se atividades denunciadaras de
injusticas. Em outras palavras, podem provocar ambientes de revolta ou i mesmo, espalhar a revolta. A segunda razao surge quando o Estado ve nas ativida102

des esportivas urn meio fâcil para criar uma imagem popular de si mesmo. No
primeiro caso, o Estado procura controlar as atividades esportivas. No segundo
caso, procura dirigi-las em proveito prOprio. Em ambos os casos o poder estatal
busca apropriar-se dos espapos esportivos da sociedade para exercer corn eficacia seu controle.
Corn a presenpa do Estado, o esporte, que a uma reivindicap5o de cada
urn, passa a ser uma quest5o de Estado. E oficialmente se prega que o esporte é
para todos — quando o esporte 6 de todos. N5o e o Estado quem confere ao cidad5o o direito do esporte. E a prdpria condip5o humana quem confere ao homem capacidades Micas. Mas corn a presenpa da instituip5o estatal tern-se a
impress5o de que uma coisa nova foi inventada. E ainda fica-se convencido que
daqui para frente o esporte sera para todos.
As pronnopeies epetistas s5o ricas em demonstrar esta intervenpao do Estado corn° Om5o direcionador das atividades esportivas para uma publicidade
politica. Confeccionann-se bones, bolas, camisetas, cartazes e tantas outras quinquilharias corn ref rOes alusivos ao patrocinador. Assim, o Governador X conclama os pais para fazerem de seus filhos cannpeöes, o Governador Y "humanizando o progresso", o Governador K "6 a vez do lazer". E o festival epetista acaba se transformando em comicio ou em propaganda comercial de refrigerantes
ou calpados — de tal forma que urn atleta nao a mais por suas habilidades que se
torna campao, mas grapas as vitaminas ou a marca do calcado ou do calpao.
Assim, acaba-se de vez e definitivamente o espfrito do Iddico nestas atividades.
Talvez esteja na hora de fazer do EPT uma escola de aprendizagem que
oportunize ao Iddico sua volta a cena da vida humana.
5. CAMINHOS ALTERNATIVOS
As alternativas de recuperap5o do EPT comepam a se esbopar atravOs de
urn trabalho pedagOgico paciente e lento junto as comunidades e aos grupos sociais. Este trabalho precisa ser iluminado por uma consciencia clara de que o direito as atividades Iddicas 6 urn direito pessoal e intransferivel. Por isso, nenhuma pessoa pode se auto-dispensar de brincar sem correr graves riscos de prejudicar a harmonia existencial. Ninguém pdie em ddvida que a crianpa faz inicialmente o reconhecimento e a construpão de si mesma, brincando corn seu proprio corpo. E continua sob a forma de brincadeira o estabelecimento de relapäes
corn o meio circundante. Todos os objetos que ficam ao seu alcance se transformam em brinquedos— Ela se distrai, sonha, imagina, inventa e cria mundos.
0 honnem, efetivamente, nâo nasceu exclusivamente para o trabalho. 0
trabalho a apenas uma imposip5o do processo de desenvolvimento e urn sistema de socializap5o na distribuipâo de tarefas. Ficou claro que d na dimens5o da
brincadeira que o homem vive seus primeiros anos. Al6rn disso, nas comunidades primitivas nâo havia distincties claras entre o jogo e o trabalho — a caca e a
103

pesca. Mas, aos poucos, os quadros mentais da inteligencia racional e os preceitos do trabalho produtivo acabaram rotulando o brinquedo como uma atividade
inutil e perniciosa ou, o que 6 mais grave, transformando-o em trabalho.
Quando as pessoas se convencerem de que o destino humano esta muito
mais para o jogo do que para o trabalho, ou, pelo menos, que os comportamentos 16dicos sac) tao importantes quanto o corner e o beber, quanto a sada e
habitagao, entao teremos langado sOlidos alicerces para se comegar a construir o
EPT, ou qualquer outra nomenclature que convenga ao homem da ciancia e da
tecnologia a voltar a brincar.
0 homem contemporaneo construiu para si urn mundo de utensilios ou de
ferramentas de trabalho transformativo, onde ele mesmo se reduziu a um homem fabricante. Diante desta situagao, segundo Heidegger, o homem *itemporaneo decidiu habitar tecnicamente o mundo. A humanidade do homern e do
mundo fechou-se no circulo da técnica. E uma opg5o histOrica e cultural. 0 Homem 6 urn habitante tOcnico de um planeta mecanico. Mas o mesmo Heibegger,
que faz esta analise, anuncia que o homem precisa habitar o mundo pbeticamanta. 0 que significa admitir que, alem de uma inteligéncia racionaliiada, o
homem precisa desenvolver uma imaginagao 16clica para continuar criatiVo, isto
6, poeta.
Todo este trabalho pedagOgico de reeducagao 16dica precisa enfrehtar os
diffceis obstdculos de uma educagao voltada para o trabalho produtivo, Zara os
objetivos profissionalizantes e para a ideologia da economia acumUlativa.
0- brincar 6 a ruptura destes valores. Brincar significa colocar-se fora e alarn do
trabalho. Brincar significa "perder tempo" — o tempo desviado do trabalho, da
produg5o e do lucro. Brincar significa simplesmente brincar. Exatamente na
maneira das explicagOes infantis, onde brincar 6 brincar, e acabou. Foi assim, pelo menos, que entendeu a netinha, ao convidar a vow!, para brincar. "V6,1vamos
brincar?" E a vov6, feliz, atira-se sobre o monte de pecinhas e diz: "isto mesmo,
vamos fazer uma casinha". A netinha retruca: "mas n5o, v6! N5o quero falzer casinha, eu quero brincar!" E nfio estd claramente explicado? Ou precisai do dicionario?
Este encargo pedag6gico, penso eu, precisa de alguarn que o apadrinhe. E
nada mais correto do que pensar nas escolas de Educag5o Fisica e nos profissionais da Educag5o Fisica. Talvez nho urn profissional corn tOcnicas, estratOgias
atlaticas ou biomecanicas sofisticadas, mas urn educador corn a sensibilidade de
quern sabe brincar. Portanto, näo se precisa de uma Educacao Fisica inspirada
em teorias do alto rendimento, irmas gemeas das teorias do trabalho produtivo,
mas uma Educagâo Fisica que 6 capaz de desenvolver o esporte-brincadeira, desenvolvido na espontaneidade da mentalidade infantil, ou da atitude do Chipang que acompanha curioso a sombra de seu dedo, projetada na parade.
Tal empreendimento n5o pode se enclausurar nas salas de aula. Ele precisa ser acessivel ao p6blico, alcangar os meios de comunicagäo para anunciar que
o esporte ou a brincadeira nâo podem ser entendidos como urn consolo alcan104

gado apds duros dias de trabalho, a maneira do "velho rifâo do Cagador de Tesouros", de Goethe, ao dizer: "amargas as semanas, felizes as festas (domingueiras)". Apesar de ser justo sonhar corn o descanso apOs o trabalho, o 11.1dico
nâo se reduz a isto. Ele 6 mais. Ele 6, segundo a Ode a Alegria, de Schiller, musicada por Bethoveen na Nona Sinfonia, a "alegria lampejo dos deuses" (Lorenz:
174-5).
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CAPITULO

9

Na aula de
educacao fisicaf
Palestra proferida no 1 2 Simp6sio de Educagao Ffsica pair PaIses
de lingua portuguesa.

EM TORNO DO TEMA
A questa° da aula como o . local de formag5o e de educagio, em principio,
n5o chegou a me entusiasmar. A primeira vista pareceu-me urn tema
6bvio,
tao banal, tao corriqueiro e tao sem sentido relevante. 0 que poderia haver de
novo e de relevante em coisas tao simples, tao comuns e sempre presentes em
meu cotidiano? Aos sete anos entrara na escola e assistira a primeira aula} Desde
ent5o as aulas passaram aser urn componente do meu dia-a-dia, uma parte do
meu viver, uma pega da minha habitagao. A aula passou a fazer parte de mim,
de minha existéncia e de todos os meus projetos. Inicialmente como o caminho
mais seguro de construir o futuro, depois como uma oficina de trabalho. Desta
maneira a aula passou a fazer parte da minha carve, e, como tudo o que esta
sempre diante dos olhos, tornou-se familiar, demasiadamente familiar, tanto
que julga-se plenamente conhecido e, conseq0entemente, n50-questionavel.
Mas, de repente e surpreendentemente, percebi que era a primeira vez, depois
de mais de quatro dacadas de envolvimento corn aula, que eu estava, e fora
obrigado, pensando corn major ateng5o o significado da aula. Aprendera, corn
Ivan Illich, Althusser e Bourdieu a anatematizar o sistema educacional escolar
como urn aparelho ideolOgico do estado. Aprendera tambarn, corn Paulo Freire,
a ver na educac5o urn processo de libertag5o e de conscientizegao. Mas em todos esses casos a educac5o era apresentada dentro de uma visa° globalizante. A
escola formava um todo. Nunca me perguntara especificamente sobre a aula.
Neste momento, confesso, nunca me senti tao confuso, tao perdido e tao despreparado para falar daquilo que se constiturra, ha tanto tempo, numa parcela
de minha existancia: a sala de aula. Milhares de horas foram passadas dentro de
salas de aula. Senti-me rodeado de aulas. Uma verdadeira ilha cerceda de aulas
por todos os lados. A aula era algo tao familiar, tao pr6ximo mas, ao mesmo
tempo, tao distante e desconhecido.
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Comecei a olhar ao redor e em todas as direcees, para ver se conseguia
achar uma safda ou encontrar urn ponto de referencia. Voltei as longinquas aulas
de minha alfabetizack para detectar seus efeitos. Tentei observar as milhares de
aulas que ministrei ao longo de vinte anos de magisterio, em escolas de 22 e 32
graus. Pensei nas aulas inaugurais que as universidades costumavam, corn toda
a solenidade, promover no infcio de cada ano letivo. Lembrei-me de duas aulas
proferidas no Colêgio de Franca, uma por Maurice Merleau-Ponty, outra por
Roland Barthes, cuja leitura se tornou, para mim, continua fonte de inspirack
(1). Apelei para a hermeneutica, tentando decifrar a sernAntica dos termos que
explicitam o terra: o que significariam as palavras Aula, Formack e Educack?
Obriguei-me a consultar dicionerios, enciclopedias, manuais de filologia e de
etimologia. Cheguei inevitavelmente aos gregos, mas nao a soluck. Depois voltei a reler trechos de velhos autores conhecidos, desde Platk, passando por Sto.
Agostinho, Boecio, Montaigne e Rousseau, ate chegar aos contemporáneos como Foucault, Piaget, Illich, Bourdieu, Passeron, Skinner ou Rogers, sem esquecer os nossos, Anfsio Teixeira, Paulo Freire, Lauro de 0. Lima, Rubem Alves,
Gadotti. Por fim perguntei-me por que a aula deveria ser urn local? Nâo poderia
ser urn momento, uma atividade, uma mensagem, urn espaco aberto, urn encontro? Por que formou-se em nes a ideia de aula como urn local? Diante disto,
a formulack do terra proposto pareceu-me, nao sei se por forca da linguagem
ou por urn atavismo cultural meu, estaria marcada por uma compreensk tradicional de aula e de educacio. De fato, aula significa, em sua raiz greco-latina, urn
local, e todo local tem sua topologia definida em funck de intencionalidades de
sua ocupack. A aula como local significaria uma fixack de pal:As, de funcees e
de posicees.
Este amontoado de lembrancas, imagens e ideias desencadearam um verdadeiro terremoto em minha comodidade. Percebi que as palavras aula, formack e educack sao como os conceitos de espaco e tempo que, no dizer de
Sto. Agostinho, parecem tao conhecidos, mas na hora de defini-los percebe-se
que pouco se sabe a respeito dales (2).
A partir desta instabilidade inicial foi passivel delinear alguns pontos capazes de orientar a presente reflex5o. Em primeiro lugar, ficou claro que a observack da aula nos obriga a dar urn mergulho em todo o sistema organizacional
da educack formal e sistemetica. Ela é uma peca-chave. Talvez por isto seja tao
pouco questionada em seu sentido e em suas funcees. Pensar a aula significa tocar e mexer no centro gravitacional da escola. Em segundo lugar, tornou-se evidente que as palavras aula, formack e educack possuem uma densidade
semantica impossfvel de ser enclausurada em urn conceito ou em uma definick.
Aula n5o significa urn local. Ela pode significar o conteedo, a lick, ou seja, o ensinamento transmitido no local chamado aula. Assim como dizemos dar aula,
podemos dizer, tambem, lecionar. Portanto, podemos falar em aula como local e
ern aula como licao. Temos, como exempla, as expressees constantemente usadas: "ele deu uma aula de moral, de trabalho, de dignidade". Significa dizer: deu
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urn exemplo ou demonstrou grande competencia.
As palavras formacâo e •educagio, apesar de todo esforco de recuperecao
etimolagica e de resgate semintico, continuam flume situagio de profunda indefinicao. Sem davida, o sentido de formacao e de educacio depende muito de
seus pressupostos filosdficos, ideolagicos ou cultural& Falar em auk' coMolocal
de formacão e de educagão, sem dtivida, nit° tern a 'mesma-forga lingalsticade
quando dizemos a biblioteca; o local de livros. 0 signifidado, de livro naoll ambf.
guo, enquanto que os termos formaeao e eduoactio sfio altarnente arrrbfgOos;-ou
se quisermos, plurfvocos. 0 seu significado depende dolt/foment° histaricci`e
dos valores culturais.
A compreensão da aula depende do significado da acid clue dentro dele'se
desenvolve. Sera nesta directio portanto, que esta reflexio varee Movirnenter,
contudo, sem nenhuma pretensito de trazer a SONO° da clues:ad. Takiez-P56
haja solid() e, mesmo que houvesse, eta aorta" parciat e relative.
A AULA, PECA-CHAVE DA ORGANIZACAO ESCOLAR‘E DO PROCESS0
EDUCACIONAL
A aula Corstitur-seno poritO central;latb 6, na rat5cYdeter'de'quaiqUer
, . Or,
ganiziOão escolar. A esCole '6, ern '111'6111a irstfincia, a sera de ab16:'tudiiP'qUel
pensado, no siStertie'esCOlar;'paisa cibri6itOriiirnente Pete itita::Infelfirrientilito
rifiti'garante que, i ebi.threfiathefite,' a 'atria 'rebeba'a 'aten0So'qUe'eti riteia ea; Eia.43
signifibedö'qui'ele teM.ErrYgeral, ririVilegid .-te a Area adrriiiiiStrativb;OO seje;iS
instancias do poder; a aula fica, assim, em segundo piano. Quando, pOrtni; prettamOs mator atenc5o, bbtervamos'Clue
a firea . adMiritatrativa's6 tern sentido vin,
culada aula; cOnseqaenteniente, eita inveread Cliti sentido `de ()Meth OSCOlar
acabe re présentand6 um. deaviade'inetituick est olar'euma amea0a pare 'a q
tidade de acao edUtative. Tbdo tsketcola gira ern torrid 'dzi 'atita a do qa6deritto
dela acontece. A qualidade do ensino, torria .;6&iedtinderite 'efirMar,'cleperideda
aula.'0 born ensino vincute-se itittdartientatrrienta aa'bOrri prOfetior,'etrYoutras
pale■ires, a competetidia de forbrettOt, stitesSO Ott fraeasSO de Piria!.eseala
transits r pela s salas de atria.; A boa tiu mfi edtid456 etti 'eh% reta0fiadireft corn 'o
desernpenho des aulas. Isto porcttiel'a aula 4 dittgrit,tr
,
nciada OpetaeiettatiL
zaOtio da filosofia, da pedagogia 'e 'de toda pelftlad . edudadotiaL -A' atita '6 a Memento em que se faz a orquesttacica do processo edticatilia,' Eta 6 o cerne Inst.
tucional do ensincy e aprendizagem. E ali que"se coricretiza'a'intendiOnalidade
das atividades pedagOgioas,' ericitranto tranSrniSs5ode' todos iithloreCetiltureit
de . uma SoCiedade. - PottentO, refletir so b re 'attia
MO'S& Margtil hit . ria
profundidede cid processo eductiCiOnat esCtilar; mas tenitiani 'pènefrai
fUndidade da Ordern'social.
"'
eri tar aide ' n5o. 6 iime tarefe tao faCil quanto aperentethente Parebe,
porque'nao esti clarernente exPlIcitO o qUe-el-"Significa a hern'qUals Sib Saa§
r

Ws
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reais dimensees. Nao se sabe onde comega, nem onde termina. 0 que nao deixa
d6vidas 6 que nao se pode tomar a aula como uma coisa isolada dentro do sistema escolar, ou do processo global educacional, ou do contexto social.
Uma reflexao sobre a aula talvez deva comegar pela consideragao de dois
momentos. 0 primeiro acontece quando olhamos o interior da aula. A aula tomada como urn todo completo e organizado. 0 segundo momento se da quando tentamos ver a aula aberta e vinculada as dimensOes sociais, culturais, politicas e econ6micas da ordem social onde ela se situa. A aula 6 tomada como uma
parte de urn todo organico. Os dois momentos sac) inseparfiveis, pois tudo o que
acontece no interior da aula, seja qual for a compreensao que se tern, s6 acontece a partir do que se determina fora da aula, seja sob o ponto de vista da organizaggo escolar, seja sob o ponto de vista de todo o sistema social e cultural. Nem
sempre as relag8es do espago interior da aula corn o mundo exterior sac, claras e
explfcitas. Tal situagio, a vincula*, da aula e da escola corn a ordem social e
cultural, tern suas rafzes nos gregos. A escola grega, que no seu inicio nao passava da aula, isto 6, o ensino, nasceu como a instituigao que devia ser dirigida
segundo as normas da comunidade (3). A aula era o lugar da moldagem dos futuros cidadaos, segundo urn ideal de homem praestabelecido.
As grandes investidas promovidas pelas crfticas contemporaneas contra a
escola, na realidade, sao crfticas dirigidas a aula, na medida que ela nao atende
aos anseios de mudangas sociais, ou porque se transformou em algo decorativo,
ou porque se constituiu num aparelho ideolOgico do estado e instrumento de
dominagao. 0 movimento estudantil de 68 dirigiu sua f6ria, e corn razes:), penso
eu, contra a aula catedratica. A desmontagem da aula tradicional parecia significar o simbolo de uma nova escola ou de uma outra universidade.
A histOria da pedagogia mostra claramente que a "Paideia" grega significa
a agar, do adulto sobre as novas geragOes, para formá-las segundo as normas e
as fungOes da "Polis". A escola grega, em princfpio, nao 6 revolucionaria, nem
propriamente transformadora. Ela nasceu como uma instituigao mantenedora
da ordem social atravas da moldagem dos individuos, tornando-os cidadaos aptos para desempenhar as fungOes estabelecidas e exigidas pela sociedade.
dentro desta 6tica que o sistema escolar foi se organizando ao longo do tempo.
O professor ou o educador 6 o que detern o poder, que the foi delegado pela sociedade, e que, portanto, deve exerce-lo segundo as normas da prOpria sociedade. Os alunos esti() al para aprender conhecimentos e para disciplinar-se conforme as virtudes do ideal da humanidade. Tais observagOes nos levam a entender a topologia da sala de aula. E indispensavel prestar atengäo na montagem da
sala de aula, como o local da aula 6 construfdo e mobiliado, a delimitagao e a
ocupagao do espago, como se formam os diferentes lugares, a confecgio dos
mOveis, a posigio das pessoas, a distribuigao dos papa's e fungOes, o direito ac
use da palavra, o exercfcio do poder, o material didatico, a definigao dos contrite,dos transmitidos, etc. Todos esses componentes sao indispensáveis para se poder avaliar a importancia da aula e para se ter uma compreensao adequada da
mesma.
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