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por Manuel Sergio 

Minha boa ami ga 

-<:.. 

No momento_ em que dou por findos quase dois anos de 

permanencia no Brasil, nomeadamente nas Faculdades de Educac;ao 

F1sica e de Educa9a.o da UNICAMP, conquanto nao fü.,,va esqu ecer outras 

Universidades por que pa.s sei e os eventos em que partici pe!, fü:.ste 

querido Brasil - permita- me que, na sua pessoa, eu abra.ce efusiva

mente todo o Col~gio Bras ileiro de Ciencias do Esporte e aproveite 

o ensejo pa.ra lhe deixar algumas (simples) ideias transbordantee de 

rnuito respeito e a.dmirar;a o, por si, como profissional de uma perse-
, -veranga e firmeza, admiraveis, e pela instituic;ao a que preside. 

Foram meses drarn~ticos e felizes os que passei neste 
, 

Pais superabundante de vi da, hipersentimental, religioso, esplendente 

de sonhos, de juventude e de certezas. Felizes, porque fiz ayigos 

e solidifique! antigas a.miza.des, porque na impressionant e gra.nfü~za 

do Brasil colhi ensinarnentos que dara.o sentido e espera.nc;a a toda a 

minha vida; dr;:imaticos porque, a.o dizer e 8ssumir o !!Q.!.2_, mesmo na 

minha SPgunda p;tria, me smo sentindo Urna f; 8rdente nos destinos Q~ 

ma.gnÍfica Nar;~io brasileir a, pude inspirar a.lgumas animadversoes ~, 
. .. 

aqui e alem, criar a minha volta, um ambiente de inquiet ac;ao e 

desconfian9a • 
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Feitas as contas, porem, o que vou levar de verdadeiramente 

belo, para Portugal, ultrapassa, em muito, o punhado de m~goa~ aue 
\ , 

me nasceram, neste País, e que mal escuto por entre a riqueza de 

timbres e de ternura, que me rodeiam, na hora da despedida. Mas, 

por que hei-de eu estranhar que na vida cre sc;am, inextrincavelmente 
, unidos, o trigo e o joio, o poder humano de criar e o instinto telu-

rico de destruir, a sÚbita e triunfal sPnsac;ao de plenitude e o sen

timento mordente de incompletude, a genero s idade e o desueito, o 
, - , , 

amor e o odio? Nao e a vida uma dialectiea em que as contradic;oes se 
.. 

desenvolvem e se a.gudizam, rumo a superac;,'ii.o e transforma¡;ao da reali-
, , 

dade existente'? Afinal a dialectica e sinal de esperan<;a, Y'IH=!Smo 

quando assevera que o motor da histÓria nao sao os valores ou as 
<:. 

ideias, nmas os homens nas lutas que entre si travam como media9ao e 
, 

resoluc;ao de contradi9oes objetivas que nas cem na propria estrutura 

em que a prodri9ao social está organizada"(Jos~ Barata-Maura, Para uma 

crítica da Filosofía dos Valores, Lisboa, p . 48) ••• . - , Todavía, esta minha carta nao e um mero texto de circunstan-

cia. Pelo contrário, traduz um processo de reflexao em torno do que 
- , , , vi e vivi, na Educac;ao Fisica brasileira. E, so por isso, tera algum 

valor. Nao, n~.o tem nada a ver com o cogito cartesiano, porque, se 
, - , 

penso bem, e sendo que pensamos, nao e pensando que SOT'l'lOB. Nem sequer 
, 

aceito, tambem, o Antonio Gramsci, num dos seus cadernos da prisao, 
, 

que ele proprio inti tulou Introduzione allo studio della filo~mfia. 

Nele, Gramsci escreve, a dada altura:"Sem o homem, o que significaria 

a realidade do universo? ( ••• ). Sem a atividade do homem - criadora 
, 

de todos os valores, mesmo cientificos - o que seria a objetividade? 

Um caos, isto ~, nada, o vazio ( ••• ). Para a filosofia da praxis, o 

ser nAo podP separar-se do pensar, o homP.m da Natureza, a atividade 
, 

da materia, o sujeito do objeto; se se faz esta separac;:ao, cai-se 

numa das muitas formas de religiAo ou na abstra9ao spm sentido". De 
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fato, a auestao da objetividade nao e sirnples:mente a questa.o do 

conhecimento da objetividade e, assim, Gra.msci anula a rela~ao dé 
1 

ref'lexo que, entre ambos os planos, subsiste. Portanto, sem pro--, 
1 , -

curar confundir a. ord.em gnoseologica da significac;ao com a. ordem 
, 

ordem ontologica do ~. como Gramsci um tanto idealisticamente 

o :faz (ou nao :fosse Ple um estudioso atento de Croce) passo a 

resumir o que julgo dever escrever,. neste momento: 

l. A Educa9ao F.Ísica brasileira pr~cisa de criar urna. 

teoria, aue na.sea do diálogo com a sua pr~tica específica. Muita 

gente pode pensar a Educa.gao FÍsica, mas ; missao histórica dos 

profissionais desta ~rea teoriz~-la, porque a praticam. E, daqui, 
, 

bf'n'! pode partir-se para urna autonomía disciplinar, ja. que afinaL 

temas urna pr~tica a.ut~noma. O grande erro do idealismo ~ criar, 
./· ·~ 

a. partir do nada. Nao acontece o mesmo com a. ci~n.cia. da motrici.: 
, , 

dade humana, que surge da pra.tica desenvolvida, a.o nivel da 

motricidade, por certos homene e certae institui 9oee. Na.o defená~ 
, 

hoje, um corte epistemologieo, ao jeito althuseeriano. Para mim, 

a ideología nao e o simples reverso das ciencias . o que pretendo 

sublinha.r ~ que a cultura hodierna exige a ciP.ncia da motricidade 

humana, como estudo do movimento intencional e na.o mecanico, do 

movimento QUe Visa a totalidade e nao daquele que se Contenta 
, 

com o reducionismo caprichista, episodico e superficial. 
, 

2. A Educagao Fisica brasileira precisa :fazer.dt:!. teoria 

urna. :forca ma.terial. Com e:fei to, no Brasil, como na Europa minha 

conhecida (e possivelmente no 'Mundo inteiro) a Educac;ao FÍsica 
.. 

nAo se sente a vontade para assumir a postura de Marx, na teAe 

da a9ao das ideias como :forc;a T?iaterial, enunci::ida na Introduc'Ao 

~ critica da filoso:fia do direito de Hi=sgel. Cumpre registar a 

tese nas suas exata.s pala.vras: "A arma da cr:Í. ti ca ní:io pode no 
, 

entanto substituir a critica das armas; a for9a material tem de 
, 

ser derrubada pela forc;a material, mas ta111bem a teoria se tri:ms-

forrna em forc;a material, logo que penetra nas ma ssas". Marx 
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, 
procurou, R.ssim, rP.solver os problema.e gnoseologicoe deixados 

em- aberto pt1üo kantismo. Mas continuemos a ouvir Karl Marx, 
, 

dado que o tema e muito pouco abordado : "As revolu9oes ne ces-
, 

sitam de urna base material. A teoria so se realiza, na medida 
, 

em que e a realiza9ao das necessidades de um povo. Ora bem 

( ••• ) sera.o ªª necessidades teóricas diri=>tamente, i mediatamente 
, -praticas? Nao basta que o pensamento se encaminhe para a sua - , realiza9ao; e preciso que a re.alidade se encaminhe para o pen-

samento ( ••• ). Uma r evolu9ao radical sÓ pode ser revolu9ao de 

Ilf~Cessid~.des ra.dicais" (MEW 1, !87-388). Por conseguinte, a 

teoria assume poder matP.rial e materializa-se quando asse.nta 
r . 

sobre bases reais ob jetivamP.nte existentes. Pergunt o se o mpsmo 

nao acontece com a ciencia da matricida.de humana., f'ace ~. crise 

que atravessa a Educa9ao FÍsic-a:- e ~ urgencia de int egrá-la na 

teoria e na pr~tica do ser prrucico, rumo ao mais ser, tendo em 

conta tcomo nao podi a de.ixar de ser) as rela9oes socia.is e 

polÍticas existentes . Uma teoria nao pode senao radicar na 
, , , 

pre.tica de aue e teoria. As raizes sociais da. teori a sao por 
- , , demais evidentp,s. Ora, na.o e verdade que e sobre a motricidade 

(e nao sobre o ffsico) ' aue os investigadores se debru9am, nesta i 
... 

~rea. do conhecimento e que, portanto, a ciencia da motricidade 

humana pode (e deve ) transformar-se numa forca material? 

3. A Bducacao FÍsica brasileira precisa de conh f!l'> cer-se 

numa determinada pr;tica social, aue seja a r:::izao primF>ira da 

sua. dinamica te~rica interna. Que o mesmo e dizer: a. Bduca93o 

Flsica h~-de assumir-se como pura vivencia dp um mundo que se 

deseja instaurar. El a ha-de ser um fazer que se f'az f'azendo o 

que os humilha.dos e ofendidos querem fazer, no pro cesRo da. sua 

liberta9ao. 
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4. A Educacao FÍsica brasileira precisa encontrar-se 
, , 

no vasto mundo da cultura, ja. que recusar a. cultura ·e optar pela 
, , 1 pela barb~rie. Ou seja, ha-de ha.bituar-se a pensar a. sua espec a-

lidade em articulac;¡:;o com as regularidades discursivas dos nossos 

dias. A Educaqao FÍsica ; a resultante da absolutizagao de um 

elemento constitutivo do ser humano e, portante, vive nele ü"'a 

base a.bstracta de acei ta9ao da parte em detrimento do todo. Sem 

tombar nos exag~:ros da ident!dade suj~ito-objeto, acredito na 

inseparab!lidade do homem daqueles Talores que lh~ao e!gnifiea~a.o 

e ~entido ••• e que for~osamente s~ hao-de encontrar au~entes de~ta 

área do eonheeimento, enquanto e du.e.lisll'IO eorpo-ment& permanecer 
, ,. , , 

nos d!tos exjlll>reicm fieieos sietematieoa. O prima.do ontologico da 

tota.lide.de faz-nos transcender a imediatez <'empÍriea da. exp"rienc!a, .. - , nao a.penas ontologiea,.,,ente, mae tambem gnosiologiea e epistemologi-

camente. E ; entio, no meu l'!odeeto entendeq que a Eduea.c;ao :FÍ!!'1ea 

morre, para reesuecitsr como ciencia e eomo cultura. E, rena.s-eend:o 
... - , como c1ene1t' ele. M(!)tr1eidade humea, ela dei.xe. de ser ta.e-so um 

, . , 
v:r.lettlo de cultura, porque de1ta ra.izes, dialeticament~, nessa 

mesma cultura e transforma-se, inilud1Telmente, numa das sua.I! 
, 

formas indispensaTeis de problematiEac;a.o. Com efeite, "neo existe 

( .... ) desenvolTimento cultural ( ••• ), sem o deeenTolTimente cientÍ

:tieo e t~cnolÓgiee"(Mario Bunge, Ci;ncie, e D~senvolTimento, Editora 

Itatiaia, B~lo Horizonte, 1980, p. 2~}. 

5. A Educa.sao FÍsica braeileira precisa encetar u~ tra

balho inter e tranediscipl1na..r eo~ os grandes nomee 4a eieneia. e 
,. -da. f1lol!!lof1a deete Paie e na.e ce11 "paetorfl' e de luga.res c0Mttns• aue 

subrepticia.mente- pret!l'ndew conguieta:r lugar de releTe, ne 'Edueac;ae 

F:Íeiea., _porgue lhee falta eepac;o nas euas e1'peeialidades de erigfl!•· 
, , ~ , 

Ja e tempo de a Educac;ao Fi~rica entrar de relacionar-se, dia.logar 
, 

com os int~leetuaie que corporiza• a noTa ord.e• cieht!~ica ewer-

gente. Agora, dar guarida, ce~ requint~s de baebaquice, sane!onand• 

eerT11'1ente tudo o que d!eeere11, 8. peeeoae que nas pa.es_ám is. medie-
, , 

eridade, no eawpe pratieo-teoriee en4e trabalha•, equ1Tale a eolaear 
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a Edueagie !Íelca na triste posi<;a• te eimplee recebedmra te eenhe-

~ cimentosr Tenhalt eles 4e onie Ti.ere•, inelu1n4o 4e alguna q•er nea 
\ 

, 1 

gestos eenre41doa e n.a.s maneiras hieratiee.s, ecultam a mais abseluta 
1 

, 
Taeuidacle interior. Ha que• pri•e por conserYar-se arredie a qualquer. 

a~eomo de vida cultural (perreitamente deecenheciie f e. Tid.a intelee

tual cla 8118. Pátrial e Tenha pontificar para a Educa9ae FÍeiea, ta

land:o de qlle na.e sabe (porq_11e sÓ sabe Educe.<;ae Fl~iea quem a ~-
" , 

tica) •. A eeses ha que enT!a-los para ae Fac:uldadee de ond.e T!era•, - , 
_ ac•nselha-los a. que creeyawt e aparec;a.m, depo!s. No saber que pr!Ti-

, 
legie, para alem 4a Motric!da.de Huma.Jta,. a Filosofia, miite tenhe 

, 
aprendido com peneadoree insignes b:ra.silein>s, come J eee Arthur 

, " , 
- Gia.notti, Marile•a. Ohaui, Serg!G Paulo Rouanet, Regis d:e Mora.is, 

.e; 
" " Rttbe11 AlTee e Olgaria Matos. E eom intelectuais desttr ~raez-,- eu~a 

obra nae enTelhece faeil•ente e que se d.!etingae pela freecna'a la 
- , ,. 

imagina.ca.o. pelo rigo:!' 4a. analiae e pela seriedade de e meted.es,. q•e 
, , 

importa estabele·cer d.ialoge. Mesmo que npresentem eecolas ja e• 

decline• (o que nao é • ease), seria11 sempre efu.eeantes no 8911. 
• , 

er"paeeulo ••• 
Eeta a hu•ilcle •enl!!te.gem, Sra. Pr~aidente, que tenho a 

oueadia de eon!iar-lhe. Te• a clereza., o desa..seemb:ro e e. pnbiclafe 

m~ntal, que as minhae inÚmerae limitacoee •e permite•. Por iese, 

talTfl'Z nao irra.clie simpat!a., . mas de eert• inep!r& eonf ianoa. Até 

sempre, •inha boa amiga. 

SttbscreTe-se, fraternalmente, e 

" Manuel -Sergio 

,.· .. ~. :r,·. 


