NOCOES DE CORPOREIDADE
DE QUEM E PARA QUEM?
Fernando Luiz Cardoso*

Apesar da diversidade biolOgica
do "homo sapiens sapiens", pode-se
dizer que temos um corpo universal.
Entretanto, a percepcao dessa estrutura morfo-funcional d variada e muito relativa.

ciedade, trata-se de uma constructio
cultural e nao de apenas uma categoria natural. lsto pode propiciar a
relativizacao da pratica pedagOgica
ao se considerar, tambdm, a subjetividade da "pessoa".

De acordo com os valores cultumis de cada sociedade, o corp.() e seus
referentes terao diferentes espacos e
status na organizacao social, material
e simbOlica.

Corporeidade
na Sociedade
Ocidental

0 objetivo desse "paper" resume-se na tentativa de demonstrar a
enfase que o mundo ocidental e, mais
especificamente a Educacao Fisica,
expressa na nocao de "individuo" em
detrimento da nocao de "pessoa" na
sua pratica pedagOgica.
Esse intento justifica-se pela possibilidade de tomada de consciencia
do corpo docente da area de que a
categoria "individuo", em nossa so-

A enfase na nocao de "individuo" em nossa sociedade "civilizada", favoreceu a percepcao de uma
natureza biolOgica e pronta. Assim,
nao temos rituais de construcao fisica
do corpo, como em algumas sociedades indigenas, pois, "a priori", este ja
esta pronto. No entanto, ha o controle
do corpo com objetivo de colocfi-lo
em acordo corn os valores de utilidade
e estetica vigente em distintas epocas
de nossa civilizacao.
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Segundo os evolucionistas, os
nossos antepassidos primitivos passaram por um processo de adaptacio
entre constituicAo corporal e a sua
funcionalidade, quando a atividade
fisica (corporal) foi principal meio de
sobrevivencia.
Ao cacar, pescar e colher tinham os homens que interagir corporalmente gastando energia para conseguir mais energia. Atividades naturals bisicas como andar, saltar, trepar, carregar, faziam parte do cotidiano desse corpo utilitario, que
interagia corn qualidades fisicas como
tonicidade muscular, resistencia oragilidade, adaptacao organica, entre outras. Para os filOsofos, o
corpo utilitarista do homem primitivo
desemborcou na busca do equilibrio
corn a mente e o espfrito junto ao
periodo helenico.
0 advento da agricultura permitiu o planejamento e o armazenamento
das Pontes alimentares. A partir dal, a
populacao humana passou a ser atingida por constantes explosties
demograficas que, ate o final da idade
medieval, eram relativamente controladas pelas grandes epidemias na
Europa.
Somente a partir do surgimento
da Revolucão Industrial e a articulacio do sistema capitalista de producao, que a nossa sociedade passa a
conviver corn urn excedente de produck) jamais visto.
0 controle e a comercializacao
desse excedente produtivo rearticulou um sistema de classes pautado
em novas condicOes materials de exis-
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tencia. Surge ai, a classe burguesa
que sucede o regime feudal na
Europa.
Logo, uma obra de arte do seculo XVII ou XVIII, que exaltasse a
beleza de uma mulher gorda, detentora de curvas acentuadas corn grandes
quadris e seios, denotaria o valor de
sensualidade e estetica de uma epoca
que primava pelo excesso corporal.
0 corpo, que foi depreciado na
Idade Media, voltou a ser valorizado
com o Renascimento no seculo XV e
XVI. E ganhou excesso, individualidade e privacidade na classe burguesa do seculo XVIII.
Atualmente, o padrio de estetica corporal caracteriza-se pelo biotipo
longilineo e magro, onde nio se poupa
esforcos para se perder urn "quilinho
a mais" ou melhor delinear um grupo
muscular.
Esse aforisma a corporeidade
pode ter muitas explicacOes como: o
valor estetico (o belo) , o valor
homeostatic° (funcional), o valor
interativo (a comunicacao) e o valor
sexual (o sensual).
Mas esses valores nâo tem o
mesmo nivel de influencia em nossas
modernas sociedades ocidentais civilizadas. Por exemplo, o valor sexual
da corporeidade parece muito mais
acentuado nas culturas mediterrineas do que nas culturas anglosaxenicas.
0 valor interativo corporal esti
mais presente para os latinos do que
para os norte-americanos e norte-europeus, atraves da proximidade do
dialog° e do toque corporal.

Mehla 01
De forma geral, todas as sociedades'buscam uma nocio ou compreend() de corporeidade. Apesar da
grande relatividade cultural da especie, pode-se dizer que. as culturas
humanas partilham de uma mesma
situacao dual: o eu individual e o eu
coletivo.

A Pessoa
em Mauss (1974)
A grande contribuiclo desse
autor, foi um estudo preliminar
_cliacrOnico sobre a construcao e a
evolucäo do conceito de "pessoa"
(do "eu individual") em nossas sociedades letradas, a partir de alguns estudos etnograficos e antropol6gicos
sobre povos "primitivos" de sua
epoca.
Marcel Mauss deixou muito claro que a concepcäo de individuo que
temos na atualidade, nä° 6 algo natural que comp& a essencia humana,
mas urn conceito muito recente,
construfdo a partir do pensamento
politico e filosOfico gerado ao longo da
construcao do capitalismo.
A tradicao de Mauss assume
radicalmente o papel formador que as
categorias coletivas de uma sociedade exercem sobre a organizacao e
praticas concretas da mesma. Tomase, entio, impossfvel compreender
outros universos sOcio-culturais atrayes de nocOes apenas particulares
como a de "indivfduo", tfpico de nossa cultura.
A nocio de "individuo" para a
sociedade ocidental foi consolidada
na Revolucão Francesa que, sob o
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lema liberdade, igualdade e
fraternidade, tornou todos iguais perante a lei. A nocäo de "indivfduo"
ganhou, assim, mais clareza e a
conotacäo de uma unidade viva, natural e interativa do grupo que congrega
semelhantes corn os mesmos direitos
deveres.
0 autor demonstrou outra categoria, com a nocio de "pessoa", como
um instrumento da organizacdo da
experiencia social, sendo, entao, esta
construcao coletiva que da significado ao vivido, que 6 um constructo.
Ele entende a categoria "pessoa" como sendo o sujeito das relaVies sociais, que conduz ao p6lo tradicional do sistema. E . a categoria
"individuo" como sujeito das leis universais que atuam e dinamizam a sociedade (Brumana, 1983).
Nesta mesma linha de pensamento, Dumont (1970), ao estudar o.
sistema de castas da India, a partir da
visa() dos prOprios nativos - uma
lise emica - percebeu modelos
estruturantes distintos entre esta e a
nossa sociedade ocidental. Distincio
que tambern fundamentou-se nas nocOes de individuo e pessoa, onde passou a classificar as sociedade de forma geral em: "societas", onde vigora
contrato social de seres autOnomos
a "universitas", onde vigora a hierarquia como modelo estrutural, numa
concepcio humana pronta.
No modelo proposto por
Dumont, na "societas" a enfase esta
no
individuo,
enquanto
na
"universitas" a enfase recai sobre a
pessoa (Viveiros de Castro, 1978).
Observem que a raiz do etnocentrismo
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das Ciencias Sociais e de outras
areas, como a Educagdo Fisica,
advem da confusio entre a nogdo do
"ego" como ser empiric°, membro
da especie humana comum em todas
as sociedades (individuo) e a nocdo de
"ego" como valor de representacdo
basica da sociedade (pessoa).
Na modema sociedade ocidentat, caracterizada pelo "individualismo", a nogdo de individuo tern primazia, mas excegOes existem. E a cultura brasileira é urn born exemplo disso.

A Pessoa
em DaMatta (1991)
A partir desses dois conceitos
de anglise, "individuo e pessoa" para
"ego-, proposto por Mauss, pode-se
dizer que, na cultura brasileira o conceito de "individuo" é relacional,
dando maior importancia a nocdo de
"pessoa", enquanto que nos paises
modernos, como os EUA e demais
paises anglo-saxiies, a enfase recai
sobre a nocdo de "individuo".
DaMatta ilustra bem esse conceito relacional do ego em nossa
sociedade quando diz que tambem
reconhecemos o direito de igualdade
entre todos os cidaddos brasileiros.
Mas, se todos tern os mesmos
direitos nesse pais, alguns garantem
com mais facilidade o acesso aos mesmos. Se os "individuos" sdo iguais
perante a justica e as leis de forma em
geral, a "pessoa", na cultura brasileira, é diferente.
Por exemplo, quando Fulano é
filho de Siclano ou conhece o Beltrano,
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pode conseguir "atalho" no tradicional processo burocratico brasileiro ou
ate mesmo ter preferencia a urn emprego ou colocagdo.
A melhor ilustracdo da nogdo
relacional de pessoa na cultura brasileira foi a recente chegada no pais da
"Selegio Brasileira de Futebol". A
equipe tetra camped de futebol negou-se a pagar as taxas de importagdo
alfandegaria imposta a todo cidaddo
brasileiro (individuo), sob a desculpa
de serem eles os "tetracampeOes" do
mundo (pessoas ilustres). E corn eles,
os ricos ndo ilustres. Dal a concepcdo
nacional do "jeitinho brasileiro".

A Pessoa em Seeger,
DaMatta, Viveiros
de Castro (1987)
Atualmente, depois de Mauss,
Dumont e Geertz, institucionalizouse que a visdo ocidental de individuo
trata-se de algo particular e histOrico.
Apesar das diferengas entre os
autores contemporfineos que abordaram o papel do corpo como matriz de
significados sociais nas sociedade indigenas sul-americanas, existe algo
de comum entre eles: o corpo nao tern
apenas o qualificativo de suporte de
identidade e papeis sociais, mas, tambem, o instrumento ou atividade que
articula significagOes sociais e
cosmolOgicas. Seria o corpo de uma
matriz de simbolos e urn objeto de
pensamento ao mesmo tempo.
Esta matriz, na maioria das sociedades indigenas brasileiras, é a
organizadora central, pois a fabricacdo, a decoragdo, transformagdo e
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destruicao dos corpos estao atrelados
as mitologias, a vida cerimonial e
organizacao social.
Ressalta-se, neste complexo
sistemico corpOreo, uma fisiologia dos
flufdos corporais (sangue, semen) e
uma fisiologia dos processos de comunicacao do corpo corn o mundo
(alimentacao, sexualidade, fala e demais sentidos), que parecem perpassar as variacOes sociais que existem
dentre estas sociedades em outros
aspectos.
0 corpo ffsico, no entanto, nao 6
a totalidade do corpo, nem mesmo o
corpo, a totalidade da pessoa. A
dialetica basica entre corpo e nome
parece indicar que o "ego", nas sociedades indfgenas, se define numa
pluralidade de nfveis estruturados internamente. Isto significa dizer que
cada cultura cultua seus corpos segundo seus valores.
0 corpo 6 o elemento pelo qual
pode-se valorizar a pessoa, sem
reificar nenhum grupo corporado
(como os ads ou linhagens), o que
acarretaria a constituicao de uma formacao social completamente diferente das que se tem na atualidade, pois,
as sociedades indfgenas da America
do Sul nä° se concebem como entidades politico-jurfdicas formais, residindo a estrutura lOgica dessas sociedades num plano cerimonial ou
metaffsico.
Mais importante que o grupo,
como entidade simbOlica, aqui para os
nossos amerfndios, 6 a pessoa. Se o
idioma social Nuer era "bovino", estes aqui sao corporais. Assim, os
meninos prestes a se tornarem ho-

mens (seres sociais), devem ter seus
labios e orelhas furadas. Isto representa a penetracdo grafica e fisica da
sociedade no corpo e cria condicOes
para engendrar o espaco da
corporalidade que 6, a urn s6 tempo,
individual e coletivo, social e natural.
Pois seria nestes papeis sociais
que o sistema tribal recuperaria e construiria algo parecido corn o nosso "individuo ocidental", o ego fora do grupo, refletindo sobre ele e, por isso
mesmo, sendo capaz de modifica-lo e
guid-lo.

A Construcio do
Corpo na Sociedade
Xinguana Segundo
Viveiros
de Castro (1987)
Para os Yawalapfti, sociedade
indfgena do Alto Xingu pertencente a
familia lingufstica Aruak, o corpo humano necessita ser submetido a processos intencionais e peri6dicos de
fabricacao.
Nao dissociam, como em nossa
sociedade, amadurecimento organico do processo de socializacao. Desconhecem a concepcao de homo
duplex da metaffsica Durkheiminiana.
Isto significa dizer que o corpo, nesta
sociedade xinguana, nao 6 apenas urn
suporte inerte de significados sociais,
mas sim, que 6 produzido, fabricado
socialmente, enquanto atividade humana que intervem sobre a mat6ria.
Esta concepcao do corpo manipulado socialmente, fundamenta o en-
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tendimento nativo sobre a geracao da
vida. Nao admitem a criacao e formacao de . uma nova vida, como fruto de
apenas urn contato fisico entre urn
homem e uma mulher mediante troca
de fluidos corpoiais.
0 pai precisa trabalhar muito durante todo o period() de gestacao de
sua esposa, mantendo periOdicas relacOes sexuais com esta para que a
sua obra (futuro ser humano) nao fiquem inacabada.
Portanto, o homem corn o seu
semen é o responsavel pela construcao de seu filho, cabendo a sua mulher
a funcao de abrigar e amparar biologicamente o individuo em gestacao.
Nesse caso, o homem assume a funcab social de pai construtor e a funcao
biolOgica de macho reprodutor da espëcie, respectivamente.
0 homem nao constrOi apenas o
corpo da crianca no corpo da
mas tambem, o faz externamente na
reclusao pubertaria de seu filho, quando os pais devem abster-se de sexo,
ministrar emeticos ao recluso e cuidar
de suas necessidades.
A reclusao é concebida como
mudanca substantiva do corpo, o
momento em que se troca, se muda de
corpo, como tambem se forma ou se
reforma a personalidade. Essas trocas ou mudancas sat) dignas de vergonha. A transicao social é uma mudanca corporal e esta é vergonhosa e
deve ficar invisivel, reclusa. 0 individuo, fragil nestas situagOes, depende
de seu grupo de substancia, para satisfazer suas necessidades mais elementares.
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A reclusao tambem serve como
urn espaco para a privacidade, algo
pouco comum na vida tribal, onde o
"ego" tern todo o tempo do mundo
para se enxergar, se apreciar e se
manipular (masturbacao).

A Pessoa
na Educacao Fisica
Assim como nas sociedades indigenas xinguanas, o profissional de
Educacao Fisica tambem constrOi
corpos socialmente.
Atrav6s das informacefes procedentes da Biomecinica, Cinesiologia, Fisiologia, entre outras, o
profissional do movimento humano
difunde e aplica conhecimentos dentfficos que dizem respeito ao "indivfduo".
Somos conhecedores do peso
corporal ideal, da quantidade de gordura corporal necessaria, da altura
mais indicada para uma determinada
modalidade esportiva, a melhor alavanca para urn tipo de agao, enfim,
temos as medidas medias ideais para
intimeras situacties. A partir desses
conhecimentos, estamos aptos a exercer a profissao e a responder aos
anseios da sociedade, que espera
exatamente o born desempenho
dessa especificidade da Educagao
Fisica.
0 problema nao esta na boa formacao dentro da especificidade da
Educacao Fisica, mas sim, no valor
que se constrOi e se reifica a partir
dessas ferramentas que faz use o profissional. Quero ressaltar aqui que,
apenas a formacao tecnica do profis-

Minviancla
sional da area nao da conta de
conscientiza-lo para o perigo de se
trabaihar corn parametros como os de
"normalidade".
Assim, quando dizemos, por
exemplo, que determinado "individuo" esta fora da media das medidas
corporais ou dos padrOes de
"performance", o discriminamos
atraves do valor de ser mais ou menos, melhor ou pior, superior ou inferior, enfim, damos-lhe o passaporte
para a marginalizacao.
Ao enfatizar a noctio de "individuo" em detrimento da nocao de "pessoa" atraves do use do uniforme, da
formacao de colunas, da segregacio
entre meninos e meninas e da prescricao de atividades adequadas para
cada sexo, o profissional de Educacab Fisica reforca a ideia de que somos todos semelhantes.
Assim, a diferenca nao tern
chance de se manifestar. E se a diferenca nao aparece, nunca •teremos
"pessoas", mas sim, apenas "individuos" nas aulas de Educacao Fisica.
Talvez esteja al uma justificativa para
a atual crise de motivacao em relacao
as aulas de Educacao Fisica tradicionais, enquanto que o interesse por
atividades esportivas de treinamento
ou de lazer, tern aumentado.
Ao sufocar a diferenca, acabamos por gerar a pobreza cultural oriunda da falta de diversidade. Talvez urn
dia formaremos bons executores,
como os japoneses, mas teremos que
importar criatividade, assim como
ester o fazem hoje em dia.
Ao reconhecer e valorizar a diferenca, sejam elas fisicas, psicoldgi-
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cas ou sexuais, estaremos dando
chances a subjetividade humana de
se manifestar e se realizar em cada
acao motora. Talvez seja possivel
juntarmos
competéncia
corn
criatividade.

Consideracties Finais
Percebe-se que a concepcao de
individuo ocidental surge de uma
descontinuidade fundamentada em
valores construidos, sem conexao
corn a realidade anatomo-biolegica
humana e as concepgOes de mundo
reinantes.
Para o indigena, a concepcao de
pessoa esta atrelada e consubstanciada no aparelho corpOreo, constituindo-se este, parte integrante e
interacional da pessoa. Nao tem apenas a funcao de espelhar os papeis
sociais, mas a prepria essencia de
cada pessoa, perante o mundo
cosmolegico de cada sociedade.
Portanto, deve-se ter o cuidado
de nao tomar a atual e crescente
"corpolatria" de nossa sociedade,
como uma tentativa de se aproximar
do modelo interacional de "pessoa"
das nossas sociedades indigenas.
0 corpo, em nossa sociedade de
consumo, serve mais de suporte a
estereetipos relacionais que dizem
respeito ao exterior, pois vivemos
numa cultura da imagem, onde nao
importa muito o que se 6, mas sim, o
que voce aparenta. ser. Ou ainda, o
que se tem que ser.
A pratica pedagegica da Educacao Fisica poderia ser repensada a
partir das elocubracties teericas aqui
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registradas. Ao tomar consciencia de
que se esta educando "entes" que
possuem urn eu individual (pessoa) e
um eu social (individuo), a E,ducacäo
Fisica, sem perder a sua especificidade, poderia valorizar em suas
praticas pedagOgicas a nogdo de "pessoa". Ao resgatar a subjetividade atrayes da adocdo de outros valores, como
o artistic°, e o incentivo ao estilo motor dos seus praticantes, estara estimulando e motivando as pessoas para
a atividade fisica.
Por fim, urn questionamento tem
que ser trazido a tona: A sociedade
brasileira (considerando as suas caracteristicas regionais), apesar de se
estruturar oficialmente em principios
de um estado moderno (pautado na
nocdo de individuo), cid prioridade
nog-do de pessoa. Qual seria entào, o
exato significado da Educacdo Fisica
enquanto componente educacional,
que trabalha corn a corporeidade dessa cultura que reconhece o individuo,
privilegia a pessoa e dicotomiza o ser?
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