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RESENHA: 0 CORPO REVISITADO
MOTRIVIVENCIA, II, 3, JANEIRO DE 1990
Aguinakkn CongaIves •

Trata-se de publicagâo corn 136 pAginas, formato 22cm x 15cm, texto em coluna dupia, corn
ilustragao em preto, branco e semi-tons. De natureza têcnica, na expressAo de seu editor, "busca
o fomento de debate sobre os principals temas
contraditdrios e polemicos de nosso tempo, tills
como curricula esporte, corpo, educagao fisica
escolar, escola publics, recreacao, lazer, etc." PeriOdico da Universidade Federal de Sergipe, sob
o patrocfnio do Servigo Social da IndOstria, apresenta corpo editorial constitufdo por quatro profissionais destacados da reglOo Nordeste (Rio Grande
do Norte, Pernambuco e Sergipe). Constitui-se de
mais de uma dazia de ensaios e trabalhos terndticos, agradavelmente entremeados por segOes diferenciadas, como Ponto de Vista, Humores e Rumores, Relatos de Grupos de Estudo, Projetos, Monografias e Teses, entre outros.
A producão intelectual aqui veiculada revela-se
das mais fustigantes, sinalizando no sentido de
que os objetivos editorials mencionados se materiaiizam plenamente. JO de pronto, importa destacar
que a plillade dos autores aqui reunidos extrapola
os liames de urn interesse puramente regional que
a identidade da revista inicialmente mencionada
poderia trair. Assim é que of se encontram autores
de Ambito nAo so nacionai (como Paulo Guilhermetti
corn sua materia sobre "Do corpo medieval ao
corpo modern") quanto internacional (tais stio os
casos do amigo Manuel SOrgio Vieira e Cunha
ou do conhecido Reiner Hildebrandt).
Tais caracterfsticas tao positivas da publicack
em questäo mais se potenciaiizam A medida que
se aprofunda a leitura das respectivas producOes.
De fato, toda essa qualidade e pluralism° (autores
de diferentes regiOes geograficas, trabaihando corn
variados enfoques) circunscrevem uma dificil cornplementaridade d medida que tratam, no presente
fascfculo, da mesma questAo substantive, o corpo,
mantendo, assim, a densidade dos nOmeros ante-

riores que tambitm foram enucleados em tomo
de temdticas especfficas da area.
Correndo os riscos que todas as simplIficastes
podem ensejar, algumas matdrias hao de ser destacadas. Leonardo Damasceno contra a stencil°
de sua pesquisa na militarizagdo do corpo no Estado Novo; Michele Ortega Escolar veicula a construcao de intervencao pedagOgica sobre o corpo em
currfculos de Educaglio Ffsica em escolas pdbilcas;
ieda Folegati e Dulce Augusto mergudiam seu empenho no resgaste de bibilografia contemporAnea
sobre o corpo, sob diferentes aspectos em estudo;
Gaiarsa, ao trabalhar a reflexlio de sua experldncia
no trato do "corpo ainda proibido e maltratado".
pergunta: voce seria capaz de ser "paciente" de
um terapeuta que proporcionasse as pessoas a
maior variedade possfvel de sensackes corporals,
de pele e de movimento, inclusive muito do que
se sente quando as zonas er6genas e genitals
silo tocadas? No contraponto, Subird Medina abre
sues "InquietagOes burguesas do corpo " denunciando: "He de uns tempos pare cd, entre n6s,
verdadeira explosa6 de discursos e propagandas
que procuram induzir as pessoas a certas praticas
corporals e a certos comportamentos em relactio
a seus corpos.
por urn lado, essa tagarelice
sobre o corpo promove algumas reflexties e aches
sobre esta dimensao historicamente tAo esquecida
e reprimida do ser human, por outro, manifests
diferentes graus de manipulagdo (...)". Enfim, responde-nos da Faculdade de Motricidade Humana
da Universidade Tdcnica de Lisboa, Anna Maria
de Albuquerque, a pag. 103, referindo-se ao assunto, que "a cidbcia A a aventura no reino do novo.
do desconhecido, atravds de teorias novas, que
necessitam de urn novo discurso, de uma nova
forma de expressOo". Poldmicas conceituals tambdm nio sic) negligenciadas, como se observe
no defrontamento da mind° de podor da EducacAo
Ffsica e o corpo, empreendido por Magalhdes Pires,
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ou na exploragio das relagOes do corpo corn o
cotidlano do trabaiho e do lazer, no ponto de
vista de verbs entrevistados. Em sintese, nos
encontramos face a uma coletinee de textos especializados sobre a corporeidade: s6 olio constitut
urn 1Ivro referenda' pole provhvel preocupaglio, legftlma, de preserver os nOcleos de Interesse dos
diferentes autores em mina° a tematIca geral;
vale dizer, do pods se esperar que a todo resulte
apenas da soma des partes. E a resenha of se
Insere.

Par flm, imports expressar que os estudiosos
da area certamente ji se colocam na expectativa
de contlnuklade desta Iniclativa editorial. De Igual
sort, aguarda-se que seus pr6xlmos ruSmeros venham Il circulacho purificados pot revislio formal
mats depurada que evite algumas Impropriedades
de concordancia constatadas neste volume, ou
mesmo de grafia (como "raclocInlo ou utilzar" presentes, par exempb, no texto Lazer e Sociedade
de Jose Carlos Brandlio).

RUMO A UTOPIA MATRICENTRICA
Joelina Souza Menezes
(Professors: do Departamento de
Clacks Socials da UFS)
Francisco Jost Alve dos Santos
Professor do Departamento de
Film* e Hist6ria da UFS

Fundlr Marx e Freud nho 6 uma pretensão de
hoje. Desde o primOrdlos da psicanalise que alguns
te6ricos tern tentado aproximar estes dots pilares
da modernidade. Tel tarefa terse como flm juntar
a economla politica a economla libidinal. Este projeto tern representantes famosos como: Wilhelm
Reich, Erich Fromm, Herbert Marcuse e, mats proximamente, GINes Deleuze e Felix Guattari. A sintese Marx/Freud nho 6, de modo algum, tarefa
trandilla. Os dots pensadores partem de postulados
divergentes, o que vat ocaslonar, multas, vezes,
um curto-circulto na economla explicative daqueles
que postulam uma sintese Freudo- Mandate. 0 fato
o que, guess sempre, tai Wall° nib tern passado
de urn cons6rcio canhestro. 0 probiema fundamental 6 que os dots sistemas tendem a exclulr-se
mutuamente: o marxismo, partindo do homem enquanto animal essencialmente social, e o Freud'smo, derivando o social das estruturas psiquicas
individuals. Tomando como ponto de particle o homem ser social e o outro, o indivkluo coma princido, os do's sistemas tendem a exclusito reciproca
o h "heterofagla". Noutras palavras, o desafio 6
explicar a dificil dialOtica bdIvkluo/sociedade sem
subsumir urn no outro.

Nessa perspective tedica, insere-se o Ultimo
'biro da escritora e feminista ROSE MARIE MURARO. Como ela mesma confessa, "nho se trata
aqui de conciliar Freud e Marx num freudomarxismo
Ingenuo mas, sim, de ver se alga novo pode aparecer em nossa realidade de daises do Terceiro
Mundo, 1st° 6, qual o questionamento que n6s
oprimidos podemos dar Os teorias dominantes" (p.
83). Como se ye, a pretensto da autora 6 realizar
uma sintese freudomarxista tupiniquim. Resta julgar ate que ponto conseguiu realizar este seu
objetivo.
O came da obra 6 uma apreciagão das transformagOes poi que passam os papéis mascullnos
e femininos no Brasil contemporaneo. Seu material
empirico tern poi base dados colhidos em pesquisa
corn a burguesla.
O 'biro esti ordenado em cinco partes. de inicio
a autora rastrela a sue vide pessoal enquanto
militante da esquerda cat6lica, como editora da
Vozes e, finalmente, como pioneira do movimento
feminist& no Brasil. E no bojo desse movimento
que eta realize uma pesquisa abrangente sobre
a sexualidade da mulher brasilelra que subsidlara,
em parte, a reflexOo desse livr0.
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