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“A verdadeira existência determina-se na
ação, segundo a intencionalidade que o
homem nela e para ela cria”.
“E, porque projeto, o homem é domínio,
por excelência, da virtualidade, da
vontade criadora, da tensão afirmativa,
onde o corpóreo é prometido, em
plenitude...”.
“Onde está o homem, ai está a educação,
como condição sine qua non de progresso
e desenvolvimento. A pessoa humana não
é tanto um princípio, ela é sobre mais um
resultado...
precisamente
do
ato
educativo,
que
não
é
só
o
institucionalizado, porque cada um é o
criador de si mesmo”.
Manuel Sérgio
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EDUCAÇÃO DO SER-MOTRÍCIO E A PRÁXIS CRIADORA
RESUMO
A pesquisa parte da obra do filósofo português Manuel Sérgio, investigando as
implicações e as ressonâncias nos horizontes educativos a partir da compreensão do sermotrício. As questões basilares da pesquisa são: Como vivenciar, compreender e
interpretar o ser humano em sua natureza motrícia? Qual seu modo autêntico de ser em
ação, superando o olhar do físico tão-só, considerando a experiência da vida, a
linguagem e a complexidade humana? Quais desdobramentos, ressonâncias e
implicações educativas podem surgir dessas compreensões e interpretações? Para
compreender essa projeção, estudamos o ser-motrício em suas raízes ontológicas
subsidiados pela vivência, interpretação e apreciação humana. Na dimensão educativa,
considerou-se que o ser-motrício que sente, pensa, apreende, incorpora, deseja, interage,
imagina, expressa e potencializa toda essa condição no entrelaçamento da experiência
vivida com as múltiplas linguagens, tem recebido um tratamento compreensivo mais
influenciado pelo paradigma da simplicidade e do reducionismo que, de certo modo,
ressoam em práticas educativas fragmentadas. Para superar esse reducionismo
defendemos a práxis criadora como dimensão autêntica do ser-motrício, num projeto
denominado “Apreciação da Motricidade Humana”, um caminho formador de
realização e da vida em plenitude.
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“SER-MOTRÍCIO” EDUCATION AND CREATIVE PRAXIS
ABSTRACT
The research starts from the Portuguese philosopher Manuel Sérgio work,
investigating the implications and resonances in educational horizons from the
comprehension of “ser-motrício”. The basics research questions are: How to
experience, understand and interpret the human being in his motrician nature? What is
his true way of being in action, overcoming the lonely physical look, considering the
experience of life, language and human complexity? Which outspreads, resonances and
educational implications may arise by these comprehensions and interpretations?
Understanding this projection, we studied the “ser-motrício” in its ontological roots
subsidized by the life experience, interpretation and human appreciation. In the
educational dimension, it was considered that the “ser-motrício”, who feels, thinks,
apprehends, incorporates, wishes, interacts, wonders, expresses and potencializes all of
this condition in the connection of his experience of life with multiple languages, has
received a comprehensive and more influenced treatment by the paradigm of simplicity
and reductionism that, somehow, resonate in fragmented educational practices. To
overcome this reductionism, we defend the creative praxis as authentic dimension of
“ser-motrício”, in a project called "Appreciation of Human Motricity," a constructive
way of fullness life and realization.
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1. INTRODUÇÃO
O que levo na mochila...

1.1 - Prólogo.
“O conhecimento não é, por conseguinte, algo
rígido e fixo que se acumula indefinidamente, é
um processo contínuo de mudança, cujo
crescimento se aproxima mais de um organismo
do que de um banco de dados”. (SÉRGIO, 1994,
p. 46)

O estudo relaciona tematicamente a motricidade humana, a educação, as
múltiplas linguagens e a práxis criadora. Trata-se de uma pesquisa que parte da
compreensão e interpretação das obras do filósofo português, Prof. Dr. Manuel Sérgio,
entre outros estudiosos em motricidade humana, investigando as implicações e as
ressonâncias1 nos horizontes educativos a partir da compreensão do ser-motrício que, ao
ser situado pelas possibilidades de vivência, compreensão e interpretação de sua
natureza ontológica e seus desdobramentos, possibilitará outros modos de apreciar o
fenômeno da motricidade humana.
Não é intenção dessa investigação responder aos problemas paradigmáticos e
epistemológicos da Ciência da Motricidade Humana frente à Educação Física, tarefa já
desenvolvida e discutida pelo próprio Dr. Manuel Sérgio e por outros autores. O que se
pretende é colocar os problemas ligados à vivência e compreensão da motricidade
humana a partir de outras perspectivas, a partir de outros prismas.
Trata-se de um estudo que dialoga com questões sobre a natureza da
motricidade, marcada por sua dimensão ontológica e antropológica, “pois concede
prioridade à pessoa no ato da transcendência e não do físico ou ao corpo-objeto”
(SÉRGIO, 2005a, p.275). A atividade investigativa deseja problematizar a partir de
outros lugares que sejam capazes de revelar e invocar o assombro, a admiração e o

1

A referência “ressonância” vai aparecer em diversos momentos na tese. O sentido para sua utilização é
bem próximo do que ocorre no mundo da física, ou seja, certa vibração provoca numa outra estrutura um
estado de reverberação por equalizar-se na mesma sintonia, na mesma frequência vibratória.
Evidentemente que a condição ressonante será explorada pelo sentido fenomenológico, i.e., pelo qual um
determinado modo de compreensão e interpretação da realidade pode fazer ressnoar outras estruturas
compreensivas. Não é uma questão de subsídios, aportes ou referenciais e sim de ressonâncias, já que não
se trata de escolher ou não escolher ressonar, é um estado implicado, se dá. Outros conceitos como a
dissonância e a consonância, que muito explicam o que aparece na música, também serão explorados
como perspectiva compreensiva fenomenológica. Veja os vídeos de estados ressonantes disponíveis em:
https://www.youtube.com/watch?v=uENITui5_jU
e
https://www.youtube.com/watch?v=LV_UuzEznHs . Último acesso em: 19/10/2016.
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encantamento2 do fenômeno vivo e criador da motricidade que se perde no emaranhado
de distintas abordagens, práticas e instituições que adotam, como objeto de estudo, o ser
humano que se move. Visamos “multiplicar as possibilidades de verdade, multiplicar as
analogias, as explicações possíveis e suas ligações” (TAVARES, 2013, p. 510).
Não pretendo ocupar-me de saber o todo da complexidade pela qual a
motricidade humana está submetida, mas interpretar a partir das vivências, que
materializam a singularidade dos processos interpretativos aqui investigados e
evocados, tomando com seriedade e curiosidade epistemológica a responsabilidade
assumida de revelar o ser-motrício, analisando possibilidades e ressonâncias educativas
próprias em que o curso das interpretações, análises, reflexões, compreensões e
argumentações permitirem. A pesquisa deseja, portanto, abrir horizontes investigativos
para a motricidade humana.
Seguirei orientado pela convergência das vivências e das percepções, que em
nada traduzem a pretensão de esgotar as possibilidades interpretativas que delas podem
resultar. Como diz Pieper (2007, p.8) “não vamos, portanto, prometer uma definição
manipulável, nem uma resposta que apreenda o objeto por todos os lados”, já que parte
dos fenômenos investigados não cabe em processos de conceituação clássica. O trato
que se pretende dar, portanto, é a evidente preocupação de não construir rótulos, mas
oportunizar a abertura de diálogos investigativos a partir de um prisma dinâmico de
orientação interpretativa, correspondente à condição complexa da motricidade humana,
cuja busca pela plenitude da ação faz emergir a práxis criadora.
Esse estudo se justifica porque, mesmo com a construção epistemológica da
CMH já bem estruturada, podemos ampliar a profundidade de conhecimento dos
elementos proporcionados por essa investigação para “vivenciar3, decifrar, interpretar e
compreender a motricidade humana, superando assim processos didático-pedagógicosinvestigativos fundamentados pela interpretação reducionista-positivista, na qual se olha
2

Condição apresentada por Josef Piper, a força de ultrapassamento e transcendência pelo fato do homem
experimentar a não conclusividade do mundo (PIEPER, 2007, p.41).
3
Aqui adotaremos as orientações apresentadas por Josgrilberg (2013, p. 13) sobre a palavra “vivência”
como segue: “A palavra vivência apareceu recentemente no vocabulário alemão (Erlebnis) há cerca de
pouco mais que um século. Dilthey a colocou em uso, aparentemente inspirando-se em Schleiermacher.
Para ele a vivência aponta para algo que é experimentado internamente pelo sujeito que de sua própria
experiência visa o mundo.(...) Husserl a retoma na fenomenologia para expressar uma subjetividade
vivida do lado da pessoa, uma subjetividade ativa em projetar-se para o mundo de tal modo que
compartilhamos a vida e o mundo vivido. A intencionalidade dirigida ao mundo é uma vivência de si pela
qual as coisas se objetivam para nós. Através da vivências sucessivas podemos descrever as essências,
Pela vivência estabelecemos uma relação de compreensibilidade com o mundo no qual eu experimento
como parte. Nesse sentido a vivência (Erlebnis) se opõe a experiência cientifica empírica ou externa
(Erfahrung) pela qual observo o mundo sem me incluir na própria experiência).
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para o movimento do ser como forma de validação de seu caráter fluídico e
evanescente, abstendo-se de olhar para o ser-motrício enquanto experiência4 encarnada
e como modo criador de ser-no-mundo.
Como aponta Sergio Toro Arévalo (2010, p. 54):

De la misma forma, no sabemos o poco nos hemos interesado, de la
Motricidad Humana como un ejercicio de relación, como texto y red de
sentidos en un contexto determinado. (…) el estudio de la motricidad
humana desde la encarnación de la mente requiere adentrar-se en una mirada
mucho más cualitativa e interpretativa sin menospreciar lo cuantitativo.
(ARÉVALO, 2010, p. 54)

O ser-motrício que referimos no estudo é tomado, de princípio, como ser-detotalidade, alcançada por seu modo de ser-criador, assim, condição ontológica. Um dos
problemas que levantamos é que o ser-motrício que sente, pensa, apreende, incorpora,
deseja, interage, imagina, expressa e potencializa toda essa condição no entrelaçamento
da experiência vivida com as múltiplas linguagens5, tem recebido um tratamento
compreensivo mais influenciado pelo paradigma da simplicidade e do reducionismo
que, de certo modo, ressoam em práticas educativas fragmentadas.
Para apresentar outras alternativas educativas, a investigação visa revelar a
práxis criadora como a essência do ser-motrício, procurando ampliar a visibilidade do
emergir da complexidade, especialmente nas experiências intencionalmente formadoras
do ser.
Advertimos que não tomaremos como experiência educativa do ser-motrício
apenas o que se passa no universo da educação formal da escola. Não é da instituição
escolar que vamos tratar, assim como não é a Educação Física que vamos
problematizar. É importante delimitar que também não vamos investigar as “práticas”,
os modos de fazer, já que partimos do pressuposto que não são as “práticas” per si que
educam as pessoas mas a inserção das ações humanas num projeto de formação que
considere o sentido, as relações e os valores de um ser-motrício que está situado
dinamicamente num contexto histórico/cultural/ético/político.
4

A questão da palavra “experiência” seguirá sua compreensão pela referência de Josgrilberg (2013, p. 14)
como segue: “Erleben significa o que se vive percebendo-se, consciência do viver como experiência de,
viver o que passa em mim em minha consciência, experimentar-se; Erlebnis é minha experiência vivida
que tem sua origem na relação da minha subjetividade ativa com algo a que minha experiência vivida se
refere. É, pois, um modo muito especial de experiência”. Idem, p. 14.
5
O ser-motrício tem a linguagem como mediação que se desdobra em diferentes linguagens que
compreendem diferentes manifestações corpóreas com as quais se comunica: oral, escrita, musical,
plástica, gestual, silêncio, onírica. (BOHÓRQUEZ, F.; TRIGO, E. 2006, p. 11)
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Desejamos investigar o fenômeno da motricidade humana a partir de seu objeto
de estudo, localizando a essência do ser-motrício co-implicado6 e co-criador, situado
nas possíveis ressonâncias em esferas ligadas a educação, linguagem, formação de
mundos e desenvolvimento humano. É das pessoas que vamos tratar, no seu modo
autêntico e genuíno de ser-motrício.
Em função da diversidade de abordagens e concepções existentes para
dimensionar o humano que se move, apontamos para a necessidade de superar as
divergências em torno dos distintos modos de interpretar a motricidade humana no trato
pedagógico, tomando a fenomenologia-hermenêutica como modo essencial de
aproximar-se, de compreender e interpretar o ser-motrício, já que esse é o fenômeno
central a ser investigado.
A fenomenologia-hermenêutica é um dos importantes caminhos de acesso ao
ser-motrício vislumbrados nessa investigação, mas, o que nos dá referência efetiva e
autêntica para as problemáticas do estudo, é considerar com seriedade epistemológica, o
que emerge de nossa própria vivência encarnada, aquilo que nos faz apreciar nosso
modo ontológico de ser-motricio, implicado e co-implicado com os outros e com o
mundo, numa dimensão existencial que invoca a natureza da práxis criadora.
Assim, a pesquisa tem como desafio compreender a motricidade humana como
encontro de vida plena e criadora, ampliando o modo de acesso ao ser-motrício,
interpretando-o a partir de seus desdobramentos e projeções que se formam
dinamicamente numa rede de intencionalidades e confluências (ação, sentido, relação,
valor, historicidade, cultura, ética e política), ou seja, um habitar em dimensões, esferas
e feixes dos possíveis que orientam a profundidade de análise e interpretação desse
modo específico de potencializar a existência.
Pelas orientações da motricidade humana, pela percepção encarnada da natureza
encantadora da vida e pela revelação da práxis criadora partiremos da ideia de que:
praticar esportes, jogar, dançar, escrever, caminhar, tocar um instrumento musical,

6

A co-implicação é o modo referencial que tratará do horizonte relacional interhumano e será melhor
delimitado no transcorrer da pesquisa. Porém, para traçar um horizonte de compreensão para o sermotrício co-implicado, citamos a perspectiva que: “...o indivíduo nunca é simplesmente um eu
originariamente puro e isolado de tudo, que se experimenta a si mesmo na imanência de sua
autoconsciência. É no todo de um mundo que o indivíduo vem a si: nós nos experimentamos a nós
mesmos já sempre no meio do mundo humano comum”. Cf. OLIVEIRA, M.A. Antropologia filosófica
contemporânea: subjetividade e inversão teórica. São Paulo: Paulus, 2012, p. 241. Tal conceito
assemelha-se em sentido com a idéia de coexistência (Heidegger) e de pluralidade (Arendt). Cf.
CRITELLI, D.M. Analítica do sentido: uma aproximação e interpretação do real de orientação
fenomenológica. São Paulo: Brasiliense, 1996, p. 63-66.
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cuidar de algo ou de alguém, fotografar, desenhar, dirigir, cozinhar, estudar e tantos
outros modos de ser-motrício, não se trata de um simples conjunto de movimentos a
serem aprendidos, mensurados, classificados e validados unicamente por processos
teleológicos.
Em nenhum momento do estudo pretende-se destituir a validade das
investigações empíricas sobre a motricidade humana, mas sim, encontrar outros modos
de compreender o ser-motrício, para dialogar com os dados empíricos e com a
compreensão daquilo que tem sido delimitado como “práticas” da cultura corporal,
encontrando outros horizontes de sentido.
A tese, a partir daí, se justifica como complementaridade a essas perspectivas de
compreensão do ser-motrício e quiçá, segundo seus resultados, localizar esses estudos
em outros panoramas de integração. Acreditamos poder abrir novos canais de
investigação e docência.
Por isso, reforçaremos a significativa importância em investigar as experiências
do corpo em ato intencional, da vida plena e criadora como experiência encarnada num
entendimento

fenomenológico

analisados

nos

enunciados

linguísticos

pela

hermenêutica, a ponto de justificá-los como os fundamentos da interpretação da
motricidade. Nosso desafio é encontrar o eidos7 motrício, é “clarificar essências do
vivido” (RICOEUR, 1988, p. 134) a partir de uma orientação que possibilite situar o
ser-motrício e seus complexos entrelaçamentos.
A tese não deseja criar resistências ou enfrentamentos. O que se pretende com a
investigação é criar ressonâncias, repercussão, reflexão e abertura de horizontes e, para
referendar

os

nossos

fenomenologicamente

algumas

posicionamentos
vivências

e

compreensivos,
suas

diferentes

analisaremos
motivações

e

intencionalidades, e nelas revelar o ser-motrício-criador-de-mundos, ampliando nosso
modo de ver a experiência educativa, onde as múltiplas linguagens humanas dialogam,
tomando como referência a rede complexa de intencionalidades e confluências do sermotrício, a ponto de articular um projeto educativo que se fundamente na sinergia, na

7

“O eidos da realização humana é circunscrito exatamete pelo espaço inteligível entre os dois pólos que
designamos como a essência (a estrutura fundamental do homem – corpo, psiquismo e espírito – e suas
relações fundamentais – objetividade, intersubjetividade e transcendência) e o modelo ideal, este
pretendendo ser a tradução da essência na ordem da existência, mas encontrando-se, de fato, submetido às
limitações que advêm ao homem como ser-em-situação e cuja existência transcorre necessariamente no
tempo do mundo e da história”. Cf. VAZ. H.C.L. Antropologia Filosófica 2. São Paulo: Loyola, 1992, p.
172)
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ludicidade, na criatividade, na técnica como espaço de expressão, na estética e na ética,
ampliando os horizontes para uma educação de formação humanizadora.
O estudo também trata de explorar a significativa importância dos(as)
educadores(as), quando imersos numa ação pedagógica de práxis criadora, bem como
destacar a importância da “Ciência Encarnada” e da abordagem fenomenológicohermenêutica como recursos metodológicos essenciais das interlocuções didáticas.
Os processos vivenciais-reflexivos-compreensivos da pesquisa convidam a
desbravar novos caminhos. Para reforçar essa perspectiva vamos adotar a metáfora da
“caminhada”. Partiremos em uma jornada desbravadora de horizontes. Exploraremos
lugares ainda por descortinar, percorrendo trilhas e pequenos trechos (notas), em
direção ao “altiplano”, ao “planalto”, ao “cume” e, de lá, podermos apreciar o horizonte,
nos localizarmos na imensidão de possibilidades e tomar ciência do caminho percorrido.
Essas “trilhas” (capítulos) se configuram mais como uma circularidade que
surge de um solo primário e expande-se seguindo nossa curiosidade epistemológica. O
solo primário (nosso ponto de partida) tem como fonte a motricidade humana em sua
experiência original pois a ela retornaremos, assim, não se pretende teorizar o modo de
ser-motrício como uma idealização e nem como uma empiria, mais como uma vivência
(modo encarnado de ser) numa interpretação do que a realidade nos mostra, aquilo que a
experiência cotidiana nos faz sentir, nos interpela, provoca, comove, efetua e afeiçoa.
Esse será nosso caminho, um desafio motivado por novas descobertas.
Deseja-se descobrir nessas trilhas outras possibilidades educativas para o sermotrício. Esperamos que essas descobertas possam compor o eixo norteador que
chamamos de “Apreciação da Motricidade Humana”, ou seja, um conjunto de sentidos,
valores e relações que experimentamos cotidianamente e que considera a práxis criadora
como dimensão e habitar autêntico do ser-motrício.
1.2 – Breve historicidade motrícia: o princípio.
Todos sabemos, e sabemo-lo na medida em que
sentimos, que algo em nós nos diz que aquilo
que se nos ob-jeta, isto é, que está diante de
nós, não é algo já dito, mas que muito nos diz e
continua a dizer na exata medida em que tudo
isso se vai dizendo em nós”. (SOUZA, 2011a,
p.3-4)

Revelar aquilo que o objeto vai dizendo a nós. Este é o propósito de uma
pesquisa. O objeto a ser revelado, neste caso, pode ser compreendido como um dos mais
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complexos e fascinantes da natureza humana: a motricidade vivida e corporificada em
espaços formativos e seus distintos atributos.
Como “Ciência Encarnada”, a Motricidade Humana nos convida a partir de
nosso próprio modo de ser-motrício para situar, de modo coerente, um processo
investigativo (nossa jornada). Como aponta Eugenia Trigo Aza (2011, p. 8): “Desde la
motricidad humana se considera que la investigación debe ser un proceso de
enamoramiento entre la búsqueda constante por lo que somos y aquella producción de
conocimiento...”.
Atendendo a esse pressuposto, vou contar brevemente minha historicidade
motrícia para esclarecer porque estou predisposto a percorrer essa jornada investigativa.
Estou diretamente envolvido, de forma intencional e consciente, nas atividades
motrícias criadoras desde a infância, fase da vida repleta de muitas vivências lúdicas.
Proveniente de família com poucos recursos materiais, desde cedo fui estimulado a criar
mundos para interagir8.
Meu modo de ser-motrício, inquieto, curioso, criador e buscador de espaços
expressivos, vividos numa infância repleta de experiências lúdicas, encontra no início
da adolescência a modalidade esportiva de Handebol, onde me destacava pelas
“corajosas” e “inusitadas” jogadas, pouco comuns ao universo padronizado do jogo.
Gostava muito de jogar Handebol, participei de vários torneios pela escola que
estudava. Cheguei a ser convidado para ingressar num clube para treinar. Até fui a
algumas seções de treino, no entanto, por intermédio de um vizinho meu, conheci o
Atletismo e o centro de treinamento da Vila Euclides em São Bernardo do Campo.
Assim, troquei o Handebol pelo Atletismo.
Correr me preenchia, me dava uma sensação de poder ser. Sentia plenitude e
imenso prazer em realizar minhas façanhas motrícias, sentia-me livre. Participava das
seções de treinamento com prazer indescritível. Lembro-me, por exemplo, de algumas
seções de treinamento, à noite, em que eu ficava sozinho na pista, correndo, saltando,
em dia de chuva, feriado, no escuro... Tudo aquilo me fascinava.
As provas do Atletismo me desafiavam e eu buscava sempre algo para superar e
superar-me. Queria fazer de tudo: correr, saltar e arremessar e explorar vários estilos e
8

Parte dessa experiência na infância aparece em muitas atividades profissionais, especialmente nos
trabalho que conduzi (e sigo elaborando) com a utilização de recursos materiais alternativos em inúmeras
atividades educativas. Cf. SANTOS, S.O. Utilizando recursos materiais alternativos nas aulas de
Educação Física Escolar. In: MOREIRA, E.C. ; PEREIRA, R.S. Educação Física Escolar: desafios e
propostas 2. Várzea Paulista – SP: Fontoura, 2011.
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formas de ação. Todas as possibilidades do Atletismo me fascinavam como se, de
algum modo, fossem um desdobramento e potencialização de minha infância criadora e
rica em experiências lúdicas.
Durante toda a adolescência e início da idade adulta pratiquei Atletismo.
Oficialmente (federado) dos 14 aos 22 anos. Nessa trajetória tive bons resultados dentro
do esporte, pois atendia bem aos seus processos valorativos. Exemplo disso é que aos 16
anos fui campeão paulista, brasileiro e sulamericano no salto em distância.
Especializava-me nessa prova, mas, por minha natureza inquieta, curiosa e
criadora, aos 17 anos, queria experimentar outras possibilidades. Não me contentava só
em praticar salto em distância, de maneira que convenci meu treinador a entrar no
Decatlo. Imagina! Tenho 1,70m de altura e, na época, 65 Kg.

Figura 1 - Participação em prova de Decatlo - Salto em distância e
lançamento de disco - 1988

Meu apelido, devido minha estatura, era “baixinho”. As pessoas comentavam:
como pode uma pessoa desse porte físico querer praticar Decatlo? Mas eu estava lá, e
me identificava fortemente com o que fazia, pois tinha na prova tudo o que eu gostava:
novos desafios, novas possibilidades, novas criações. A semana de treino era
diversificada e intensa e me permitia aprender coisas novas, mesmo que algumas delas
se mostravam muito difíceis, quase impossíveis para alguém de minha estatura, como
por exemplo, conseguir dar três passadas de corrida entre as barreiras da prova de 110m,
distantes uma das outras a quase 10m e colocadas à altura de 1,10m cada uma. Além, é
claro, da dificuldade nos arremessos. Eu achava injusto ter que arremessar um peso de
cerca de 7 kg tendo um corpo de 65 kg e competir com outro atleta com 85 kg, 1,85m
ou mais e ele ter que arremessar o mesmo peso! Ou então, no caso do salto em altura,
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eu, com 1,70m e chegando a saltar até 1,96m (minha melhor marca) ter a mesma
pontuação de outro saltador com 1,90m de altura que salta a mesma coisa.
Por muito tempo eu convivi com essas inquietações intuitivas, mas seguia
treinando, pois, gostava da sensação de poder ser, da plenitude de meus possíveis. Eu
tive a oportunidade de ser atleta da Seleção Brasileira de Atletismo também na prova do
Decatlo. Aos 19 anos, conquistei a 3ª colocação, também em um campeonato
sulamericano, período em que já cursava e graduação em Educação Física (2º ano).
O final de minha trajetória no Atletismo tem um fato curioso e que considero
relevante para a tese e seus desdobramentos. Apesar dos resultados expressivos, pela
minha pequena estatura em relação aos padrões que iam se configurando frente aos
processos valorativos da prática, eu precisava empreender um esforço técnico enorme
para superar as restrições de minha condição corpórea, podemos dizer, hereditariamente
menos privilegiada com relação aos outros competidores. Certa vez, numa competição
de Atletismo na prova de salto em distância na cidade de Cubatão - SP, com 21 anos de
idade, eu não fui classificado para a final da prova, terminando com a 9ª colocação. Saí
da pista e fiquei assistindo a continuidade da prova pela grade. Não estava triste, nem
mesmo decepcionado. Observava que todos os oito finalistas eram maiores e mais fortes
do que eu, e que seus saltos eram tecnicamente muito inferiores ao meu, mas, pelo
potencial corporal que tinham, saltavam mais longe. Eu fiquei desencantado ao
descobrir que, mesmo com um salto tecnicamente e esteticamente melhor, mesmo
treinando intensamente, não tinha minha “potencialidade” reconhecida pelos padrões de
validação da prova. Nesse instante reflexivo, cuja totalidade de sensações refletia as
inúmeras vivências incorporadas em minha historicidade motrícia desde a infância,
tomei a assustadora e alarmante consciência da grande incoerência que vivia9. A partir
daí decidi abandonar definitivamente as pistas. Como ainda treinava e recebia uma
bolsa de estudos para cursar a faculdade de Educação Física, ao concluir o curso, não
voltei mais aos treinos. Abandonei sem dar explicações, por mais insistentes que foram
as ligações de meu treinador, a quem sempre tive muito respeito e consideração pelo seu
caráter, dignidade, honra e determinação, Sr. Jamir Silva, cujo apelido carinhoso é
“Pneu”10.
9

É importante ressaltar que nessa época eu cursava Educação Física e conheci o trabalho de Manuel
Sérgio a partir da obra “Educação Física ou Ciência da Motricidade Humana”. Creio que, de modo
intuitivo, o contato com esse texto influenciou minha decisão.
10
Nesse momento me emociono por lembrar do fascinante convívio que tive com ele e com outros tantos
colegas de treino, onde empreendemos muitos esforços em busca de superação. Valeu! Independende de
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Outros horizontes se abriram nessa passagem. Finalizei a faculdade, ingressei na
Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul como professor de Educação Física,
(vínculo funcional que mantenho até hoje) além de ingressar no Colégio Metodista de
São Bernardo do Campo para dar aulas na Educação Infantil. Aos 24 anos me casei e
aos 25 anos, novamente, meu ser-motrício criador, inquieto e curioso, me impulsiona
para o estudo de música. Atendi, mas uma vez, ao apelo de minha corporeidade.
Minha esposa trabalhava na Fundação das Artes de São Caetano do Sul e, lá fui
iniciar um novo mundo. Fiz teste para violão e não passei no processo seletivo. Resolvi
então, no semestre seguinte, fazer teste para um instrumento que não tivesse muitos
concorrentes, eis que, apareceu a vaga para fagote. Fui ao teste seletivo sem nem saber
qual o formato do instrumento, desconhecia-o completamente. Como não tinha outros
interessados, fui aceito como aluno pela Prof.ª Mary Macedo.
Ah! Estava de volta ao mundo do ser-criador, expressivo, cheio de desafios e
novidades, de novos horizontes. Encantei-me com o instrumento, sua sonoridade, seu
aspecto, toda sua complexidade, especialmente porque reservava uma dimensão
artesanal da confecção das palhetas e da marcante exigência corpórea para tocá-lo.
Estava de novo vivendo no mundo de meus possíveis. Estudei muito, assim como
também treinava muito na época do Atletismo. Em seis meses de estudo fui convidado,
sem nenhuma experiência previa, para tocar na Orquestra Jovem da Escola. Confesso
que no primeiro dia que sentei diante da estante com o instrumento em mãos eu não
sabia o que fazer, nem por onde começar. Graças a meu desejo de aprender e a
paciência e confiança do maestro e professor Antônio Carlos Neves Pinto, fui superando
as dificuldades iniciais.
Nas aulas e ensaios eu utilizava o instrumento da escola, bastante precário.
Conforme evoluía tive a necessidade de comprar um instrumento. Não foi fácil, pois o
fagote é muito caro. Juntei dinheiro, fiz empréstimo, vendi livros que tinha, cd´s,
ministrei muitas aulas e, três anos mais tarde eu tinha um ótimo instrumento e já
pertencia a Orquestra Filarmônica de São Caetano como 2º fagote. Essa experiência me
aproximou das possibilidades técnicas, estéticas, criativas e interpretativas próprias das
atividades artísticas, um outro universo habitado pelo meu ser-motrício. Surgiu então

qualquer problema com as incoerência que encontrei no Atletismo. O convívio com eles foi marcante em
minha vida. Sei que devo explicações. Ate cheguei a encontrá-lo ocasionalmente mas não falamos a
respeito e, de certo modo, fica aqui o relato “oficial” do motívio pelo qual abandonei o grupo e, peço
desculpas por fazê-lo tão tardiamente. De algum modo, sei que intuitivamente, ele já sabia o motivo...
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um outro universo compreensivo sobre a expressão humana e sua relação com a vida.
Por todos aqueles que participaram dessa etapa, sou eternamente grato.

Figura 2 - Início de meus estudos com o fagote.

Mas, como tudo na vida, as trajetórias motrícias tem um preço e não só glórias.
Aos 31 anos vive uma crise de stress, refletida fortemente em arritmias cardíacas. Dava
cerca de 50 aulas/semana além dos compromisso com a orquestra. Meu filho estava com
cinco anos e eu e minha esposa estávamos com um projeto de mudar para uma casa
nova. Não consegui conciliar a música com a atividade docente. O trabalho com a
música não provia financeiramente nossas necessidades, assim, eu precisei largar a
música e vender meu instrumento para ajudar na compra da nova casa.
Passado um tempo, mais uma vez meu ser-motrício curioso, criador e inquieto
me interpelava. Colocamos nosso filho para praticar judô num clube próximo de casa.
Como tinha que acompanhá-lo nos dias de aula, resolvi praticar judô também. Far-me-ia
bem. Precisava de alguma nova atividade que me distraísse. Quando tomei consciência
já estava novamente envolvido em totalidade e plenitude na nova experiência. Legal!
Mais uma vez encontro-me com meus possíveis. Outros horizontes se abrem. Novas
possibilidades de aprendizagem, novas curiosidades, novos modos de ação, outras
pessoas, outros modos de ser. Nos três anos seguintes treinei bastante (para variar!) e
conquistei a faixa preta. Eu vislumbrava no judô inúmeras possibilidade educativas e
passei a explorá-las abrindo na escola que leciono, turmas de judô para iniciantes.
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Figura 3 - Sala de judô da Escola - EMEF Ângelo Raphael Pellegrino

Nessas experiências vividas reuni condições favoráveis para o desenvolvimento
de olhares que tem permitido interpretar e compreender a motricidade humana a partir
de diferentes prismas e que, de certo modo, ressonam nos outros horizontes de
realização educativa que defendo.
É precisamente a condição de ser-criador, curioso e inquieto, característica de
meu modo de ser-motrício, onde reside a essência que tem me possibilitado a
formulação de práxis educativas

diferenciadas, valendo-se de outros contextos

significativos e diferentes formulações diante dos desafios e possibilidades da educação
hodierna.

1.3 - Alguns aspectos da docência e da pesquisa: demarcação do logos encarnado.

Diante dessa minha condição corpórea criadora, curiosa e inquieta, eu não me
ocupei, na carreira docente, somente em responder as perguntas e desafios apresentados
pelo cotidiano. Procurei problematizá-los por outras perspectivas a fim de encontrar
outros caminhos que permitissem vivenciá-los com outros sentidos. Esse ponto de
referência refletiu na tomada de posição adotada frente às problemáticas cotidianas que
me interpelaram, especialmente nos processos interpretativos da motricidade e suas
influências na minha formação, resultando assim na aproximação da orientação
fenomenológico-hermenêutica como caminho para revelar a condição encarnada da
motricidade humana.
Essa possibilidade metodológica se afirmou na oportunidade de participar das
disciplinas do Doutorado em Educação conduzidas pelo prof. Dr. Luiz Jean Lauand
(UMESP – USP) e pelo prof. Dr. Rui Josgrilberg (UMESP), evidentemente, com a
proximidade dessa possibilidade investigativa com a própria Ciência da Motricidade
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Humana, somada a referência da “Ciência e Investigação Encarnada” defendida pela
Prof.ª Drª Eugenia Trigo Aza. A natureza de análise pela orientação metodológica
fenomenológico-hermenêutica surgiu especialmente por não ser possível interpretar a
motricidade humana sem estabelecer, a priori, questões e reflexões sobre o ser que se
move e sobre a ação humana, ou seja, o ser-motrício. Esse caminho eleito traduz o valor
da motricidade para a compreensão de seus feixes e desdobramentos.
O referencial de base para meus trabalhos, mesmo antes dessa pesquisa, tem sido
as obras de Manuel Sérgio. Nele solidifiquei, e sigo descobrindo, as referências
fundamentais para analisar e compreender as questões da motricidade e corporeidade
que cotidianamente emergem da minha atuação profissional e que, na atualidade, me
garantem a força e a inspiração tão necessárias para dar passos coerentes nessa jornada
investigativa.
Ao abrir esse horizonte, que sempre convida a um processo reflexivo instigante,
iniciei a caminhada em busca de estruturas que permitissem a construção de referenciais
de análise, interpretação e compreensão dos fenômenos da motricidade humana nos
espaços educativos, já que as referências tradicionais não respondiam às demandas da
atualidade, especialmente se adotarmos a concepção de entendimento da motricidade
humana como um fenômeno complexo.
Essa busca também foi marcada por uma experiência de vida profissional
relevante. Foi o período em que trabalhei no Colégio Metodista de São Bernardo do
Campo com o Grupo Alternativo (GA). As turmas do GA eram formadas por alunos
(as) que, por diversas características específicas, não acompanhavam a construção dos
conhecimentos e habilidades com o mesmo ritmo e desempenho que outros(as)
alunos(as) de mesma idade e seriação. A necessidade de criação de novos modos de
conduzir as experiências educativas mais uma vez provocou meu modo de ser-motríciocriador, curioso e inquieto. Para atender as demandas inovadoras era necessário criar
novas propostas, novos olhares, novos sentidos, novos processos valorativos, novas
relações interhumanas, buscar outros espaços e outras atividades para edificar, nos(as)
alunos(as), seus modos próprios de ser a partir dos seus possíveis. Não encontrava
meios de adotar referências, nem mesmo re-significar o que a Educação Física já havia
construído. Era necessário edificar o novo, especialmente, outros sentidos para a ação11.

11

Cf. SANTOS, S.O. Educação física: diversidade da cultura corporal. São Bernardo do Campo:
UMESP, 2002.
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Na busca das regularidades de ocorrência daquilo que vivenciei como docente
no GA, tanto dos problemas como das possibilidades educativas organizadas para
superá-los, vislumbrei um horizonte onde foi possível a estruturação de perspectivas
orientadoras para compreender a motricidade humana nas dimensões estética, ética,
lúdica, criativa, técnica e expressiva, formadoras da humanização e da cultura daquilo
que, nessa pesquisa, compreendo como Apreciação da Motricidade Humana.
Essa possibilidade de tratar a motricidade surgiu como força transformadora,
sobretudo por refletir estruturas referenciais ainda não exploradas, tornando desafiador
o processo de pensar os novos questionamentos provenientes dessa incursão. Nas
perguntas que se revelaram, estavam latentes importantes fundamentos a serem
interpretados dentro dessa temática, e sãos esses fundamentos a base da energia que me
colocam adiante.
Evidentemente, nessa trajetória, desconhecia a fenomenologia-hermenêutica já
que não existia, até onde sei, esse tipo de orientação metodológica nos cursos superiores
de Educação Física em minha época de graduação. A faculdade que cursei centrava suas
interpretações e explicações da corporeidade e motricidade no modelo biológico,
fisiológico, anatômico e técnico. No lato sensu em psicopedagogia ampliei meus
horizontes de interpretação da motricidade estudando importantes autores como Piaget,
Vygotsky, Lê Boulch, Lapierre, Walon, entre outros. Foi no Mestrado em Educação que
me deparei com a antropologia-filosófica e com a fenomenologia-hermenêutica,
passando a tomar consciência de que adotava uma atitude interpretativa e compreensiva
em minha forma de conduzir à práxis educativa a partir de minhas experiências vividas.
Essa revelação, somados os conhecimentos provenientes da Ciência da Motricidade
Humana em Manuel Sérgio e a Ciência e Investigação Encarnada de Eugenia Trigo
Aza, me permitiu construir as bases expostas nessa tese.
Outro ponto que creio ser significativo, e que tem relação com meu método de
trabalho, é a abertura a percepção e aos estados intuitivos, i.e., uma permissão
consciente para sentir o que os fenômenos que procuro estudar têm a dizer. Essa
abertura, muitas vezes se dá de forma inusitada: caminhando, deitado, dirigindo, dando
aulas, lavando o quintal de casa, ou seja, vivendo o cotidiano. Simplesmente, ao
deparar-me com uma problemática, deixo fluir os processos intuitivos. A relevância é
que levo a sério as intuições e tenho o cuidado de registrar as ideias em cadernos de
pesquisa, sem divisão de linha, que é para registrar com liberdade, essas emergências.
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Os registros são em forma de texto, desenhos, esquemas, mapas, fotos, quadros e
qualquer outro tipo de linguagem que possa expressar, de algum modo, o que sinto.

Figura 4 - Cadernos de Pesquisa

Logo que as tenho (e elas emergem com intensidade) vou dando o tratamento de
aprofundamento teórico que merecem, já num processo de maior racionalidade e
rigorosidade epistemológica. Muitas das percepções e compreensões apresentadas na
tese são provenientes dessa metodologia. Descobri que esse modo de trabalho recebe o
nome de “Investigação Encarnada”, um desdobramento da Ciência da Motricidade
Humana, sabedoria que emerge da corporeidade e da vivência:
Conocemos-vivimos a través de los sentidos (sujeto-médio), comprendemos
desde y con nuestra corporeidad (nuestro complejo ser-en-el-mundo),
interpretamos en nuestra motricidad (corporeidad en-acción hacia la
transcendencia), proyectamos con la creatividad (lo que está más allá de lo
visible). (AZA, 2011, p. 9)

Das palavras em destaque na citação: sentidos, corporeidade, motricidade e
criatividade me encontrei radiante, pois agora sei que o que sempre fiz tem fundamento
científico. Diante disso, penso que esse projeto não nasceu de um contexto irreal, mas é
fruto autêntico de uma longa trajetória que conduziu ao amadurecimento epistêmico e
metodológico necessários para a demarcação das problemáticas, das reflexões, das
análises e das inovações próprias de um trabalho dessa natureza.
A autenticidade das reflexões aqui contidas, de certa forma radicalmente
consistentes, por que estão “encarnadas” em meu modo de ser-motrício, permitem a
abertura de um debate argumentativo nessa temática, tão necessários para a evolução
das Ciências da Educação em geral, da Ciência da Motricidade Humana e em particular
na formação de educadores. Não se trata aqui, somente de trazer para o estudo a
problemática das possibilidades interpretativas da motricidade humana pelos
professores de Educação Física, mais a todos os profissionais envolvidos nos processos
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formativos e educativos. A questão do “olhar” para o corpo de um ser humano em ação
necessita receber outros sentidos por todos aqueles que, de uma forma ou de outra, estão
atuando na educação.
Há muito mais beleza na motricidade humana do que nosso olhar foi
“ensinado” a apreciar. Ou como diz Pieper (2007, p. 41):
...diante do olhar dirigido às coisas encontradas na experiência cotidiana se
apresenta o não-cotidiano, o que não é mais obvio nessas coisas. É
exatamente a esse estado de coisas que está associado aquele acontecimento
interior no qual se colocou há muito o início da filosofia: a admiração. Grifo
nosso.

Temos mais elementos para admirar e para educar na dimensão da práxis
humana do que os processos educativos atuais têm se dedicado. Temos que olhar por
outros prismas, outras lentes, outros problemas e, por aí, dimensionar a espacialidade e
temporalidade de outros modos, e não somente destinar esforços para resolver questões
que tenham, porventura, suas formulações sustentadas em paradigmas reducionistas.
Não haverá avanço consistente fazendo mais do mesmo. Precisamos criar apoiados num
novo paradigma, necessitamos mudar de posição para captar outros horizontes
compreensivos.
Fortalece o labor investigativo saber que não estou só, especialmente quando
defendo a importância da experiência corpórea na Educação. Hugo Assmann na obra
“Paradigmas Educacionais e Corporeidade”, defende a ideia de que a corporeidade deve
ser o foco central de toda a atividade educativa afirmando que: “O corpo é, do ponto de
vista científico, a instância fundamental e básica para articular conceitos centrais para
uma teoria pedagógica. Em outras palavras: somente uma teoria da corporeidade pode
fornecer as bases para uma teoria pedagógica” (ASSMANN, 1995, p.113). Manuel
Sérgio também se refere à educação como a totalidade do ser (corpo-alma-desejonatureza-sociedade) e diz que “ser consciência é ser corpo e, pelo corpo, é movimento,
ser-para-os-outros, ser-para-a-transcendência” (SÉRGIO, 2003, p.29).
Por sua natureza complexa a motricidade humana é um fenômeno difícil de
acessar sem se valer de olhares e interpretações reducionistas. Para tal é necessário dar a
vivência um destaque especial. Mas não de uma vivência mecanicamente delimitada.
A visão da execução motora voltada para sua eficiência mecânica têm sido
predominante nos processos interpretativos, quando não, tratam de ser dimensionadas
pelas explicações fisiológicas, referendando os benefícios das atividades “físicas” para a
saúde e para a Educação.
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Há também olhares investigativos e interpretativos que atribuem sentidos em
distintas abordagens que orientam a Educação Física no Brasil em seu trato pedagógico
como, por exemplo: as concepções de aulas abertas, as “atividades físicas” para
promoção da saúde, as abordagens construtivista e/ou interacionista, a críticoemancipatória, a crítico-superadora, a desenvolvimentista, a cultura corporal do
movimento, a abordagem humanista, a tecnicista, a psicomotricista e a sistêmica
(AZEVEDO, E. S. ; SHIGUNOV , sd).
Para superar essas espessuras explicativas é necessário um esforço que considere
o “logos encarnado” como princípio e a fenomenologia-hermenêutica como modo de
encontrar o eidos motrício que, por ventura, possa desdobrar-se como ressonâncias para
a educação.
Todas as abordagens e espessuras expõem parte superficial da dimensão do sermotrício, no meu ponto de vista, um acesso reduzido e fragmentado. Contudo, a
essência dessa tese compreende um processo vivencial e interpretativo da motricidade
pelo qual o docente deve formar seu horizonte apreciativo.
Nesse estudo vamos suspender todos esses elementos estruturais e (re) construir
o solo originário, voltemos a “estaca zero” ou, como diz Gonçalo Tavares (2013,
p.183) “surge à necessidade do piso zero” no encontro do si mesmo com seu corpo e sua
forma de ser-no-mundo como motricidade. Vamos fazer outras perguntas, olhar de
outros modos em busca das essências, das expressões e interpretações motrícias. Em
motricidade humana não basta somente decodificar é necessário e emergente a
valorização da experiência, do sentido da compreensão e da interpretação.
E qual é a essência então? Como ampliar o sentido da vivência encarnada, a
interpretação e compreensão da motricidade humana? Uma aula deve fazer sentido para
quem e como? Por que o humano age entrelaçado em tantas e diferentes expressões
linguísticas? O que há de singularidade e universalidade nelas? O que há de ligação
entre a plenitude dos possíveis e a práxis criadora? A essência humana está na
intencionalidade da ação ou nas práticas que a expressam? Temos demasiadas
explicações e escassas vivências compreendidas.
Nessa investigação suspenderemos as abordagens e as explicações dadas pela
Educação Física ou oriundas das ciências positivas. Vislumbraremos a ação humana
plena em possibilidades criadoras de mundos. O olhar não será a partir de uma área ou
disciplina em específico. Não falaremos de disciplina mas da educação como necessária
condição de formação humana.
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Para exemplificar melhor a problemática, observamos que nas dimensões da
motricidade humana, entre sua realidade materializada e sua realidade subjetivada, dada
pela virtualidade da ação, o que mais tem acesso à observação é aquela que
tradicionalmente se sujeita a mensuração. Educadores formados nessa perspectiva, e que
se orientam por esse prisma para formarem suas interpretações sobre os eventos
motrícios a partir de códigos pré-estabelecidos, tem dificuldade na construção de um
olhar para além daquilo que possa transformar-se em medida. Em minha observação
creio que essa condição nos faz perder o encantamento pela ação, nos distancia da
natureza primordial de nosso modo de vivermos o cotidiano, nos posiciona, quase que
por imposição inquestionável, numa reduzida forma de nos entendermos como seres
criadores.
Muito antes de o humano conhecer as possíveis explicações da natureza
biológica, biomecânica, cultural, antropológica e desenvolvimentista de seu sermotrício já existiam diversos modos de apreensão/expressão corpórea. Creio que será
difícil utilizar-se das explicações reducionistas da motricidade, independentemente da
abordagem,

para

entender

as

tantas

possibilidades

formadas

nas

infinitas

intencionalidades para o ser-práxico-criador. Uma mesma ação, executada por
diferentes pessoas, em distintos grupos, em diferentes idades e em diferentes espaços
culturais, poderá conter incontáveis sentidos, valores, relações e interpretações tanto
quanto são os corpos que a realizam. Por isso perguntamos: Há elementos essências e
universalizantes na dimensão criadora e ilimitada das ações humanas? Por que devemos
validar a ação humana sempre do mesmo modo para distintas corporeidades e seus
contextos de vida?
As incontáveis possibilidades vivenciais e interpretativas para a motricidade
humana na Educação não podem mais ser reduzidas a processos de luta por identidade
ou reconhecimento para que se configure qual abordagem é a mais importante,
verdadeira ou correta. É necessário superar as divergências em busca da essência, ou
seja, considerar a vivência corpórea crítica e criativa, pelo horizonte da “Ciência
Encarnada” e pela fenomenologia-hermenêutica como um novo logos para a
motricidade humana.
Meus olhares para a motricidade, a demarcação do seu objeto de estudo, a
formação docente durante minha própria vida como ser-motrício-criador, os contextos
de aprendizado e suas diversas formas de valorização constituem, entre outros fatores,
um complexo sistema de referências e confluências, i.e., uma teia ou rede de distintas
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intencionalidades, onde me situo para organizar os processos investigativos e, mais que
isso, são parte essencial do meu modo de ser educador-pesquisador. Esses são os
elementos que levo na bagagem de minha jornada.
Ao optar por uma orientação metodológica dada pela “Ciência e Investigação
Encarnada” e da fenomenológico-hermenêutica, estruturada numa perspectiva
ontológica e antropológico-filosófica, não estou fazendo nada mais do que assumir o
modo como vivo cotidianamente a construção do conhecimento. Ao incluir os estudos
sobre as múltiplas linguagens como caminho para revelar as dimensões essências do
ser-motrício, deixo evidente também que essa é a minha forma própria de sentir e
analisar os processos interpretativos pertinentes à construção dos olhares para
dimensionar o humano na Educação. Assim, para ser coerente com aquilo que vivo e
sinto, posso dizer que encontrei um caminho para superar os dualismos e dicotomias
presentes nas discussões em torno das distintas abordagens de compreensão da
motricidade. Posso resumir esse caminho como um diálogo com distintas linhas
compreensivas.
Não tratarei assim de estudar nem práticas e nem abordagens, mas de investigar
possibilidades vivenciais e interpretativas para o ser-motrício, de maneira a encontrar
elementos constituintes da formação em “Apreciação da Motricidade Humana”.
Apreciar a motricidade humana na dimensão da práxis criadora é, portanto, um dos mais
significativos focos de análise da tese.
Esse projeto visa então, tomando de empréstimo as palavras de Roque Strieder
(2002, p.288), “revalorizar a sensibilidade” para que sejamos capazes de explorar uma
dos mais significativos, fascinantes e encantadores modos da condição genuína de serno-mundo, o modo humano de ser-motrício-criador e, quem sabe, nos tornarmos assim,
grandes apreciadores da motricidade humana.

1.4 - Meu encontro com a Ciência da Motricidade Humana.

Ao dar sequência a apresentação das temáticas dessa tese, sinto que é válido
apresentar como foram os meus primeiros contatos com o referencial teórico que
motivou, originou e deu subsídios para a formulação dos problemas de pesquisa. Sem o
conhecimento dos fundamentos da motricidade humana não seria possível constatar
nem dimensionar as possibilidades dessa investigação, portanto, creio que é necessário,
como espécie de ponto de partida, relatar meu encontro com a ciência humana pela qual
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me identifico como docente e pesquisador, a Ciência da Motricidade Humana (CMH).
Vale ressaltar que no transcurso desse trabalho será possível notar movimentos
circulares, resultado de idas e vindas às reflexões teóricas sobre a motricidade humana e
seus pressupostos, de acordo com a necessidade de sustentar as formulações
compreensivas e interpretativas aqui expostas.
Meu primeiro contato com a motricidade humana foi no ano de 1991 quando
tive acesso, por conta própria, ao livro de Manuel Sérgio, o idealizador e autor da CMH,
intitulado “Educação Física ou ciência da motricidade humana” (SÉRGIO, 1991a). Eu
estava concluindo a graduação em Educação Física e, confesso que o contato com essa
obra me fez questionar a própria essência da profissão que nascia em mim. Isso porque
lia, logo no início da obra, no prefácio escrito por João Paulo Subirá Medina, o trecho
que segue:
Trata-se, de fato, de uma mudança paradigmática, ou seja, a Educação
Física não pode continuar a reboque de um emaranhado de ciências
(Anatomia, Fisiologia, Psicologia...) e depois se perder numa práxis
biologizante, psicologizante, paramédica ou militar; ela, como ciência
autônoma, tem plenas condições de cunhar seu próprio objeto: a
motricidade humana. (Prefácio de J.P.S.MEDINA, in: SÉRGIO, 1991a, p.
10).

Nessa obra Manuel Sérgio apresenta a “Carta aberta aos professores de
Educação Física” que integra sua perspectiva de corte epistemológico da Educação
Física, uma pré-ciência por assim dizer, carente de um objeto de estudo próprio e
autônomo, convidando-nos a adentrar na Ciência da Motricidade Humana.
A partir daí segui numa inquietude identitária, primeiro por reconhecer na
prática profissional da Educação Física escolar uma fragilidade epistemológica
largamente apontada por Manuel Sérgio, a ponto de levá-lo a estabelecer uma nova
teoria, ou seja, um novo corpo de conhecimento que tirasse a Educação Física do
reboque das ciências naturais. A nova possibilidade teórica apontada por Manuel Sérgio
foi fundamental no início de minha carreira docente, em 1992, porque já constatava a
menor valia que as atividades de Educação Física recebiam, e digo que assim é tratada
até hoje (com menos intensidade), nas atividades pedagógicas da escola, com relação às
outras disciplinas curriculares.
Nessa época, no local onde iniciei meu trabalho, a Educação Física não era
considerada uma disciplina, apenas uma atividade, uma espécie de “passa tempo”, como
atividade de entretenimento para “refrescar a mente”, já que a mente, o intelecto e a
cognição é que de fato possuíam direito de trato educativo “sério”. De passagem
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constato, a partir dos discursos e das proposições de alguns protagonistas, que essa
realidade ainda é presente na escola atual e que, em virtude da incapacidade de olhar a
motricidade com propriedade, atores da Educação ainda mantém seus entendimentos
sobre corporeidade e motricidade imersas no paradigma racionalista-reducionistapositivista, sem ao menos enxergar de onde falam. Isso também reforça e justifica, em
parte, a motivação para esta tese.
Na época de início de carreira, desempenhava meu trabalho docente com muita
dedicação. Percebia e me indignava com o descaso da comunidade escolar,
especialmente dos gestores, frente a toda riqueza educativa que as vivências podiam
proporcionar. Nessa realidade escolar os corpos bons eram corpos imóveis, silenciosos e
obedientes, organizados em filas e de cabeça abaixada. Esses “corpos” se comportavam
assim sob os “berros” do coordenador pedagógico que mais parecia um sargento ao
comando da tropa, impondo a disciplina pelos corredores da escola. No mais, corpos
bons eram os que representavam a escola nas competições dos jogos escolares, produtos
da hegemonia autoritária valorizadora dos “corpos instrumentos” 12.
Essa condição me deixava muito incomodado e, desde muito cedo, passei a
questionar os mecanismos de desvalorização do corpo e da motricidade na Educação.
Todo enfrentamento direto dessa questão resultava em reprimendas pela direção o que
me obrigou, “para não abandonar o barco”, a encontrar outros caminhos. Agindo nas
fissuras, deslocando os problemas e suas perspectivas, fui encontrando proposições
alternativas13. Tinha, portanto, que fazer valer meu ser-motrício-criador.
Houve assim uma profunda identificação com a motricidade humana porque, em
parte, trazia à tona a fragilidade epistemológica da Educação Física, numa época de
crise identitária da própria profissão e por outro lado, vislumbrava uma abertura a novas
possibilidades. Alguns avanços são notados, as relações de trabalho evoluíram durante
os anos, no sentido de maior possibilidade de discussão dos problemas cotidianos da
Educação Física, desde que estivessem e permanecessem na superficialidade.

12

Cf. GONÇALVES, M.A.S. Sentir, pensar, agir: corporeidade e educação. Campinas: Papirus, 1997.
Em 2013 constituímos, numa reunião de um grupo de professores de Educação Física da cidade de São
Caetano do Sul, a REMoHC (Rede Educativa de Motricidade Humana e Corporeidade) em parceria com
o CECAPE (Centro de Capacitação do Profissionais da Educação Dra Zilda Arns) cujo objetivo central e
seguir o trabalho de valorização das práticas corporais nos espaços formativos e educativos e os
profissionais que trabalham diretamente com essa temática. No fim do ano de 2015, a REMoHC consegue
aprovar, junto a Prefeitura Municipal de São Caetanos do Sul, o desenvolvimento do Núcleo de
Motricidade Humana e Corporeidade em 16 das 20 escolas municipais, inaugurando uma nova área de
conhecimento na Educação. Disponível em: https://www.facebook.com/pages/Remohc-Rede-Educativade-Motricidade-Humana-e-Coporeidade/426222427475270 e em: http://remohcscs.blogspot.com.br/
13
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Durante a trajetória, em parte desencantado com a falta de valorização das
atividades docentes que desempenhava, afastei-me por um tempo dos estudos em
motricidade humana vinculadas ao ensino de Educação Física e dediquei-me ao estudo
da música, como já apresentei anteriormente. Essa experiência, que supostamente
poderia afastar-me da motricidade humana, pelo contrário, me fez enxergar a
motricidade humana por outro prisma. O olhar que daí adveio remete-se ao valor
estético e criativo, onde se é capaz de circunscrever o componente expressivo no
técnico, aos processos sinérgicos da motricidade e aos elementos interpretativos e
apreciativos da produção musical que, em meu entendimento, é também dimensão
existencial do ser-motrício.
Surgiram daí importantes questões: Por que não encontrava as mesmas
possibilidades expressivas da motricidade humana nas aulas de Educação Física? Seria
possível uma aproximação da música com as vivências na Educação Físicas nos
aspectos essenciais? Por que o ensino da Educação Física e do Esporte era tão
direcionado a superação do outro em competição, enquanto a música apresentava uma
perspectiva da motricidade num movimento sinérgico? Não seria possível encontrar um
lado estético nas ações vivenciadas na Educação Física?
Outro momento que julgo ser necessário destacar, agora numa perspectiva
profissional, foi minha passagem do mundo da música para a vivência e docência no
judô. Sempre tive uma aproximação com a cultura do Extremo Oriente e, de certo
modo, essa apreciação me levou ao judô, atividade iniciada já com a maturidade de
meus 30 anos de idade. Como já exercia a atividade docente e já utilizava a motricidade
humana como referencial teórico, me dediquei a investigar os fundamentos educativos
do Judô.
Em minha dissertação de Mestrado em Educação, intitulada “A integração
Oriente-Ocidente e o Fundamentos do Judô Educativo”

14

, apontei a necessidade de

reestruturar os fundamentos educativos do judô, inicialmente formulados por Jigoro
Kano (seu criador) em 1882, com referências da Educação Física inglesa do século
XIX, a partir da ciência da motricidade humana por representar um corte
epistemológico da Educação Física.

14

Cf. SANTOS, S.O. Integração Oriente-Ocidente e os fundamentos do judô educativo. Dissertação
(Mestrado em Educação). Faculdade de Humanidades e Direito da Universidade Metodista de São Paulo,
São
Bernardo
do
Campo,
2013.
Disponível
em:
http://ibict.metodista.br/tedeSimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3350
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Esse foi o ponto de partida do projeto do doutorado, porém, no aprofundamento
com o tema da motricidade humana, mais os trabalhos desenvolvidos nas aulas de
Educação Física escolar e judô, percebi que a grande dificuldade em dimensionar e
construir outros olhares para as essas vivências constitui o forte componente de
estagnação dos processos didáticos em ambas as atividades, reforçados pela grande
quantidade de abordagens na Educação Física e pelos métodos tradicionais de ensino de
judô, tornando o processo interpretativo complexo e comprometido com muitas
espessuras que obstruem a compreensão do fenômeno motrício na sua essência.
Propor um aprofundamento do judô, como prática educativa e formativa, a partir
da Ciência da Motricidade Humana exige, em minha análise, um estudo anterior que
leve a compreensão do ser-motrício para, a partir daí, estabelecer esse horizonte. Por
isso a tese apresenta a problemática da interpretação da motricidade humana a partir da
compreensão do ser-motrício, suas implicações e ressonâncias na Educação.
Ao adotar outra linha investigativa, abriu-se um horizonte que não seria possível
estudando as “práticas”, seja judô ou qualquer outra.
Se a práxis criadora, defendida como essência do ser-motrício, for
compreensivamente consolidada nessa tese, seremos capazes de vislumbrar outros
horizontes para propor vivências, criar interpretações, conhecer e reconhecer outros
olhares para a motricidade e seus possíveis caminhos didáticos e investigativos.
A motricidade humana, enquanto ciência preocupa-se em estruturar as condições
epistemológicas de seu objeto de estudo e entende a Educação Física (Educação Motora
na perspectiva de Manuel Sérgio) como sua representante na Educação. Mesmo assim,
seus pressupostos teóricos fundantes e sua riqueza de conteúdo, não têm sido
devidamente apresentados na formação dos educadores, o que tendem a dificultar
qualquer processo fenomenológico-hermenêutico a eles vinculado.
Essa problemática é idêntica nos trabalhos docentes da Educação Física escolar e
nas atividades educativas e esportivas no ensino do judô e de tantos outros esportes.
Portanto, o caminho de reestruturar os fundamentos educativos do judô, que
seria o caminho natural de continuidade da pesquisa do Mestrado, abriu-se para uma
perspectiva de ampliação das possibilidades da educação do ser-motrício a partir da
construção de outros olhares para a motricidade humana. Essa contribuição não exclui
evidentemente o judô ou outras vivências artísticas e ou esportivas. Apenas não serão
“as práticas” a referendar nossa busca pelo eidos motrício.
36

1.5 - O problema da pesquisa e seus desdobramentos.
“... los investigadores-todos del mundo,
independiente
de
nuestras
áreas
de
conocimiento, procedencias y tendencias
tenemos una gran tarea por delante: construir
las preguntas básicas, las preguntas que nos
permitan pensar alternativas al mundo de la
vida. No las preguntas-norma, no las preguntas
fáciles, sino preguntas que nos lleven a más
preguntas y nos fuercen a pensar por caminos
diferentes a los que, hasta ahora, hemos
pasado”. (AZA, 2011b, p. 11).

Todo ato investigativo alimenta-se de inquietações e admirações geradoras de
um diálogo. Assim, apresentarei os questionamentos que vão nortear as reflexões dessa
tese e, contudo, espero conseguir traçar uma interlocução com o desafio de interpretar a
motricidade humana revelando as ressonâncias e implicações educativas do sermotrício.
Esse diálogo, por um lado, tem sido exercido com minha própria experiênciaconsciência num profundo trabalho existencial-reflexivo, i.e., meu modo de sermotrício, e por outro, com a minha atuação docente somada à trajetória de pesquisador
em motricidade humana (minha bagagem de viagem). Não são poucas as questões que
me trouxeram ao desenvolvimento dessa temática, porém, é certo que as mais
norteadoras encontram-se nessa etapa do caminho, mesmo porque, sem elas, não é
possível escolher as trilhas e organizar uma narrativa coerente e, portanto,
compreensível.
Seguem as problemáticas que motivam a jornada investigativa:
Qual é o objeto de estudo da motricidade humana?
Qual (is) é (são) a(s) essência(s) da motricidade humana? Qual a relação da
motricidade humana com a(s) linguagem(s)?
Qual é a natureza essencial do ser-motrício?
Pode o ser-motrício ser “objeto de estudo” fenomenológico-hermenêutico?
Qual é modo de acesso ao ser-motrício? É possível “apreender” os fenômenos
da motricidade humana no tempo-espaço? Como?
Partindo do pressuposto que a motricidade humana é um fenômeno complexo,
como olhar para ele buscando formas interpretativas e apreciativas sem incorrer no
reducionismo ou numa visão dualista quando se trata de dimensionar a práxis humana?
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Se já não são mais aceitos os modelos reducionistas e dicotômicos para observar,
analisar e interpretar a práxis humana na educação, como então olhar para esse
fenômeno?
Como compreender a ação humana superando o olhar do físico tão-só
considerando a complexidade de suas expressões?
Por fim, e como modo de entrelaçar as problemáticas acima, pergunto:
Como dimensionar, interpretar e revelar o ser-motrício e sua práxis criadora,
vivida em espaços educativos, de forma a ampliar os horizontes de compreensão das
possibilidades de ser, capazes de contribuir para a condição de apreciação da
motricidade humana considerando a complexidade deste fenômeno?
Como se pode observar, são inúmeras as questões pertinentes a essa temática e
não é possível tratá-las de forma superficial, reducionista e nem se tem a pretensão de
esgotá-las. Só o fato das questões serem lançadas como desencadeadoras de um
processo reflexivo e investigativo, representa de certa forma, uma abertura e uma
contribuição para as rupturas que o movimento científico necessita, em especial nas
ciências da Educação.

1.6 - Objetivos da pesquisa.

Objetivo Geral:

Revelar a complexidade da práxis criadora a partir de um prisma ou horizonte de
compreensão e interpretação que situam o ser-motrício numa rede de intencionalidades
que interligam a ação, o sentido, o valor e os modos relacionais, resultantes da
implicação e co-implicação num movimento histórico, cultural, ético e político,
organizados a partir da contribuição da Ciência da Motricidade Humana (CMH).
Direcionaremos o olhar para as possibilidades educativas da práxis criadora,
entendendo-as como vivência em plenitude, orientadas pela “Ciência Encarnada” e pela
abordagem fenomenológico-hermenêutica, para viver, acessar, compreender e
interpretar o fenômeno de manifestação do modo de ser-motrício.
Defenderemos a práxis criadora como dimensão autêntica do ser-motrício, como
caminho de realização e da vida em plenitude.
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Objetivos específicos:

Encontrar referências, ressonâncias e possibilidades para o desenvolvimento de
perspectivas educativas pela práxis criadora, levando-nos a analise e interpretação dos
modelos educativos emergentes em direção a outros olhares e leituras da motricidade e,
com isso, construir horizontes para uma orientação fenomenológico-hermenêutica
formadora da Apreciação da Motricidade Humana.

1.7 - Apostas hermenêuticas de investigação.

Os caminhos interpretativos e compreensivos (trilhas) seguirão as inspirações e
orientações das reflexões a seguir:
1)

A análise interpretativa da motricidade, que situa o ser-motrício numa rede de
intencionalidades e confluências (materialidade vivida, sentido, valor, relação),
permite ultrapassar as formas reducionistas de compreensão da motricidade
favorecendo a formulação de projetos educativos que explorem mais
significativamente o potencial humano. Desse posicionamento outras percepções,
outras vivências e outras compreensões emergem para o ser-motrício situar-se no
mundo;

2)

Compreendemos e interpretamos os fenômenos da motricidade a partir de como
vivenciamos nosso próprio modo de ser-motrício. Portanto, o modo encarnado
como existimos é a base do modo interpretativo por onde olhamos. Ai reside a
grande importância da práxis criadora na Educação ser dirigida para a formação do
apreciador em motricidade humana;

3)

Nem todo movimento humano pode ser considerado como impressão/expressão do
ser-motrício que vislumbra sua plenitude como condição existencial. Isso porque a
realidade humana é resultado da práxis criadora cuja ação é, entrelaçadamente,
sentido, valor, relação, história, ética, cultura, política, biodinâmica e não simples
deslocamento do corpo no espaço-tempo.

4)

Nem sempre o movimento humano apreende e expressa sentido, valor e relação.
Por assim dizer, seria possível considerar a imersão do ato humano numa rede de
intencionalidades e de múltiplas linguagens, a fronteira entre um “movimento de
um corpo” daquilo que compreendemos como ser-motrício, objeto de estudo da
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motricidade humana, uma forma possível de ser-no-mundo, expressão da
corporeidade;
5)

A ação humana, ao adentrar na dimensão espaço/temporal transcendente
respondendo aos apelos do viver, torna-se uma práxis criadora e, pela própria
potencialidade humana, abre-se em leque de sentidos devido à intencionalidade;

6)

É próprio da natureza humana transcender as ações que estão mais próximas da
condição de subsistência e sobrevivência (condicionantes) para alcançar a
dimensão de transcendência, do ser-mais, o que, a grosso modo, permite ao sermotrício vivenciar a plenitude de seus possíveis. Por não ser uma existência
cumprida o humano é práxico cuja realização é criação.

7)

A motricidade humana na cultura moderna e contemporânea tem suas estruturas
delimitadas e, reduzidamente compreendidas, na eficiência e utilidade do
movimento do corpo, conduzindo a ação humana ao trabalho produtivo e ao
esporte competitivo, com isso, reduz as possibilidades humanas criadoras, essência
do ser-motrício, uma vez que os potenciais humanos estão sendo explorados por
um desdobramento utilitário;

8)

É desafio da Educação hodierna conduzir as experiências e vivências educativas
numa dimensão que considere a motricidade um complexo sistema de impressão/
expressão da corporeidade, um espaço fundamental de desenvolvimento humano,
cujo ato intencional, percorra múltiplas possibilidades linguísticas.

9)

Na formação de educadores é necessário vivenciar e compreender a práxis criadora
nas dimensões estética, ética, lúdica, técnica e expressiva, formadoras da
humanização e da cultura da apreciação da motricidade humana.

10) A plenitude do ser está na sua presença consciente no mundo vivido, pois habita a
apropriação de si mesmo na experiência da vida. Assim, compreender o sermotrício não é uma apreensão de fatos nem uma delimitação conceitual, mas,
vislumbrar horizontes de possibilidades de ser tendo à práxis criadora como
caminho de realização.
11) Na ação humana reside um princípio que se vincula ao afeto. Atmosfera existencial
onde o ser-motrício se vê implicado com o si mesmo, com o outro e com o mundo.
Um afeto que reconhece o esforço na busca de ser-mais em interação. Estado
volitivo que leva em conta que o individuo é mesmo importante para si próprio e
que sente prazer em compartilhar sua realização.
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12) O ser-motrício habita uma dimensão ou atmosfera de existência onde sente que há
uma consonância, uma vibração, um clima criativo-lúdico-projetivo, revelador de
um diálogo entre o meu ser e os outros seres. Uma vibração em todo o ser, que
perdura como energética necessária para a práxis criadora. Um fio condutor em
direção à plenitude de seus possíveis. Energia necessária para que o esforço não se
dissolva.
Diante desses horizontes compreensivos, somados ao modo como a motricidade
humana tem orientado a maneira de vivenciar minha condição corpórea, sinto que tenho
condições de aprofundar essas temáticas, contribuindo com as reflexões que a trajetória
investigativa me tem possibilitado.
Convido o leitor a seguir em parceira, nesse processo vivencial e reflexivo, para
conhecer e compartir os encantamentos que surgirão nas trilhas e caminhos em que me
aventurarei.
Sejamos caminhantes...
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2. SOBRE O MÉTODO
Mapeamento do percurso.
“Necesitamos aprender a aprender de nuestra
energía fluyendo en plenitud, para poder
recordar al mundo cuál es el camino
trascendente de la humanidad. El camino son
sus curvas, subidas y bajadas, son llanos e
picos, que ha de ser paseados, nadados,
danzados, cantados, dibujados, acariciado,
besado en la calma y con la fuerza de su
propio amor. Amor que es la energía
trascendente, integra nuestra corporeidad, nos
une y nos da sentido”. (BOHÓRQUEZ;
TRIGO, 2011)

2.1 - Ciência e investigação encarnada

Baseando-se no pressuposto de que um processo metodológico investigativo não
se restringe a um “eu penso”, mas num “eu sinto” e no “eu argumento” (SÉRGIO, 2010,
p.112), a metodologia dessa investigação, etapa que corresponde ao planejamento da
caminhada, não se estrutura numa linearidade esperada para os objetos de estudos onde
o paradigma (KUHN, 2006) da simplicidade é determinante na busca do saber. Nosso
objeto e propósito investigativo deve se valer de percursos estruturantes, orientadores e
delimitadores – processos organizativos – diante de um fenômeno humano complexo,
aberto a uma infinidade de possibilidades compreensivas por ser naturalmente
dinâmico.
A motricidade humana, cuja problemática é o sentido do ser-motrício situado em
sua historicidade, em sua aproximação com as múltiplas linguagens, com a práxis
criadora e com a educação, necessita de recursos metodológicos capazes de considerar a
complexidade, os modelos em rede e os imponderáveis da natureza motrícia dinâmica e
em incessante formação/transformação, já que “a motricidade humana é também um
processo dinâmico de aquisição do saber” (SÉRGIO, 2010, p.114) .
Com o desafio de apreender o estatuto ontológico inserido nas condutas
motrícias, ou seja, na ação humana, vividas na singularidade e universalidade da práxis
criadora, a metodologia adotada prevê a análise, a descrição, a compreensão e a
interpretação desse fenômeno. Evidentemente que, ao estruturarmos os modos
orientadores pelas quais as questões investigativas e seus desdobramentos
compreensivos se edificarão, revelar-se-á um horizonte de ciência que pensamos ser
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coerente com a própria natureza do objeto de investigação e suas problemáticas.
Adotaremos um modo de pensar científico que considere o ser-motrício situado num
processo de formação resultante da interação com seu entorno, portanto, valemo-nos da
perspectiva de um “logos encarnado, mente corpórea e criação histórica” (AZA, 2011,
p.45).
As intolerâncias epistêmicas em torno do saber científico, suporte dos dualismos
e dicotomias, precisam ser superadas se as investigações hodiernas pretendem dialogar
com a realidade encarnada que nos constitui, e aqueles outros que nos rodeiam. Devese, portanto, superar a “arbitrariedade da razão, que se julga no direito de selecionar,
classificar e excluir as individualidades, a fim de fazer representações sem mais
qualquer mediação com o objeto” (BEREOFF, 2007, p. 58).
O objeto de estudo que se apresenta não se submete ao rigor das medições, já
que essas não são capazes de revelar a essência do ser-motrício a partir da redução da
sua natural complexidade. Ao tomar como referência outra estrutura de construção de
conhecimento, aquela que reconheça a contribuição de modos distintos de pensar e
existir do ser-motrício e sua realidade de entorno, que estruturas metodológicas podem
dialogar com a emergente e necessária “ciência integrativa” onde os processos
subjetivos e intersubjetivos epistêmicos interagem com a complexidade do “ser humano
corpóreo”(TRIGO; TORO, 2011, p.63)?
Para os destacados investigadores em motricidade humana, Eugenia Trigo Aza e
Sergio Toro Arévalo (apud AZA, 2011, p.63), a ciência que interatua com a emergente
e necessária ruptura com os padrões dominantes deve: ser um espaço de criação de
conhecimento do sujeito epistêmico; ser lugar de curiosidade e descobrimento das
diversas possibilidades de ser; um modo de apoderar-se de si mesmo e suas múltiplas
contingências para construir conhecimento, onde o erro seja parte do próprio processo
de descobrimento e que não esteja limitado à razão lógica e instrumental; que trate a
realidade aberta à historicidade, ou seja, dinâmica, móvel, e transformadora dos
próprios acontecimentos históricos; uma ciência que se volte aos processos de harmonia
do universo; uma ciência onde o humano esteja presente e não somente as questões
econômicas e tecnológicas; uma ciência que considere a diversidade dos distintos povos
da terra cujo pensamento flexível é fundamento da abertura de possíveis existenciais;
uma ciência crítica, ética, política, afetiva onde as distintas possibilidades linguísticas,
próprias do humano comunicante, seja contemplada e não só escrito-descritiva ou
lógico-dedutiva; uma ciência que permite a construção investigativa que parta da dúvida
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prévia, anterior ao discurso, que possa partir da incorporação do sujeito que está diante
da complexidade epistêmica. A esse leque de recursos orientadores os autores
denominam “Ciência e Investigação Encarnada” (AZA, 2011).
A “Ciência e Investigação Encarnada”, é um sentido investigativo que orienta as
construções da própria investigação, pois apresenta as estruturas que tornam coerentes a
busca das problemáticas inicialmente delimitadas. Não é possível pensar e analisar
outros modos de se “olhar” a motricidade, que subsidiem e criem ressonâncias em
outros modos educativos, se seguirmos adotando referências de ciência que não
dialoguem com as rupturas necessárias para a construção de avanços compreensivos.
“En últimas, encarnar el conocimiento, no es otra cosa que conocer desde si mismo
(corporeidad) en relación con los otros e lo otro, lo que denominamos en la CMH de
relación tríadica yo-otro-cosmos” (AZA, 2011b, p.10).
A “Ciência Encarnada”, nessa dimensão, considera válida e desejável a
perspectiva qualitativa, a incerteza, a complexidade, os processos sistêmicos, a interrelação sujeito-objeto, a arte e a mente corporizada e encarnada, a transdiciplinaridade,
a intersecção de distintos caminhos onde a intuição seja considerada. A “Ciência
Encarnada” considera os processos em rede além de permitir desenhos investigativos
múltiplos, abertos e criativos por onde a linguagem metafórica questionadora tenha
relevância, lugar de expressão ética, filosófica, artística e poética (AZA, 2011, p. 69).
Tal modo investigativo reconhece que “os objetos têm fronteiras cada vez menos
definidas; são construídos anéis que se entrecruzam em teias complexas com os dos
restantes objetos, a tal ponto que os objetos em si são menos que as relações entre eles”
(SANTOS, 2007, p. 34).
Ao questionar o modo pelo qual a histórica ciência ocidental organiza o
conhecimento a partir de dados quantificáveis, que separam os dados da realidade
complexa do mundo vivido, Eugenia Trigo Aza (2011) aponta que, apesar dos avanços
que essa estrutura tecno-biológica alcançou, a mesma estrutura científica desconsiderou
o ser humano em sua integridade e em sua complexidade, pois se tornou desmembrado,
esquecido, descontextualizado, desprestigiado, desestabilizado e diante de uma grande
crise de identidade e valores.
Nessa investigação, produto de intermináveis reflexões e análises de uma
corporeidade que experimenta a realidade em seus diversos feixes de existência, ponto
de partida daquilo que vai tomando corpo enquanto investigação, um modo “peer to
peer” de formalização do saber, do ser/saber/existir incorporado para traduzi-lo no
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corpo do texto que aqui se apresenta, acreditamos na coerência das palavras de Eugenia
Trigo Aza:
Desde nuestra mirada hay que conocer lo que otros han escrito, hay que
detenerse en los caminos y pensar por nosotros, re-escribir la historia en
función de nuestra propia historia. Y también, viva, siéntase como ser
humano creador y deje fluir sus ideas, exprese sus sensaciones, percíbase
libre en ese proceso u luego complemente con las aportaciones de otros,
Pero no repita, no vuelva e decir lo ya dicho, no sea papagayo sino creador.
(AZA, 2011, p. 73).

Adotar o convite de ser criador-construtor de uma história a partir do “sermotrício encarnado”, do qual partem os processos investigativos, é o que assumimos
percorrer, uma dimensão onde desejamos revelar outras possibilidades e outros
caminhos, examinando e analisando as indagações e problemáticas que nos “comovem” e que desafiam a curiosidade epistemológica, desencadeadora da energia
exploratória de um corpo em ato intencional em busca de mais-ser. “La mirada que el
investigador tiene sobre el conocimiento, el mundo, la vida está directamente
relacionada con lo que es capaz de pensar, sentir y hacer en el propio mundo” (TRIGO,
2013, p.27).
Nosso referencial epistêmico reside na Ciência da Motricidade Humana (CMH)
e, por ela, na interpretação de Eugenia Trigo Aza (2011, p. 89), a investigação deve ser
um processo de inter-relação apaixonada entre a busca constante e sistemática pelo que
somos com a produção de conhecimento que constrói a “ciência-conhecimento
encarnado”, o “logos encarnado”. Seguindo com as orientações da autora (2011, p. 9091), se nosso modo de existir e viver se dá pelos sentidos nos quais compreendemos
nossa corporeidade, um modo complexo de ser-no-mundo, e se interpretamos nossa
motricidade (corpo em ato intencional para a transcendência) como projeção criativa
(aquilo que está além do visível) é coerente adotar o conceito de mente encarnada, logos
encarnado, corporeidade e motricidade como suportes para a “ciência-conhecimento”
que delimitamos nessa investigação.
A “ciência-conhecimento encarnado” trata o termo “encarnado” como
proveniente de “encarnar”, do latim “incarnare” que significa “tornar carne”,
personificar, representar alguma ideia, doutrina, incorporar, tornar próprio ao corpo. Do
ponto de vista epistemológico tal conceito diz respeito a romper com os dualismos
corpo-mente,

mente-espírito,

razão-emoção,

sujeito-objeto,

civilizado-selvagem,

oriente-ocidente, etc. (AZA, 2011, p.91). Assim, a dinâmica de “encarnar o
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conhecimento” remete e considera o entrelaçamento “eu-outro-cosmos” vivido e
compreendido em sistemas complexos intercambiantes.
As capacidades e potenciais linguísticos humanos, pertencentes à corporeidade e
à motricidade, estruturas por onde também são formados o pensamento lógico-dedutivoargumentativo, devem ser considerados relevantes num processo investigativo onde a
própria corporeidade e motricidade são objetos de estudo.
Seria uma incoerência estudar e investigar a motricidade e corporeidade humana
prescindindo de uma metodologia de investigação que valorize elementos e
características essenciais da própria corporeidade/motricidade como: a imaginação, a
intuição, a emoção, a metáfora, as expressões simbólicas da linguagem da arte, do
desenho, da fotografia15, da música, etc. Assim como aponta Boaventura de Souza
Santos:
...a ação humana é radicalmente subjetiva. O comportamento humano, ao
contrário dos fenômenos naturais não pode ser explicado com base nas suas
características exteriores e observáveis, uma vez que cada ato externo pode
corresponder a sentidos da ação muito diferentes. (SANTOS, 2007, p. 22)

Por esse prisma, a metodologia investigativa que pretende um desvelar
fenomenológico-hermenêutico da motricidade humana deve contar com reflexões,
análises, compreensões e interpretações que considerem a experiência vivida, “o logos
encarnado” e seus entrelaçamentos com as múltiplas linguagens, expressos nas imagens,
sons e gestos situados numa historicidade.
Eugenia Trigo Aza (2011, p. 69) define a investigação encarnada como: “el
estudio de los diversos procedimientos corpóreos que empleamos para descubrir los
entresijos de un problema que me (nos) afectan como ser(es) humano(s) en el mundo
(soy humano y nada de lo que es humano me es ajeno)”. A investigação encarnada é por
tanto compreendida como “estudio de los diversos procedimientos corpóreos que
empleamos para descubrir los entresijos de un problema que me (nos) afectan como
ser/es humano/s en el mundo” (AZA, 2011b, p.12)
A “investigação encarnada” proposta por Aza (2011, p. 96); Aza (2011b, p.12)
tem como princípios:
- trabalhar no contexto (cultural, pertinente e temporal);
- busca de sentido e compromisso com a vida em todas as suas manifestações;
15

A utilização da fotografia como modo dialógico entre a leitura da realidade e sua compreensão
filosófico-hermenêutica pode ser mais bem observada na obra “Atlas do corpo e da imaginação” de
Gonçalo Tavares, Editorial Caminho, 2013. Uma abordagem fenomenológica da fotografia pode ser
encontrada na obra: BARTHES, Roland. A câmara clara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.
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- considerar as incertezas (interação, integração, ordem-desordem);
- a relação sujeito-objeto (subjetividade-objetividade);
- considerar o universo como probabilístico, descontinuo e interpretável;
- compreender o pensamento como mente encarnada (corporeidade);
- considerar a construção do conhecimento como a ação de diversas dimensões,
capacidades, habilidades e linguagens humanas;
- trabalhar com a polaridade e complexidade;
- considerar a política, a ética e a sabedoria.
Tal estrutura metodológica proposta pela autora nos remete a um “pensar
corporalmente” que instiga a “ver” para além do que aparece em busca do sentido mais
profundo. Para a condução desse projeto investigativo, em especial naquilo que
orientará os subsídios para a educação do ser-motrício, o referencial de “exploração de
diversas linguagens” destacada na investigação encarnada apresentadas por Aza (2011,
p. 97) é relevante, assim como a orientação de ampliação de um “leque de sentidos” que
considere a sensibilidade corpórea como fonte de conhecimento. Como aporte
metodológico, consideramos destacar a síntese apresentada por Aza (2011, p. 99-100)
de sua compreensão da “ciência-conhecimento encarnado:
El propio sujeto que investiga;
Su contexto y posibilidad;
Su historia y temporalidad;
Su sensibilidad;
Su corporeidad; motricidad y creatividad;
La curiosidad y la pregunta;
La trascendencia;
El conformismo y la alegría;
Con satisfacción de lo investigado;
Con el aporte que realiza;
La aventura del conocimiento;
La humildad y respecto a sí mismo, el otro y el cosmos;
El compromiso ético-político con la Vida en todas sus manifestaciones.

A partir dessa exposição orientadora, que revela o paradigma científico pelo qual
as problemáticas da tese se apoiam, vamos delimitar a seguir as características e
possibilidades próprias das investigações em Motricidade Humana.
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2.2 - Ciência da Motricidade Humana e suas possibilidades metodológicas.
“A neutralidade da ciência é uma inferência
impraticável, porque toda a materialidade
científica se resolve na idealidade de quem faz”.
(SÉRGIO, 2003, p. 93)

Pelo exercício reflexivo de interpretar, compreender e apreciar o sentido da ação,
pois a ciência da motricidade humana não é um movimento qualquer “mais ações, isto
é, movimentos intencionais e, portanto, com sentido e significado” (SÉRGIO, 2010,
p.116), no qual verificamos a exposição sistemática dos conhecimentos sobre
corporeidade e motricidade do homem, tomamos a fenomenologia-hermenêutica como
referência para a análise da práxis corporal humana.
A orientação fenomenológico-hermenêutica permitirá uma interlocução com as
obras do Prof. Dr. Manuel Sérgio e outros pesquisadores em motricidade humana,
possibilitando a formação dos horizontes do ser-motrício bem como o desenvolvimento
de modos de acesso ao seu universo a partir de uma perspectiva de desdobramentos do
ser-motrício

e pelos

processos

compreensivos

subsidiados pela observação,

interpretação e análise em torno das esferas sistêmicas e pela trama reveladora da práxis
criadora, compreendida e interpretada como uma rede de intencionalidades, aqui
tomado como dimensão e/ou atmosfera onde habita o ser-motrício, i.e., a ação, o
sentido, os modos relacionais, os modos valorativos circunscritos num espaço/tempo
histórico/cultural/ético/político, em busca das implicações e ressonâncias desses “modos
de ser” na educação.
Olhar para o fenômeno da motricidade em espaços educativos sem adotar um
referencial reducionista é uma tarefa complexa, uma vez que buscamos revelar a
essência do humano no seu projeto de ser-motrício. Tal condição exige um olhar
criterioso para selecionarmos aspectos da realidade com o qual construiremos um
conjunto sistemático de argumentações em proposições teóricas, de observação e
análise para dar “luz” aos caminhos traçados, possibilitando as reflexões interpretativas.
Então, podemos abordar diversos campos do saber humano não
simplesmente por que tenhamos que encontrar ai uma verdade absoluta.
Trabalhamos com os instrumentos de que dispomos e a partir de então,
estabelecemos um campo do saber. (STEIN, 1996, p. 40)

Para uma “leitura” da motricidade humana temos que encontra uma luz que
torne visível os espectros e feixes de sua complexidade. A luz é formada por espectros
cujo prisma destaca seus feixes. Na motricidade humana também vislumbramos a
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existência de feixes e espectros que precisam ser revelados, compreendidos,
interpretados e apreciados.
A Ciência da Motricidade Humana e seu diálogo pleno e coerente com o “logos
encarnado” permite, por considerar a complexidade do fenômeno de seu objeto de
estudo, uma diversidade de métodos que devem se adequar com a natureza dos
problemas formulados. A essa abertura metodológica se dá o nome de método
integrativo, que permite um diálogo com múltiplas linhas compreensivas.

2.3 - A Motricidade Humana e o método integrativo.
Segundo Ana Maria Pereira (2010, p.376), a motricidade humana desenvolve
diálogos com distintas linhas de pensamento científico proporcionando, para as
pesquisas que provém da sua teoria, o método integrativo. O método integrativo tem o
caráter de transgressão metodológica16, sendo um espaço de aproveitamento de várias
vertentes metodológicas. A motricidade humana recusa qualquer metodologia que se
alie ao método cartesiano17 baseado na fragmentação e separação e tende a referendar
um processo complexo e interativo (PEREIRA, 2010, p.385).
Em sua tese de doutoramento, em 1986, Manuel Sérgio já apontava o método
integrativo como adequado a Ciência da Motricidade Humana, como vemos:
O método a utilizar será o integrativo, isto é, o fruto da convergência de
métodos, os mais dispares. Tais como: o método histórico, o método
biológico, o método fenomenológico, o método sociológico, o método
psicológico e psicanalítico, o método dialético e o método estrutural. Enfim: a
compreensão e a explicação! (SÉRGIO, sdb, p. 159)

Essa proposição é estruturada a partir do entendimento e necessidade de se
considerar o pensamento complexo, onde os processos interpretativos condicionam as
16

Como aponta Santos (2007, p. 48 - 49) ao considerar o conhecimento na pós-modernidade num
contexto de possibilidades, ou seja, “as condições de possibilidade da acção humana projectada no mundo
a partir do espaço-tempo local.” (...) “A ciência pós-moderna não segue um estilo unidimensional,
facilmente identificável; o seu estilo é uma configuração de estilos construída segundo o critério e a
imaginação pessoal do cientista”.
17
O legado do Cartesianismo aponta avanços significativos nas áreas tecnológicas porém, cria estruturas
que precisam ser revistas e superadas, entre elas, destaca-se: A fragmentação de tudo com tudo. Não se
trata somente da separação corpo-mente-espírito. Trata da divisão em pequenos fragmentos que nos
impede de compreender em amplitude a nós mesmos e o mundo-vida-cosmos. O ato de estudar
fragmentadamente através de “disciplinas” destribuídas em tempo, espaços e docentes diferentes é um
exemplo disso; A competição, que implica em ganhar sempre e mais que o outro. Ai estão os esportes
como instituição mais evidente da representação dessa condição; O domínio da linguagem oral e escrita
como o mais fidedigno meio de conhecimento e a irrelevâncias das vivências e da corporeidade como
saber autêntico, assim como das demais linguagens; Do movimento, reduzidamente compreendido como
deslocamento de um corpo no espaço que iguala o corpo humano com outros corpos físicos. (Elabodado a
partir de notas de trabalho e investigação partilhadas pela prof. Drª Eugenia Trigo Aza.)
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bases das investigações empíricas. Essa tese configura-se como um estudo da práxis18
que, tomando como referência o método integrativo, próprio da Ciência da Motricidade
Humana, pertencente ao paradigma do modelo de “Ciência Encarnada” proposta por
Eugenia Trigo e Sergio Toro, permitindo valer-se de uma orientação fenomenológicohermenêutica como abordagem metodológica para organizar as reflexões e
argumentações, em especial nas questões de acesso ao ser-motrício e sua relação com as
múltiplas possibilidades linguísticas humanas. Trata-se da formação de um
conhecimento compreensivo sobre as problemáticas apontadas onde a incerteza é vista
como a “chave do entendimento de um mundo que mais do que controlado tem de ser
contemplado” (SANTOS, 2007, p. 52).
A fenomenologia-hermenêutica se mostra como um processo promissor, uma
vez que “o método integrativo deve ser a síntese de muitos métodos, incluindo o método
hermenêutico” (SÉRGIO, 2003, p.52). A ciência da motricidade humana, entendida
como ciência do homem, tem carência nas investigações de caráter compreensivo, pois
há uma grande necessidade de explicação e reduzida compreensão assim a
hermenêutica, enquanto orientação metodológica tem espaço para ser explorada.
... a CMH assume um estatuto ontológico, porque pretende figurar no
processo histórico, desde a Educação Física, de raiz cartesiana e empirista,
até a CMH, onde a fenomenologia e hermenêutica predominam e,

18

O termo práxis, do grego, significa ação, o agir, a execução, realização. Aristóteles concedia a práxis o
sentido de toda a ação que tenha fim em si mesma e que se mantenha no interior do sujeito. Para o
filósofo toda ação que produz um objeto exterior não é práxis, é poiesis (poesia). Historicamente o termo
passa por várias significações até que se revela como categoria de ação transformadora a partir de Marx.
A Ciência da Motricidade Humana (CMH) apropria-se dessa categoria central do marxismo mais
considera que a ação transformadora não está apenas nas relações do trabalho, no fator econômico e na
luta de classes. Ao aproximar-se da fenomenologia a noção de práxis apresentada por Manuel Sérgio,
filósofo idealizador da CMH, fundamenta-se numa antropologia que considera o ser-no-mundo assim, a
ação transformadora compreende-o no sentido da existência humana.
Para Manuel Sérgio (sda, p. 157) a práxis é: “tudo o que, através do contributo indispensável da
motricidade, constitui a manutenção e desenvolvimento da humanidade. Não é tanto um labor espiritual
ou especulativo, mas algo que, objetiva e materialmente, transforma a realidade. A teoria, isolada, não
tem eficácia real. Só a tem quando se traduz numa conduta motora. A prática é a teoria materializada e a
teoria é a prática formalizada”. Ana Maria Pereira (2006, p. 108), em sua tese de doutorado intitulada
“Motricidade Humana: a complexidade e a práxis educativa” afirma que: “toda a práxis é condição da
existência humana, que se revela na corporeidade, ou seja, o mesmo que dizer, na motricidade. E radica
numa complexidade que envolve, simultaneamente: o ser-no-mundo; o sensível e o inteligível; a natureza
e a cultura; a ação e a reflexão; a linguagem do sentido e do significado; a compreensão e o critério
crítico; e ainda a liberdade de criação e de expressão. Na práxis está a complexidade humana e na
complexidade humana está a práxis, numa relação indissolúvel e globalizante”.
Assim a práxis vai além de um simples conceito de prática e aproxima-se com o conceito de poiesis, onde
a produção está ligada aos processos de criação, de imaginação, de intuição poética e não simplesmente o
ato de fazer. A CMH tem claro compromisso com a práxis criadora e transformadora já que surgiu, como
ciência, de forma crítica e comprometida. Pereira (2006, p. 183) afirma que a complexidade da
motricidade humana pode ser traduzida na relação ação-reflexão-conhecimento-práxis. Assim, como
segue a autora, a práxis só se efetiva na dialética da teoria e prática, do agir crítico e consciente.
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portanto, onde se reconhece a primazia do intencional e do sentido sobre o
meramente físico e reflexivo. (SÉRGIO, 1999b. p. 22) Grifo nosso.

Esse processo metodológico tem em vista desdobrar-se nas seguintes
temáticas/teses:
1) A delimitação da Ciência da Motricidade Humana (CMH) e seu objeto de estudo.
2) A apresentação dos horizontes de ser-motrício a partir do objeto de estudo da CMH.
3) A apresentação de modos de acesso compreensivo ao ser-motrício.
4) A possibilidade do educador/apreciador apropriar-se da estrutura de acesso como
referência ao pensamento contemporâneo para encontrar ressonâncias capazes de
subsidiar e situar as vivências educativas do ser-motrício.
5) Como campo de formação de sentido da ação motrícia, e como parte significativa da
dimensão

educativa,

educador/apreciador

considerar
do

a

ser-motrício

interpretação
como

estado

e

a

interlocução

fundamental

para

do
o

estabelecimento das novas referências para a construção e consolidação de uma
práxis criadora nos moldes da CMH.
6) Considerar que novas estruturas, referências e subsídios educativos surgirão para a
práxis corporal humana, onde a totalidade e a plenitude são princípios paradigmáticos
fundamentais.
7) O processo metodológico que se articula evidencia a aproximação da motricidade
humana com as múltiplas linguagens.
8) Constituir horizontes para a formação em Apreciação da Motricidade Humana.
A tese convida a adentrarmos num universo linguístico que preenche a práxis
criadora de sentido e significação. É esse caminho que a fenomenologia-hermenêutica
permite percorrer e do qual trataremos. Para apreender a riqueza da motricidade
humana, considerando sua complexidade, é necessário recorrer aos mais variados
métodos e expressões linguísticas, como a poesia, a fotografia, o texto, o vídeo, o
desenho, a escrita, a oralidade entre outros caminhos que possam elevar e levar a
compreensão a fundamental e insubstituível dimensão ontológica imanente da ação
humana. A tarefa dessa tese, portanto, é o aprofundamento da condição de ser-motrício
e a compreensão das estruturas metodológicas de apreciação da motricidade humana
que permitam situar, analisar, descrever, interpretar, apreciar e revelar o conhecimento
pelo diálogo argumentativo, i.e., outras possibilidades de olhar o corpo em ação.
Do ponto de vista metodológico, o conhecimento que se busca vai ao encontro
da possibilidade de construir outros sentidos às vivências, desde o início, tratadas como
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um fenômeno complexo funcionando como rede que compõem um universo de
conhecimento incorporado, encarnado. A motricidade humana, tratada única e
exclusivamente de forma reducionista, fundada na explicação sem compreensão,
modelo dominante no dimensionamento das “atividades físicas” pelas ciências naturais,
deixa de considerar alguns fenômenos como a motivação, a intencionalidade, a vivência
do corpo e seus aspectos linguísticos, ou seja, aspectos da expressão/impressão, do
horizonte projetivo e do sentido.
Como os estudos empíricos já avançaram em quantidade e qualidade explicativa
o que se pretende e avançar da passagem do corpo-movimento empírico para a
fenomenologia-hermenêutica do corpo-vivido, assim pretendemos criar estruturas e
condições para o entendimento do ser-motrício existencial como modo de
prolongamento do ser-motrício empírico. Essa passagem será mais bem delimitada nos
desdobramentos do ser-motrício.
...um investigador que se interessa apenas por dados empíricos, sem a
preocupação de reuni-los num paradigma típico das ciências hermenêuticas
ou humanas, dificilmente poderá, neste caso, aspirar a inteligibilidade, dado
que é inteligente o que está em concordância com o problema da
complexidade humana... no movimento da transcendência (ou superação).
(SÉRGIO, 2010, p. 112)

Por esse motivo a adoção da fenomenologia-hermenêutica proposta como
orientação metodológica dessa pesquisa, sustentada pelo método integrativo da
Motricidade Humana e situada como “Ciência Encarnada”, como já anunciado, vai ao
encontro o que Boaventura Souza Santos (1989, p. 65) traz como sendo a “teorização
das relações epistemológicas entre as ciências sociais e as ciências naturais”. O autor
sugere uma teoria que tende a superar as distinções entre a natureza e a sociedade
referendando-a como o paradigma das ciências pós-modernas. É na intersecção de uma
a outra, é na “brecha” deixada pelas interfaces não dialogantes das ciências que, em
parte, vamos transitar.
Manuel Sérgio (2003, p.36) já adiantava que a motricidade humana, como
complexidade, tem como objeto estudar a conduta motora, ou seja, a relação corpoalma-desejo-natureza-sociedade. E por estarmos diante da corporeidade e da
motricidade humana, portanto diante do fenômeno do ser-motrício, “há que partir
sempre da complexidade construtiva do ser humano” (SÉRGIO, 1994, p.45). A
possibilidade de aproximação entre os universos científicos próprios das ciências
naturais e das ciências humanas tem a motricidade como um elemento chave de ligação,
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se for permitida uma constituição hermenêutica nesse sentido assim como afirma
Manuel Sérgio (2003, p.24): “Dos estudos que venho fazendo sobre motricidade
humana há de se apresentar também uma dimensão hermenêutica, reflexiva e critica”.
Situar a motricidade humana e, em especial, a educação do ser-motrício,
localizando os fenômenos a ele implicados como um habitar entre as ciências da
natureza e as ciências humanas, i.e., entre as ciências explicativas e as ciências
compreensivas sem considerar, pela própria condição do ser-motrício, os modos de
habitar a linguagem (como veremos no transcorrer do estudo) é permitir a abertura da
compreensão, ampliando o leque de interação do empírico com o fenomenológico e
desse ao universo hermenêutico, já que a motricidade é complexidade.
Como fazer ciência nessa possibilidade? Como olhar para o fenômeno complexo
da motricidade humana na possibilidade de construção de um diálogo entre as ciências
humanas e as ciências naturais? Ou ainda, como apresentou essa problemática Pereira
(2010, p. 381): “Qual o método utilizado por essa ciência"?
Para Boaventura Souza Santos (1989, p.72) o discurso metodológico da
atualidade busca um caminho intermediário entre as correntes naturalistas e empiristas,
como foco no objeto, e as racionalistas, idealistas e subjetivistas com foco no sujeito, na
teoria e nos conceitos. Segue apontando que, nessa busca do meio19, é possível
identificar algumas linhas metodológicas. A busca do meio do qual pretendemos
explorar como orientação para revelar possíveis interpretações diante do discurso da
corporeidade movente, nas diversas dimensões da práxis criadora que sabemos ser
propriamente humana, é a linguagem, pois é, por natureza, mediação.
Os esforços interpretativos que a motricidade humana instiga para além dos
estudos naturais da racionalidade espaço-temporal já é fato novo, ainda mais se
orientados pelas possibilidades hermenêuticas de interpretações pelas distintas
linguagens. “Toda interpretação de algo compreensível, que auxilie outros a alcançarem
a compreensão, tem com certeza caráter linguístico” (GADAMER, 2010, p.4). A teoria

19

O caminho do meio, aqui explicitado como possibilidade de integração entre as ciências naturais e
ciências sociais e humanas, uma perspectiva de evolução ao contexto das ciências pós-modernas como
aponta SANTOS (1989), tem uma curiosa aproximação com o pensamento oriental, tipicamente falando,
quando abordado pelo Livro do Caminho e da Virtude – Tao te Ching de Lao Tse. No capítulo 5, na
tradução direta do Chinês feita por Sproviero (2014, p.10) diz: “muitas palavras e números o limitam/
melhor guardá-los no íntimo”. Em Wu Jhy Cherng (2011, p. 51) temos: “Excesso de conhecimento
conduz ao esgotamento/ E não é melhor do que se manter no centro” . Na interpretação de Wu Jhy
Cherng temos: “ o excesso de conhecimento conduz ao esgotamento e não é melhor do que se manter no
centro: quem se mantém ao abrigo desses excessos, cultiva no seu coração uma espécie de vazio ou
equilíbrio ilimitado, que adquire a capacidade permanente de receber e assimilar novos conhecimentos.”
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que conceberá os objetos teóricos nessa dimensão abandona a pretensão de construção
de uma realidade absoluta, infalível e cópia fiel da realidade.
Se reconhecermos os campos específicos das distintas maneiras de tratar
determinado objeto de estudo, a tendência para compreender fenômenos humanos
complexos, como é o caso da motricidade humana, é analisar possibilidades de
integração entre esses diferentes campos.
Trata-se de certo pluralismo metodológico (SANTOS, 1989, p. 74) reforçado
pela ideia do método integrativo proposto por Manuel Sérgio como já citado
anteriormente. A motricidade humana, por se tratar de um fenômeno complexo, não
descarta a interdisciplinaridade e a transdiciplinaridade, portanto “importa promover a
reunificação das ciências da natureza e das ciências humanas, como se torna imperioso
fazer, ao nível da motricidade humana” (SÉRGIO, 2003, p.101). No trato dessa questão,
onde se vislumbra uma relação entre as ciências naturais, sociais e humanas, tende a ser
a motricidade humana um caminho próprio de materialização de abertura dessa ruptura
epistemológica que nossa atualidade necessita, como vemos:
Só brandindo a mais crassa ignorância poderá negar-se que o homem está
sujeito a um certo número de leis biológicas. No entanto, mesmo sem
excrescer o domínio do biológico, ele distingue-se por, lado a lado com
circuitos nervosos pré-determinados, possuir uma reserva considerável de
circuitos disponíveis e possíveis, que lhe permitem ser uma pensabilidade
em ato, um corpo animado, uma totalidade onde o bios e o logos se
encontram integrais e superados. O que define o homem, como humano, é
a sua capacidade para transcender os determinismos biológicos.
Assente na corporeidade, ou no físico e no biológico, ele mostra-se capaz
de substituir o instintual por uma cultura que lhe determina a relação como
os outros, explica a sua ação, orienta o seu destino. É assim que ele
legitimamente se afirma como homem. (SÉRGIO, sdb, p. 143) Grifo nosso.

Se tivermos na motricidade humana, a partir de sua elaboração enquanto ciência
do homem, não descartando todo o componente biológico, anatômico, fisiológico, entre
outros, mas vislumbrando sua relação com outros significativos elementos de sua
constituição, expressos numa corporeidade movente, “as ciências da natureza e as
ciências sociais e humanas, possuindo embora uma insofismável autonomia, não
evoluem senão em diálogo incessante” (SÉRGIO, 2003, p. 47). Torna-se evidente que,
para ser coerente com essa perspectiva epistemológica, é necessário abraçar as novas
possibilidades metodológicas discutidas para a pós-modernidade tomando como
referência Boaventura de Souza Santos, ao tratar do impulso desconstrutivo da
hermenêutica crítica sobre a epistemologia ao questionar as verdades intocáveis do
conhecimento científico (SÉRGIO, 2003b, p.103).
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Manuel Sérgio nos convida a estudar os sistemas complexos por considerá-los a
terceira revolução científica, levando-nos a caminhar para uma nova perspectiva
paradigmática que, segundo ele, a Ciência da Motricidade Humana anuncia, uma vez
que: “O ser humano é de uma complexidade que o substancialismo biológico ou o
substancialismo metafísico não abrangem. É na relação metafísica-biologia que o ser
humano melhor pode conhecer-se” (SÉRGIO, 2003b, p.73).
Manuel Sérgio (2003b) destina uma parte de sua obra para apresentar suas
reflexões sobre epistemologia e, no transcorrer de sua análise, após citar vários autores
sobre a construção do conhecimento, apresenta os conceitos de complexidade, da teoria
dos sistemas e de auto-organização como referências para a motricidade humana. Para
adentrar no fenômeno que me proponho estudar, será necessário apresentar, mesmo que
de forma breve, as referências que vão desencadear os estudos para uma fenomenologiahermenêutica da motricidade humana incluindo, para a construção de outros olhares, a
natureza auto-organizativa dos sistemas humanos e sua complexidade.
Assmann (1995, p. 109-113) vai mais fundo quando pretende apontar a
corporeidade, do ponto de vista científico, como o centro das bases teóricas para uma
teoria pedagógica, reforçando a perspectiva da “Ciência Encarnada”. Como a
motricidade é a própria impressão/expressão da corporeidade, a ponto de afirmá-la
como sua materialização20, o estudo nessa área como apontou Assmann, exigiria uma
Transteoria ou uma Interteoria o que deveria reverter-se numa Metateoria, organizada e
orientada para permitir muitas disciplinas, sem anular a episteme de cada uma delas e
suas especificidades científicas para manter seu objeto de estudo. O caminho
metodológico deve ser capaz de, em sua opinião, “suscitar questionamentos acercar de
uma dimensão da realidade que, ou efetivamente desborda, ou facilmente escapa às
epistemologias de tipo mono-disciplinar ou apenas sumatoriamente pluridisciplinar”
(ASSMANN, 1995, p.110). Esse posicionamento surgiu de suas reflexões e
investigações sobre o tema da teoria da corporeidade na ciência atual. Vale ressaltar que
os tópicos que tomou para sua análise foram:
- Autopoiese: a dinâmica auto-organizativa do vivo
- Homeocinética: superação do modelo homeostático
20

Nas palavras do próprio Assmann (1995, p. 101) : “A motricidade é o vetor da identidade corporal,
porque – ao nível bio-físico – é pela dimensão-movimento que a corporeidade se constitui, posto que é
nessa que ela se espaço-temporaliza. (...), fica evidente que a corporeidade se faz história mediante a
curvatura da dimensão espaço-temporal pela dimensão-movimento. Portanto ´ser-se` e ´ser-mo-nos`
(adquirir identidade) é ser Corporeidade cinética espaço-temporal”. Esse último conceito proposto por
Asmann muito se aproxima do horizonte de ser-motrício que será tratado mais adiante com
especificidade.
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- Sinergética: simetria e dissimetria coexistem
- Sistemas dinâmicos: abertos e longe do equilíbrio
- Teoria do caos: suas variantes
- Motricidade: a espaço-temporalidade cinética
(ASSMANN, 1995, p. 87)

Percorreremos, em parte, esses temas, dentro de uma perspectiva metodológica
para estruturar os pontos de partida da investigação, mas não suas finalizações que, em
virtude dos desdobramentos, tendem a ser produto do próprio caminhar metodológico.
Olhar para o ser-motrício nas diversas possibilidades de expressão em diferentes
vivências, tomá-las como complexas formas de linguagem nas experiências do treino,
das aulas, do lazer, da competição, do cotidiano e demais eventos, exige um olhar
criterioso. Ao selecionarmos estes aspectos da realidade faz-se necessário construir um
conjunto sistemático de procedimentos para dar “razão” aos caminhos que serão
traçados. Enxergar o invisível numa ação visível de maneira a encontrar o subjetivo no
ato objetivo, é certamente um dos maiores desafios dessa pesquisa como afirma
Bourdieu (apud PIRES, 2010, p.51) trazer à tona “o que se tornou invisível pelo excesso
de visibilidade”.
O modo de acesso do ser-motrício, que aqui buscamos elucidar por uma
orientação fenomenológico-hermenêutica, tratará das essências, ou seja, dos sentidos
que percorrem as vivências e seus modos interpretativos. Toda essa construção não
parte do nada. Ela se revela como expressão da própria condição encarnada de vivência
corporal no qual me situo como ser-motrício, como educador e como investigador. Na
motricidade humana compreendida pelo paradigma tradicional, existe um forte
componente de desvalorização do invisível sobre o visível, do subjetivo pelo objetivo,
do sensível pelo inteligível, do estético pelo técnico, no entanto, a ação humana se
apresenta em condutas integradas, únicas, ou seja, que não se repetem. Por isso
seguiremos o caminho de “articular a compreensão com a explicação, num ser
inacabado, aberto e dinâmico, que se movimenta da imanência à transcendência, da
natureza a cultura” (SÉRGIO, 1999, p.27).
Nessa perspectiva metodológica visamos integrar o “visível” ao “invisível”
da vivência do homem numa rede de entrelaçamento da materialidade vivida, do
sentido,

do

valor,

da

relação,

circunscritos

numa

dimensão

histórico/cultural/ética/política, dispostos nas perspectivas educativa do ser-motrício,
que vive em estado co-implicado com o mundo das distintas possibilidades linguísticas,
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orientados por um modelo de ciência onde a corporeidade se faz presente, a “Ciência
Encarnada”.
Para que essas possibilidades metodológicas possam elucidar os problemas
relativos aos processos interpretativos da motricidade humana, a partir do conceito de
ser-motrício, é necessário à construção de caminhos até então não percorridos, já que a
motricidade humana, vista pelos processos metodológicos aqui apontados, tende a
mostrar outros elementos constituintes desse objeto de estudo, “há algo a ser
interpretado que não faz parte do sistema rígido de verdades lógicas” (STEIN, 1996,
p.50). Se retomarmos o foco da tese, ou seja, dimensionar possíveis processos
interpretativos para o ser-motrício, tomamos como referencial de estrutura
metodológica os desdobramentos do ser-motrício e o seu caráter situado numa
complexa teia ou rede de intencionalidades e confluências que, entrelaçados, revelam
modos de acesso compreensivo do fenômeno da motricidade humana. Investigar como
esse modo de acesso compreensivo revelado impacta e ressona nos processos
educativos, seguindo pela orientação fenomenológico-hermenêutica, é o que compõe o
cerne principal da “2ª Jornada” da tese e que permitirá traçar os horizontes da educação
do ser-motrício a partir do que é universal na essência dos dados exemplificados que
percorrerão o trabalho. Nessa trajetória serão considerados a complexidade e os
processos sistêmicos.

2.4 - A complexidade e motricidade humana.

Fenômenos complexos não podem ser vistos somente por um único e reduzido
ponto de vista, “o método da complexidade deve ser a síntese de muitos métodos,
incluindo o método hermenêutico” (SÉRGIO, 2010, p.118). As ciências tradicionais
adotam o modelo da observação setorial dos fenômenos para depois transportar suas
generalizações. No entanto, esse modelo não responde a análise de sistemas complexos
onde o humano é fenômeno de estudo como é o caso da motricidade. O paradigma da
complexidade vem substituir o paradigma da simplicidade (cartesiano) onde tudo é
previsto, determinado, organizado, controlado e conhecido através da redução do todo
pelas partes. O todo é sempre mais do que a soma das partes (MORIN, sd, p.180). Sobre
a passagem do paradigma da simplicidade para o da complexidade Manuel Sérgio
(1999, p.16) afirma:
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No meu entender, com o paradigma da complexidade, fazer ciência é um
ato poético, dado que todo o real é complexo, com quantidades enormes de
unidades de interações, que desafiam as nossas possibilidades de cálculo
e, assim, semeiam a incerteza no seio de sistemas ricamente
organizados – ora, conhecer a complexidade já não pode fazer-se na linha
de um empirismo rígido em que era só objeto, num silêncio espesso e
álgido, a construir o sujeito, porque também é o sujeito a criar o objeto.
(Grifo nosso) 21.

Os estudos de motricidade humana, historicamente, têm adotado, e ainda
adotam, modelos explicativos reducionistas que explicam uma dimensão do fenômeno
da ação humana, e que nem sempre se dispõem a percorrer e considerar uma análise
mais próxima de sua natureza complexa. Como então olhar para a motricidade humana
e conseguir interpretá-la a partir do paradigma da complexidade? Como tornar um(a)
educador(a) apreciador(a) dos fenômenos humanos ligados à corporeidade e
motricidade a partir desse prisma? Precisamos de novas lentes para dimensionar novas
realidades.
A CMH, por reconhecer a complexidade no mover do homem entende que a
metodologia a ser empregada na interpretação desse fenômeno é o método integrativo,
como já o anunciamos. Justamente este modelo metodológico permite a formulação de
processos hermenêuticos próprios para observar e compreender a motricidade humana.
Trata-se da formulação de modelos que reúnem diversas perspectivas conceituais para
olhar a motricidade humana em geral, considerando sua complexidade, ao mesmo
tempo a condição do ser-motrício e seus desdobramentos.
Visamos assim:
...superar a oposição reducionismo-holismo por um conceito sistêmico, que
integre as relações complexas entre as partes e o todo; indivíduo, grupo,
espécie, sociedade, cultura são sistemas autônomos, abertos,
termodinâmicos, na sua auto-organização e auto-eco-organização, ou seja,
na sua organização que, embora autônoma, se encontra em relação dialética
com outros sistemas circunvolventes; cada sistema social a observar é um
polissistema composto por sistemas de sistemas. (SÉRGIO, 2008, p. 25-26)
Grifo nosso.

Essa totalidade, resultado de uma individuação ontologicamente co-implicada, é
constituinte de um fenômeno que pode ser pensando como um conjunto complexo de
elementos do real que mantêm ligação entre si, numa estrutura de rede ou teia, o que

21

O desafio que a tese percorre, em parte, é desvelar o fenômeno da motricidade considerando o
pensamento em destaques na citação de Manuel Sérgio, a complexidade vista como unidades de interação
em sistemas ricamente organizados. Tal referência será analisada pelos desdobramento do ser-motrício
no transcorrer da 3ª trilha.
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não significa negar as características do si mesmo, mas entendê-las como “noções ou
categorias que integram a mesma unidade do real concreto, do real considerado no
conjunto das suas determinações” (SÉRGIO, 1978b, p.41).
Com os horizontes hermenêuticos que serão apresentados será possível
adentrarmos na criação de um projeto que permite integrar a excelência do ensino da
técnica com o desenvolvimento humano em direção à estética, fazendo uma junção
entre os fenômenos corporais da forma, da essência, do valor, das relações e das
circunstâncias.
Para avançarmos na interpretação da realidade do ser-motrício optou-se pelo
princípio da complexidade para orientar as análises dessa investigação, onde a tendência
é a adoção de modos de compreensão em detrimento da simplificação e da separação. A
relação parte-todo será permeada pela interlocução articuladora, como diz Morin22, o
estabelecimento da “ordem, desordem e organização”, um esforço para a obtenção das
“dimensões físicas, biológicas, espirituais, culturais, sociológicas e históricas” onde o
conhecimento humano possa servir para a “reflexão, mediação, discussão e
incorporação, por todos, cada um no seu saber, na sua experiência, na sua vida...”.
A complexidade da vida é o desafio e motivação para o pensar. Não é
preocupação da complexidade, enquanto modo orientador de compreensão de uma
determinada realidade, colocar tudo em ordem e simplificar a problematização. Na
complexidade o esforço compreensivo e multidimensional é desvelar elementos do
imponderável. Não é característica de uma análise que leva em conta a complexidade
humana dar conta de todas as informações do objeto estudado, mas procurar
compreender suas dimensões, campos e esferas, suas singularidades, seus possíveis
desdobramentos e entrelaçamentos e seus possíveis universais. Para tal empreendimento
é necessário seguir caminhos (trilhas) diversos conforme as análises respondam aos
modos de desdobramento.
A motricidade humana, como já vem sendo anunciado, é de fato um fenômeno
complexo e que seguramente pode ser interpretado como um objeto de estudo sistêmico,
já que se circunscrevem como um conjunto de elementos em interação onde o todo é
sempre mais do que a soma das partes23.

22

Cf. MORIN, Edgar. Ciência com consciência. Bertrand Brasil, sd. p, 30.
“De referir que a noção de sistema evoluiu de uma simplicidade estática, encerrada e fechada em si,
para uma complexidade aberta, dinâmica, autopoiética, autorreferente e autoreflexiva, composta por
elementos heterogêneos, que conformam e mantém uma unidade sistêmica, na qual as qualidades
23
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Quais seriam esses elementos e como eles se articulam?
O ser-motrício, de natureza relativa à intersecção do bio-logos, cujos
desdobramentos serão analisados em uma das “trilhas” da tese, é um ser-de-ação, um
ser-de-sentido, um ser-de-valores e validações, um ser-de-relação e um ser-históricocultural-ético-político. A maneira de interpretá-lo no mínimo exige um esforço
metodológico que permita reconhecer e interligar esses elementos em uma espécie de
rede ou teia. Para revelar a essência de uma realidade imaterial e invisível que sustenta a
significação da ação humana, num diálogo com as vivências concretas de um campo
material e objetivo, onde a práxis criadora se configura, é imprescindível segundo o que
sinto, e de acordo com as análises e observações, criar perspectivas compreensivas de
entrelaçamento que dêem sentido totalizante.
Os sistemas em rede, por onde os elementos situados visíveis e invisíveis24,
sensíveis e inteligíveis25 do ser-motrício se articulam é o que compreendemos como
rede de intencionalidades e confluência. Essa rede ou teia revela o diálogo dinâmico e
interligado das ações humanas materiais e objetivas com os seus elementos subjetivos e
imateriais que são muitas vezes negados, ignorados e pouco compreendidos, por que
não são passíveis de materializar a sua duração temporal e espacial por uma ferramenta
de mensuração, fazendo com que a leitura da práxis criadora torne-se fragmentada e
incompleta. Para revelar a complexidade da motricidade humana e, para trazer a
compreensão sua essência singular e universal é que se faz necessário a orientação
fenomenológico-hermenêutica, pois nos permite revelar, a partir do vivido, o que os
modelos da ciência clássica não nos mostra.
Nesse sentido, adotar a complexidade e a noção de rede é fundamental, pois não
compreende a ação humana num mecanismo fechado e previsível. A motricidade
revela-se numa dimensão dinâmica como num jogo, com suas estruturas abertas ao
imponderável e aos deslocamentos de ação e sentido em diálogo com as circunstâncias
criando novas possibilidades.
Como orientação para a ciência de novos paradigmas emergentes da qual
situamos a “Ciência Encarnada” proposta pela Drª Eugenia Trigo e o Dr. Sergio Toro,
destacamos os termos por onde possivelmente as análises da tese percorrerão:
complexidade, objetivo em contexto, múltiplas verdades, construção da realidade,
emergentes são maiores do que a soma das qualidades de cada um dos elementos”. (SÉRGIO, 2005,
p.281.)
24
Cf. MERLEAU-PONTY, M. O visível e o invisível. São Paulo: Perspectiva, 2012.
25
Cf. FREIRE, J.B. De corpo e alma: o discurso da motricidade. São Paulo: Summus, 1991.
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sistemas complexos, intersubjetividade, princípio dialógico, sistema observante, coconstrução da realidade na linguagem, mundo em processo de tornar-se, sistemas de
sistemas, narrativas, ampliação de foco, foco nas relações, teoria cientifica do
observador, devir, entre outros (VASCONCELLOS, 2003, p.73).

2.5 - A fenomenologia-hermenêutica como orientação metodológica para a CMH.
“A interpretação é aquela forma de
conhecimento que é ao mesmo tempo e
inseparavelmente
veritativa
e
histórica,
ontológica e pessoal, revelativa e expressiva”.
(PAREYSON, 2005, p, 52)

As implicações da escolha de uma orientação fenomenológico-hermenêutica no
desenvolvimento da pesquisa relatada, diz respeito ao objeto e a problemática que em
parte olha para uma experiência humana notadamente existencial que é a motricidade, e
o encontro com sua manifestação, com a experiência originária, i.e., ir ao encontro da
gênese dos processos motrícios. A essência da experiência motrícia não está destituída
de sentido assim, abre-se a possibilidade de compreensão e interpretação pela
hermenêutica revelando a fonte do sentido a partir dos significados.
Manuel Sérgio (1994, p.14) destaca que a fenomenologia-hermenêutica deve ser
considerada como significativo contributo retórico-argumentativo para a CMH,
especialmente na compreensão do corpo. Não só para abrir horizontes a outras
dimensões de compreensão e interpretação, mas porque “com a fenomenologia e a
hermenêutica, rejeita-se o rígido dualismo res cogitans/ res extensa” (SÉRGIO, 1994,
p.17).
Pela orientação fenomenológica26, a investigação proposta visa descrever o que
faz emergir do fenômeno motrício à percepção. A percepção intuitiva, aberta a
experiência que faz emergir a realidade motrícia, tem revelado as dimensões motrícias
em sua condição complexa. A atmosfera (espaço-tempo-intencionalidade-sentido) do
fenômeno motrício, ao serem revelados pela orientação fenomenológica, aponta, como
veremos no transcorrer do caminho, a um entrelaçamento da vivência-essênciaexperiência do ser-motrício com a linguagem, abrindo horizontes de compreensão pela
26

Cf. JOSGRILBERG, R. Fenomenologia e Educação. Revista Notandum. CEMOrOC – Feusp/ IJIUniv. Porto. Ano XVIII, n. 38, maio-agosto de 2015, p. 05-14. Disponível em:
http://hottopos.com/notand38/05-14Rui.pdf
Cf. CERBONE, D. R. Fenomenologia. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2ª edição, 2013.
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hermenêutica. A palavra hermenêutica é proveniente do verbo grego hermeneuein que
significa, em sua origem, interpretar, traduzir, “decifrar o sentido”, explicar, “trazer a
compreensão”, “trazer à luz” (DOMINGUES, 2004, p.346).
Mas por que adotar uma orientação hermenêutica em um processo
interpretativo27 para pesquisar a motricidade humana?
Porque vemos nesse estudo o nascimento de uma situação hermenêutica28
bastante singular que se traduz num modo de compreensão da motricidade humana
através de lentes ainda por criar. A orientação hermenêutica pode assim auxiliar a
compreensão do que está em jogo nos processos interpretativos dos fenômenos
motrícios humanos sem desconsiderar o irrecusável solo originário demarcado pela
própria vida. Partindo da premissa que o ser humano move-se para além do domínio do
fazer e, por ser dotado da possibilidade de criação dos possíveis de suas ações, a
motricidade humana situa-se na dimensão das múltiplas linguagens. Podemos assim
compreender que as vivências humanas são também fenômenos linguísticos, uma vez
que são carregadas de sentido, portanto, consideradas e entendidas como motricidade
humana. Desse modo é possível estender um tratamento hermenêutico ao modo crítico
que a consciência acolherá o “objeto de estudo” explicitando o caráter parcial e de fusão
de horizontes (SOARES, 1988, p.103). Mais que isso, as experiências vividas na
motricidade humana observados na arte, no esporte, no trabalho, no cotidiano, i.e., na
vida, compreendem um tipo de saber que não se fundamenta pelos métodos dedutivos–
indutivos da tradição lógico-semiótica. Vale então considerar a motricidade como a vida
que se dá como modo de ser corpóreo, fenômeno mediado e interpretado pela orientação
hermenêutica, perspectiva capaz de revelar a natureza semântica da ação. “E é um tipo
de verdade à qual temos acesso por caminhos totalmente diferentes dos que estão
estabelecidos pelo conhecimento científico geral” (STEIN, 1996, p.44).
Os elementos de nossa experiência no mundo, mesmo as consideradas anteriores
ao domínio da linguagem, não se expressam senão pela linguagem e constituem o logos
da causa hermenêutica, ou seja, “as vivências acumuladas em experiências
27

“A interpretação é hermenêutica, é compreensão, portanto, o fato de nós não termos simplesmente o
acesso aos objetos via significado, mas via significado num mundo histórico determinado, numa cultura
determinada, faz com que a estrutura lógica nunca dê conta inteira do conhecimento, de que não podemos
dar conta pela análise lógica de todo o processo do conhecimento” (STEIN, 1996, p. 18)
28
Por situação hermenêutica entende-se, segundo Stein (1996, p. 53-54) “uma espécie de lugar que cada
investigador atinge através dos instrumentos teóricos que tem a disposição para a partir dele poder fazer
uma avaliação do campo temático”.(...) Sempre dispomos de um método provisório para chegar ao objeto.
Mas na medida em que vamos desenvolvendo o objeto, podemos ir corrigindo nosso método. Método e
objeto vão se corrigindo sucessivamente...”
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interconectadas por direção e sentido” (SOARES, 1988, p.105). Para que possamos
tratar do fenômeno da motricidade humana, sempre há de considerar um sentido
implícito no qual movimentamos nosso corpo. A ação já torna implícito um sentido pelo
qual a linguagem se movimenta também. Movimentar-se não é somente colocar partes
do corpo para “se mexer” é também movimentar sentidos, valores, significados e
relações caso contrário, não é da ação humana que estamos tratando.
Essa forma de pensar projeta implicações e ressonâncias significativas para a
educação, já que o(a) educador(a) não deve somente dimensionar o propósito de ensinar
movimentos corporais, mas ser conhecedor(a) de um universo linguístico que circula em
torno das ações humanas. O ser-motrício está sempre envolto em processos linguísticos,
ou seja, atmosferas portadoras de sentido. “Tanto na palavra sentido como na palavra
significado está implícita a ideia de linguagem como um todo. Se precisamos do sentido
e do significado para conhecer, isto significa que necessitamos da linguagem para
podermos conhecer” (STEIN, 1996, p.22). Na orientação hermenêutica é evidente a
impossibilidade de separação do sujeito e objeto. Fensterseifer (2009, p.252) apresenta
um quadro das perspectivas epistemológicas utilizadas nos estudos sobre Educação
Física, que muito bem podem ser adotadas para a motricidade humana, em três
movimentos localizando a abordagem hermenêutica entre elas.
O 1º movimento indicado é o das ciências naturais como vemos:
... a herança naturalista que busca alicerçar a cientificidade da Educação
Física no objetivismo cientificista, o qual crê poder traduzir o que considera
relevante do movimento humano em termos lógico-formais. Esta corrente
busca sua legitimidade, por um lado, na sombra do status que desfrutam as
determinadas ciências duras e, por outro lado, nas contribuições inegáveis
que fornece para o campo do esporte de rendimento, para o campo da saúde
e do desenvolvimento motor. (FENSTERSEIFER , 2009, p.252)

O 2º modo de abordagem epistemológica esta ligada as Ciências humanas como
segue:
Contrapondo-se a esta perspectiva coloca-se a posição das correntes
epistemológicas que reconhecem a historicidade da condição humana e,
portanto, das dimensões ligadas a esta, tais como o movimento humano, o
corpo, as práticas lúdicas etc. Este reconhecimento não significa
necessariamente o abandono do objetivismo científico, mas se coloca agora
vinculado ao esforço das chamadas Ciências Humanas (ou Sociais) na
busca de um fundamento ontológico. (FENSTERSEIFER , 2009, p.252)

O 3º modo de abordagem epistemológica volta-se a fenomenologia como o autor
assinala:
Uma terceira perspectiva epistemológica deriva da fenomenologia e busca
complexificar as possibilidades de objetificação de temas caros a nossa
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área, tais como corpo e movimento, reconhecendo as dificuldades de
apreendê-las nos limites da linguagem científica, sejam elas das Ciências
Naturais ou Humanas. Esta perspectiva busca maior fidelidade à natureza
do seu objeto, o que, se por um lado enriquece nossa percepção sensitiva
dos fenômenos que compõem nossas experiências no universo da cultura
corporal, por outro pode nos conduzir à ilusão de um mergulho numa
espécie de imanência sensitiva, livre de mediações, entre elas, a da
linguagem. (FENSTERSEIFER , 2009, p.252)

Não trataremos de investigar a Educação Física, como já anunciado
anteriormente, porém, tomando que essa trata pedagogicamente do fenômeno da
motricidade humana, consideramos significativa as contribuições das citações de
Fensterseifer com relação à orientação metodológica. No entanto, para a forma de
tratamento adequado aos problemas apresentados nessa tese, bem como os objetivos que
perseguimos, trataremos de explorar certa interseção entre a 2ª e a 3ª possibilidade
metodológica proveniente da orientação fenomenológico com o destaque para a
hermenêutica. A hermenêutica, nesse sentido, não visa descartar as possibilidades de
construção epistemológica das outras abordagens, mais anunciar os limites que essas
abordagens encerram. Pouco explorada nos estudos em motricidade humana, a
hermenêutica apresenta-se como um caminho para pensar um conjunto de
possibilidades de interpretação do corpo em movimento que tem fundamental
importância nas atividades educativas dessa área de estudo.
O que a EF ainda carece é de um referencial hermenêutico que se torne
mais claro ao professor, contribuindo com as tomadas de decisão próprias
ao trabalho docente. O aprofundamento frente a este referencial
possibilitaria ampliar a capacidade interpretativa dos docentes, na medida
em que sua capacidade de leitura das situações de aula vai se
alargando. Nessa perspectiva, a experiência da docência nunca se repete,
mas sim, acontece em um processo de re-elaboração, reprocessamento, reinterpretação. (REZER; FENSTERSEIFER; NASCIMENTO, 2011, p.
130). Grifo nosso.

A abertura que o método integrativo da motricidade humana permite diante das
questões apresentadas, leva a tese a um movimento interpretativo, em parte
fenomenológico, pois pergunta pela essência do ser que se move. Por outro lado, as
ações humanas traduzem modos de imprimir/exprimir modos de ser, que podem ser
vistas como narrativas, trazidas a luz pela hermenêutica, tornando-se conteúdos
educativos em diversos espaços formadores.
No conjunto das interlocuções entre a vivência encarnada com a fenomenologiahermenêutica é que vislumbramos a formação da cultura da apreciação da motricidade
humana. Assim, como aponta Stein (1996, p.47), trataremos de processos interpretativos
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metódico-sistemáticos na tentativa de criar amplos panoramas para a compreensão da
motricidade humana, um estudo gnosiológico em razão de todo o processo
argumentativo e ontológico por conta das delimitações do horizonte de ser-motrício.

2.6 - A CMH como ciência hermenêutico-humana.
Para se definir motricidade humana, é preciso
compreender
globalmente
o
global,
individualmente o individual e realizar, em
instância dialética, a passagem constante do
global ao individual e do individual ao global.
(SÉRGIO, 1995, p. 10)

Compreender a condição humana num fenômeno motrício é, segundo Manuel
Sérgio, considerar a CMH como um subsistema das ciências hermenêutico-humanas,
que acolhe e é acolhida pelo método da complexidade. Ao reconhecer as contribuições
de Gadamer e Ricoeur para o estudo da motricidade humana, Manuel Sérgio abre o
caminho para a aproximação da ação com a linguagem, um dos temas de estudo da tese,
assim como reconhece que deve existir uma complementaridade entre a explicação e a
compreensão já que “é pela compreensão que se capta o sentido das ações” (SÉRGIO,
2014, p.109).
Para Manuel Sérgio (2014, p. 109), “se a ação é um texto, ela tem um sentido
objetivo. E é este sentido objetivo que dá estatuto científico de ciências humanas. Na
ciência da motricidade humana, a transcendência, nas suas múltiplas manifestações, é
o sentido”. Tal posicionamento reflete a aproximação com a linguagem e com a
hermenêutica que se pretende aprofundar.
Para mim, defendo a existência de uma nova ciência do homem, a ciência
da motricidade humana, e assim apresento um paradigma atual para uma
área cujos procedimentos retóricos de argumentação não costumam fazer
uso dos contributos atuais da fenomenologia e da hermenêutica a uma
definição do corpo. (SÉRGIO, 1994, p. 14)

Ao aproximar a experiência hermenêutica com a motricidade humana Manuel
Sérgio (2010, p. 119) descreve orientações de análise dos quais destacamos alguns
pontos significativos para a tese:
- Distinguir, no ser humano, não só o corpo, a mente, a natureza, o desejo, o
sentimento, a sociedade, mas também e o sujeito ético-político.
- Surgir como sinal de resistência ao irracionalismo da barbárie fascista, do
dogmatismo neo-liberal e à semicultura do corporativismo e das tradições

65

anquilosantes, dado que o ser humano, em movimento intencional,
reflete e projeta valores. Grifo nosso
- Unir dialeticamente o conhecimento científico ao mundo da vida. (...) por
isso importa, no desporto29, passar da explicação à compreensão, pois que
toda a cultura desportiva tem significação, interesse e valor.
- Fazer da CMH um conhecimento-emancipação e onde, por consequência,
a solidariedade esteja presente, designadamente em relação ao diferente. A
intersubjetividade pressupõe a diferença (a diferença das varias
subjetividades que a compõem). Grifo do autor
- Investigar a CMH como sistema autopoiético, cuja base reprodutiva é o
sentido da transcendência (ou superação) e, portanto, onde a unidade
básica de análise é o ato comunicativo. Grifo do autor
- Observar o desporto, a dança, a ergonomia, a reabilitação psicomotora,
etc., como subsistemas autopoiéticos (ou interpoiéticos, visto que se
desenvolvem na relação eu-tu) de comunicação, decorrentes da CMH. Em
todos eles, deve tornar-se visível a construção social da pessoa e todos eles
se encontram ligados, entre si, em três planos: observação recíproca,
interpenetração e co-evolução.
- Sublimar, na CMH, o diálogo homem-mundo.

A orientação hermenêutica vislumbra a historicidade da ação na tentativa de
revelar o sentido do gesto, uma vez que reconhece o ser-motrício como ser-delinguagem. Trata-se de um acesso a realidade que não pretende a formulação de um
conhecimento unívoco e direto, pois:
O princípio fundamental da hermenêutica é, justamente que o único
conhecimento adequado da verdade é a interpretação, o que quer dizer que
a verdade é acessível e tangível de muitos modos, e que nenhum desses
modos, desde que dignos do nome interpretação, é privilegiado em relação
aos outros, no sentido de que pretenda possuir a verdade da maneira
exclusiva ou mais completa ou, de algum modo, melhor. (PAREYSON,
2005, p. 56.

Essa perspectiva considera o movimento corporal como um fenômeno pleno de
historicidade, assim, uma ação é muito mais que um movimento do corpo, urge revelar
o sentido, a relação e o valor inerente a ação. Continuando com Manuel Sérgio (1999,
p.222), e considerando a hermenêutica a arte da compreensão, i.e., a busca da
reconstituição do sentido da ação que constitui o princípio do circulo hermenêutico, um
movimento onde o modo de ser-motrício entre em diálogo com seu horizonte de
atuação numa co-implicação todo parte, um entretecimento dos sentidos, das ações, das
linguagens e dos horizontes onde habitam (entrelaçadamente e sem rupturas) o
intérprete e o interpretado. Como toda metodologia deve possuir estreita relação com
seu objeto, “o método hermenêutico parece ser o que mais se adequa ao estudo da
motricidade humana, dado que o Homem é o animal hermeneuticum, pois que é capaz
29

Podemos nesse contexto não considerar somente o desporto mais todas as ações criadoras da cultura
humana.
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de converter o seu destino em destinação, a história na sua história, o indivíduo em
pessoa...” (SÉRGIO, 1999, p.265).
2.7 - A trajetória metodológica – Jornadas e trilhas.
“Seguir um caminho, um dado trajeto, é diferente
de seguir um método, pois, enquanto este, na sua
tradução pós-cartesiano, nos ajuda a ter ideias
claras e distintas para não nos perdermos nos
recessos do mundo da experiência, tendo de o
interpretar, como se o mundo e a natureza
estivessem organizados segundo uma mathesis
naturalis, a outra opção lado a lado com ideias
claras e distintas, não recusa trabalhar com
intuições e ficções de todo gênero, para nos
orientarmos no labirinto da experiência”.
(MIRANDA, apud SÉRGIO, 2009, p. 41)

O percurso investigativo da tese, por se tratar de um ser-motrício que investiga a
motricidade humana, está configurada em duas “Jornadas-Caminhadas” distintas e
complementares. A 1ª Jornada, intitulada “Hermenêutica da Motricidade Humana” será
percorrida em três “trilhas” (capítulos). A 1ª trilha (capítulo 1) apresenta os referenciais
teóricos que delimitam a formulação epistemológica da Ciência da Motricidade
Humana, a partir das obras do filosofo português Manuel Sérgio. Completa a
bibliografia outros investigadores, que, de certo modo, dão continuidade a obra do autor
e expandem a compreensão da motricidade humana. A 2ª trilha (capítulo 2) compõe um
conjunto de ideias, compreensões, argumentos e interpretações que projetam o horizonte
do ser-motrício, uma investigação hermenêutica das obras de Manuel Sérgio e outros
autores-pesquisadores em motricidade humana, para revelar o objeto de estudo da
CMH a partir do ser. A 3ª trilha (capítulo 3) apresenta a proposição teórica de
interpretação da motricidade através dos desdobramentos do ser-motrício e sua
condição situada como uma confluência criadora. Finalizada a 1ª Jornada, faremos uma
“pausa” de descanso, um “interlúdio”.
Descansados e plenos de energia, seguimos para a 2ª Jornada, intitulada: “A
educação do ser-motrício”, composta também por três novas trilhas onde desvelaremos
as ressonâncias e projeções abertas pelas “trilhas” anteriores. A 4ª trilha (capítulo 4)
será percorrer a importante tarefa do educador como intérprete dos eventos motrícios. A
5ª trilha (capítulo 5), uma das mais deslumbrantes do caminho, será para revelar a práxis
criadora como essência do ser-motrício. Já estaremos próximo do cume nesse momento
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da caminhada. O cansaço já se mistura com euforia. Nossa 6ª e última trilha (capítulo 6)
apresenta a motricidade humana como impressão/expressão do ser-motrício, como ação
entrelaçada do corpo-linguagem-corpo. No final contemplaremos o horizonte e
vislumbraremos as infinitas possibilidades de configuração para o ser-motrício.
Encontraremos-nos com a dimensão da Apreciação da Motricidade Humana, um
encontro da relação entre a motricidade humana, as múltiplas linguagens, a práxis
criadora e a educação, No final das Jornadas, depois de muitas trilhas, as articulações
compreensivas farão emergir as experiências educativas, pulsantes de sentido e
traduzidas por distintas expressões linguísticas, metodologicamente apresentadas para
ampliar as possibilidades de interpretação das vivências do ser-motrício, assim, outros
modos de captar e investigar o fluxo evanescente da vida.
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Mapa de Orientação – Percurso Metodológico
Ciência da Motricidade Humana e o método integrativo
Diálogos com distintas linhas compreensivas
- Promover ruptura com o método cartesiano
- Convergência e confluência de distintas estruturas compreensivas
- Considera a complexidade dos fenômenos e as redes
- Considera a fenomenologia-hermenêutica como modo de acesso aos fenômenos motrícios
- Práxis criadora e a transcendência.
Orientação Metodológica
Diálogo com o percurso da tese
- O pesquisador como corpo-interprete dos objetos de
Ciência e investigação encarnada
estudo.
“logos encarnado, mente corpórea e
- Superação da rigorosidade das medições.
criação histórica”
- Objetividade, subjetividade e a intersubjetividade no
acesso e compreensão de fenômenos.
- Considera a experiência vivida como referência
epistemológica.
- O ser-motrício – existência, experiência, expressão. A
Fenomenologia-hermenêutica
Existência – Experiência – Linguagem
essência e o sentido dos fenômenos motrícios.
- Descrever o que emerge dos fenômenos motrícios.
Compreensão e modos de acesso.
- A motricidade humana como vivência e narrativa.
- Acesso compreensivo aos textos de Manuel Sérgio.
- Desdobramentos do ser-motrício e ser-motrício
situado.
- Voz média. Intencionalidade operante.
O Educador do ser-motrício
Ressonâncias educativas.
-O homem como “ser carente”. A incompletude.
Antropologia Filosófica
Relação carência-totalidade.
Ontologia
-A experiência da ação como totalidade.
- Ser-motrício como plenitude ontológica.
- Ser-motrício co-implicado.
-Rede de intencionalidades
Teoria da complexidade e noção de rede
Apreciação da Motricidade Humana
A perspectiva proposta para a formação do ser-motrício por uma apreciação da motricidade humana pode
ser observada pela interconexão dos quatro elementos fundamentais: 1) A compreensão do ser-motrício;
2) Múltiplas linguagem); 3) A práxis criadora; 4) A realidade situada.

Quadro 1 - Quadro – Orientações metodológicas e percurso investigativo
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1ª JORNADA
HERMENÊUTICA DA MOTRICIDADE HUMANA
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3. 1ª TRILHA
A Ciência da Motricidade Humana
“O objeto de estudo da Motricidade Humana: o
desenvolvimento
humano,
através
da
motricidade, pelo estudo do corpo e das suas
manifestações, na interação dos processos
biológicos com os valores socioculturais e a
Natureza”. (SÉRGIO, 1999, p. 36)

Seguiremos a trilha que apresenta a Ciência da Motricidade Humana (CMH),
idealizada pelo filósofo português Manuel Sérgio, que, a partir do conceito de homem
contemporâneo, revelado por um caminho antropológico filosófico existencialista,
traduz os fundamentos epistemológicos de uma nova ciência humana. O percurso
configura-se como uma hermenêutica de suas obras principais para delimitar o objeto de
estudo da motricidade humana, traçando aproximações com a linguagem e já
direcionando para a abertura de horizontes de compreensão do ser-motrício que será
mais profundamente compreendido ao percorrermos a 2ª trilha. Nessa etapa da 1ª
Jornada vamos trabalhar com a essência da motricidade humana segundo seu
idealizador.

3.1 - A Ciência da Motricidade Humana.

Manuel Sérgio tem como preocupação inicial de suas investigações, ampliar os
limiares de compreensão da Educação Física onde notadamente percebia uma prática
sistematizada pouco reflexiva, de carência epistemológica e com solo originário
cartesiano e positivista, em especial pela aproximação com as ciências empíricas,
designadamente, a anatomia e a fisiologia. Seu ponto de partida é a aproximação da
Educação Física a uma matriz de compreensão antropológico-filosófica e também
política. Assim relata:
Eu comecei a pôr esse paradigma em causa quando entrei para o Instituto
Nacional de Educação Física, em 1968, e avancei para uma nova ciência
através de uma teorização inédita. Na minha opinião, era evidente que esta
área estuda as pessoas como um todo e não apenas o aspecto físico.
(SÉRGIO, 2005b)

Na década de 70, já anunciava que a Educação Física deveria avançar das
explicações anátomo-fisiológicas para um conceito do ser que estivesse situado numa
outra categoria de compreensão, e que fosse capaz de revelar outros horizontes para o
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humano em movimento, possivelmente numa relação entre o bios e a cultura, onde já
prenunciava uma “ciência do movimento humano”, ou “quinantropologia”

30

, o que

mais tarde viria a ser a CMH. Podemos, por exemplo, observar a origem do movimento
que resultou no nascimento da CMH em sete pontos descritos por Manuel Sérgio (1981,
p.137) na obra, “Filosofia das Atividades Corporais”:
1. O homem em movimento, nomeadamente em situação de jogo e desporte,
é o objeto de uma nova ciência (a quinantropologia?). O homem passa a
ter assim mais uma forma de conhecer e conhecer-se e, como é óbvio, ao
nível das ciências que sobre ele se debruçam preferentemente: as Ciências
do Homem!
2. Se as ciências se distinguem entre si pelo seu objeto de estudo formal,
isto é, pela maneira particular como escolhem e estudam um sujeito
formal, as Atividades Corporais constituem um domínio perfeitamente
isolável e destacável entre as Ciências do Homem e que deve ser
sistematicamente particularizado.
3. O estatuto do corpo fundamenta a cientificidade desta disciplina.
4. O Homem cria valores e significações e a sua motricidade revela-o. O
homem, ao transformar, transforma-se.
5. É pelo seu objeto formal que uma disciplina se caracteriza e não pelo
meios utilizados (por mais sofisticados que sejam).
6. Para o homem alertado e insone, uma ciência deve fazer-se acompanhar
de um quadro normativo que viabilize a sua prática.
7. Porque é verdade (a Ciência comprova-o) que as Atividades Corporais
(entendida, não como seleção dos melhores, mas o aperfeiçoamento de
todas as pessoas) (...) porque as Atividades Corporais (onde o esforço
físico se conjuga com o ato criador) devem integrar a educação de base,
a educação para (e no) o ócio e a educação permanente; porque é evidente
a sua expressão poética, inventando e multiplicando espaços livres de
intervenção e de comunicação; porque as Atividades Corporais são uma
conquista do Homem do nosso tempo e, sem dúvida, um dos (e não
despiciendos) reflexos e projetos da sua cultura, pois que a motricidade
está presente e é condicionante de tomo, em todos os momentos em todas
as circunstâncias da vida do Homem. (SÉRGIO, 1981, p. 137-138)

Com esses posicionamentos e reflexões Manuel Sérgio já delineava um percurso
a partir da epistemologia para a construção da CMH, um paradigma atualizado onde
propõe abandonar o modelo da racionalidade clássica. Para tal construção, o idealizador
da CMH vai ao encontro a um novo conceito de homem, abrindo caminho para uma
antropologia-filosófica contemporânea. Em suas palavras:
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Assim Manuel Sérgio (1995, p. 16) pensava o conceito de “Quinantropologia – Cinantropologia”: “A
Cinantropologia, seguindo mais uma definição real do que nominal, será então a ciência que estuda o
comportamento motor do indivíduo e da coletividade, em ordem de desenvolvimento global da pessoa
humana e fundamentada nas leis biológicas e na dimensão cultural. A motricidade humana é, por essência
tão irredutível a um intelectualismo idealista, na peugada do cogito cartesiano, como o empirismo
naturalista que faz do homem o produto de influências físicas, fisiológicas, sociológicas, etc. É
impensável falar-se de uma cinantropologia que não seja intencional, intersubjetiva e não reflita a
interioridade e exterioridade humanas”.
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Alias, a minha reivindicação resume-se a muito pouco: aplicar as teorias e os
métodos da epistemologia contemporânea à leitura da motricidade humana,
sem perder de vista a Filosofia, onde encontro uma paixão obsidiante pelo
humano, onde o homem vale e o seu valor transcende todos os valores.
(SÉRGIO, 1995, p. 7)

Ao rejeitar todo tipo de fragmentação ou dualismos que compreenda o ser
humano e, ao mover-se para além dos condicionantes biológicos (por isso o movimento
da transcendência) há um movimento de aproximação e encontro com a fenomenologiahermenêutica por onde se é capaz de superar o rígido dualismo cartesiano res
cogitans/res extensa (SÉRGIO, 1994, p.17). Ao aproximar-se da experiência do corpopróprio (Merleau Ponty), considerando o mundo vivido que vai além da relação dual
sujeito-objeto, Manuel Sérgio destaca a perspectiva de Edgar Morin e a dialética que
figura o ser humano físico, biológico e antropossociológico, condição que possibilita a
“physis organizada e organizadora, produtora e autoprodutora” (SÉRGIO, 1994, p.20).
Há uma aproximação também do pensamento de Arnold Gehlen31 que, por
apresentar o homem como um ser que se reconhece “carente” e, por isso, move-se em
busca de superação32, revela-se a possibilidade pela transfiguração do útil e do
necessário para a sobrevivência. Manuel Sérgio destaca nessa busca o ser práxico, em
suas palavras: “é pela cultura que o ser humano adapta e adapta-se. Ser carente – ser
práxico, mas ser práxico porque dotado de inteligência inventiva e de linguagem”
(SÉRGIO, 1994, p. 22). Aqui já notamos uma abertura para exploramos a práxis
criadora.
Ao estudar as antropologias mais atualizadas, já que encontrar o homem novo
foi o ponto de partida de sua formulação epistemológica da motricidade, Manuel Sérgio
conclui que o conjunto dessas referências defende a interação da natureza-cultura, do
corpo-alma, entre outras superações dualistas para revelar o homem em sua
complexidade. Daí resulta que a totalidade humana, em seu entendimento, é corpoalma-desejo-natureza-sociedade (SÉRGIO, 2004, p.43).

31

Arnold Gehlen (1904 - 1927), considerado um dos fundadores da moderna antropologia filosofia, tem
suas ideias sobre o homem, orientado Manuel Sérgio em suas reflexões. Podemos destacar a condição do
homem saber-se carente, ou seja, um "ser de carências" e, por esse motivo, que o ser humano é um ser
de ação. Num nível básico, a ação humana frente a condição de carência corresponde aos atos necessários
à transformação do ambiente em benefício a sobrevivência. Segundo Gehlen o ser humano se distingue
dos animais por ser “aberto ao mundo”, é estimulado pelo meio ambiente mais este não o determina. A
não relação altamente especializada do humano frente as circunstâncias o obriga a construir uma
“segunda natureza”, ou seja, a cultura.
32
Como veremos mais adiante, a carência e a incompletude não se restringe aos elementos biológicos
constituintes.
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Diante dessa posição, Manuel Sérgio destaca que o homem não é um estado,
mais sim, um estar sendo, “um processo de transcensão ininterrupta” (SÉRGIO, 1994,
p.25).
Quem tentar definir o homem, esquecendo ou minimizando sua tensão
permanente em relação à transcendência, não apreendeu duas coisas: que só
se e verdadeiramente, quando somos em Alguém que nos anuncia a
realização pessoal; que não basta ser de qualquer maneira, pois importa ser
em todos os planos da existência. (SÉRGIO, 1994, p. 25)

Além da aproximação com a antropologia de Gehlen, que dá a Manuel Sérgio o
pressuposto do homem como um ser carente e, portanto um ser práxico que em sua
totalidade

(corpo-alma-desejo-natureza-sociedade),

pela

motricidade,

busca

a

transcendência ou superação, o idealizador da CMH aproxima-se da obra de Merleau
Ponty, em especial da “Fenomenologia da Percepção”

33

, resultando na delimitação de

outros pontos fundamentais que edificam a CMH, como o conceito de consciência
intencional, o conceito de corpo próprio, a abertura para o sentido da ação, as
emergência das essências e a significação do mundo. Manuel Sérgio (1994, p.30) passa
a reconhecer na motricidade humana a intencionalidade operante, um estatuto
ontológico, assim o agir humano, em seu entendimento, surge como a “emergência da
corporeidade”, marca de quem está no mundo como “sinal de um projeto”. O autor
então faz a aproximação da ideia do ser-práxico de Arnold Gehlen com a
intencionalidade operante de Merleau Ponty, o que resulta na condição humana de
ruptura e apelo à transcendência, razão do mover-se, ou seja, o fundamento do sermotrício. Em suas palavras:
A motricidade de um sujeito (sub-jectum) resolve-se num projeto (projectum), isto é, movimenta-se desde a consciência de um ser carenciado até
a função estrutural e estruturante de quem surpreende o pormenor na
estrutura, a estrutura no pormenor e o Presente donde mana, incontido e
perene, o Futuro. (SÉRGIO, 1994, p. 32)

Para Manuel Sérgio (1994, p.33) a motricidade pressupõe:
1. Uma visão sistêmica do homem (que o mesmo é dizer: em termos de
relação e de integração).
2. A existência de um ser não especializado e carenciado, aberto ao
Mundo, aos Outros e a Transcendência.(...) O Homem é, de fato, um
peregrino do absoluto, porque viver é sentir a contingência da nossa
condição atual e ... tentar superá-la.
3. E, porque aberto ao Mundo, aos Outros e à Transcendência e deles
carente, um ser práxico, procurando encontrar e produzir o que, na
complexidade e na liberdade (...) lhe permita a unidade e a realização.
33

MERLEUA-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fonte, 2011.
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4. E, porque ser-práxico, com acesso a uma experiência englobante,
agente e fautor de cultura, projeto originário de todo o sentido (o
Homem não pode senão revelar o sentido), memória do mundo e ser
axiotrópico (que persegue, apreende, cria e realiza valores).

O autor completa apontando que a motricidade constitui:
1. Uma energia... que é estatuto ontológico, vocação e provocação de
abertura a transcendência.
2. O processo adaptativo, a um meio ambiente variável, de um ser não
especializado e, por isso, em que o ritmo evolutivo, incluindo as
estruturas do Sistema Nervoso Central, é lento. Implicando e existência
de uma demorada puberdade e de uma família estável e duradoura.
3. O processo evolutivo de um ser, com predisposição à interioridade, à
prática dialogal e à cultura.
4. O processo criativo de um ser em que as praxias lúdicas, simbólicas
e produtivas traduzem a vontade e as condições de o Homem se
realizar como sujeito, ou seja, autor responsável por seus atos;
designam, além disso, a capacidade (e o direito) de construir uma
situação pessoal de maturidade e de sonho, que torne possível uma
existência liberta e libertadora e que adquira a expressão do inédito e do
absoluto. Grifo nosso.

Após buscar referência para uma compreensão do homem, já que encontrar uma
definição precisa é, de certo modo, negar a sua complexidade, Manuel Sérgio anuncia a
ruptura epistemológica e o nascimento de um paradigma emergente. A Ciência da
Motricidade Humana anuncia o corte epistemológico frente à Educação Física. Sua
matriz teórica abre a possibilidade de construção de uma linguagem própria e algumas
constantes tendenciais ou leis. Manuel Sérgio aponta três leis que dizem respeito à
motricidade: a lei do reflexo, a lei do gênero e a lei do gênio. Para o autor a lei do
reflexo aponta que em todo ato humano não é possível destituir as relações do espaço,
do tempo e da cultura em que se constituiu; a lei do gênero explica que os atos podem
ser circunscritos na ludomotricidade, na ludoergomotricidade e na ergomotricidade34
que fazem parte do mundo da corporeidade e da motricidade; a lei do gênio revela que o
ato não é somente reflexo, mas também projeto onde se dá a força da subjetividade do
ser. E é na dimensão da lei do gênio que vamos explorar mais adiante a práxis criadora.
O paradigma emergente confere uma matriz disciplinar que, segundo Manuel
Sérgio (1994, p. 50) possui as seguintes características: “Auto-organização subjetiva,
34

Ergomotricidade: Ato motrício considerado um trabalho que visa a produtividade. Ludomotricidade:
Ato motrício típico das atividades lúdicas. O jogo visto como dimensão da própria vida geradora da
cultura, da arte, do desporto não vinculado a esfera de produtividade valendo-se do caráter livre e festivo.
Ludoergomotricidade: ato motrício típico das práticas esportivas, da dança e do circo e dos processos de
treinamento que os acompanham, onde se integram a dimensão da ludicidade com a produtividade.
Definições a partir do subsídios para um glossário da CMH. Cf. SÉRGIO, M. Para uma epistemologia
da motricidade humana. Lisboa: Compendium, sdb. p. 156.
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complexidade consciência, inter-relação corpo-alma-desejo-natureza-sociedade, práxistransformadora, cinefantasia, primado do todo em relação às partes, transcendência e
linguagem corporal”.
A matriz disciplinar da qual a motricidade humana projeta-se como um
paradigma emergente se constitui, tanto para a formação de educadores e pesquisadores,
segundo Manuel Sérgio (1994, p. 53), considerando o paradigma emergente,
antidualista e holístico que expresse a passagem da “educação do físico” ao sermotrício35 compreendida a partir de duas correntes da filosofia atual, a fenomenologia e
a hermenêutica, pois, nessa direção, o ser-motrício não é visto como um conjunto de
capacidades físicas, mas a “capacidade de doar sentido ao movimento que visa à
transcendência” (SÉRGIO, 1994, p. 54). A de considerar que o ser-motrício é, na
perspectiva de CMH, o corpo-consciência cultural e historicamente situado e:
...se põe de lado um corpo exclusivamente mercadoria, ou máquina, ou
instrumento ideológico, nasce à realidade do sentido de um corpo que, de
forma intencional, se movimenta ao mesmo tempo que, epistemologicamente,
nos surge uma ciência comunicativa, ecológica, responsável, des-construtora
da racionalidade cartesiana, a ciência da motricidade humana. (SÉRGIO,
1994, p.60)

O paradigma emergente anunciado por Manuel Sérgio (1994, p. 62) é por ele
definido como “o homem movimentando-se com sentido e conteúdo – o conteúdo do
desejo e o sentido da transcendência!”. O autor também indica que “o objeto de estudo
da Ciência da Motricidade Humana é o desenvolvimento humano, através da
motricidade, pelo estudo do corpo em acto, visando a transcendência, a qual é superação
de todo o determinismo e criação de possíveis inéditos” (SÉRGIO, 2012a, p.40). É na
tarefa de abrir horizontes de compreensão para os fenômenos ligados ao corpo em ato
que emerge a Ciência da Motricidade Humana (CMH). Para tal construção
epistemológica que se anuncia é condição premente o salto qualitativo e o anuncio de
rupturas e de cortes epistemológicos.
Tomada dessa necessidade, a CMH anuncia a mudança de um “físico” para o
movimento intencional da transcendência. Avança do paradigma da simplicidade para a
complexidade, respondendo a necessária integração da individuação para a socialização.
“A motricidade humana é o corpo em ato, a virtualidade para a ação, é o movimento
intencional de transcender e transcender-se” (SÉRGIO, 2014, p. 99).

35

Vale ressaltar que Manuel Sérgio não se utiliza do termo “ser-motricio”. A terminologia é uma das
proposições da tese que será melhor delimitada na 3ª trilha (capítulo 3).
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A CMH já estava sendo anunciada desde 1979 por Manuel Sérgio, no artigo
“Prolegómenos a uma nova ciência do homem” publicado na Revista Ludens do ISEF
de Lisboa, passando a apresenta-la como um novo campo disciplinar entre as Ciências
do Homem. Sua proposição nasce da afirmação de que a Educação Física, por que
nasceu de uma visão excessivamente marcada pelo paradigma cartesiano anátomofisiológico, não é capaz de contemplar a complexidade da práxis humana. É
questionando a matriz disciplinar autônoma e a cientificidade da Educação Física e do
Desporto onde a Ciência da Motricidade Humana situa sua gênese.
Para Manuel Sérgio (2014, p. 100), a passagem do “físico” para a “pessoa
humana” defendida pela CMH, representa um corte epistemológico e político já que se
vinculam as teorias pós-coloniais, pós-capitalista e pós-eurocêntrica. O “físico” tão só,
não cabe mais como referência para o desenvolvimento das atividades educativas. A
CMH, como seu idealizador anuncia, deve criar condições para o desdobramento do
humanismo integral pela aplicação do método da complexidade. Assim destaca Manuel
Sérgio (2014, p. 101), a partir de um trecho do artigo de 1979, o prenúncio de uma nova
ciência. A citação que segue é importante para esse estudo, pois, a partir dela, podemos
trilhar uma continuidade para ampliar as interpretações sobre a CMH:
E assim porque no movimento transparece a intencionalidade; porque o
movimento reflete e projeta uma totalidade; porque o movimento integra o
processo cognoscitivo e tem claramente a ver com um processo libertador –
a análise da motricidade humana não pode quedar-se, embora a não
dispense, pela biomecânica (o aspecto exterior do movimento), nem pelos
limites de segurança biológica, pois tem de subir à cultura do indivíduo e
aos modelos construídos em conformidade com a realidade social ou,
usando a linguagem estruturalista, com o sistema”.

Em parte, a investigação que segue, vem atender a essa dimensão compreensiva
que se abre em outros horizontes de possibilidades interpretativas.
Manuel Sérgio (2014, p. 104) afirma que foi diante da necessidade de ler a obra
de Husserl “A crise das ciências europeias e a fenomenologia transcendental” (1935)
que se deparou com a dimensão de que as ciências devem ligar-se ao mundo da vida
(Lebenswelt) e onde encontra a noção de estrutura intencional da consciência. Outro
destaque que os estudos fenomenológicos anunciam é a ideia da motricidade
compreendida como intencionalidade operante, que aponta que o movimento não é um
simples movimento, mais um “status ontológico” uma vez que o ser humano é portador
de sentido. A CMH nasce no mundo cultural e social como problema ontológico,
epistemológico e político (SÉRGIO, 2005a, p. 272).
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Manuel Sérgio, portanto, posiciona em sua tese de doutoramento a estrutura
epistemológica da motricidade humana e a ruptura com o paradigma cartesiano
dominante anunciando que: “a motricidade humana é o corpo em ato, é virtualidade
para a ação, é o movimento intencional de quem visa transcender e transcende-se”
(SÉRGIO, 2014, p. 105). Afirma que “a motricidade é a expressão da corporeidade, ato
criador e decifrador do corpo; revela exteriormente, porque à intencionalidade corpórea
só a motricidade pode conferir visibilidade, dizibilidade, sonoridade” (SÉRGIO, sdb, p.
99). Para que tenha o devido reconhecimento social, e se evidencie como uma disciplina

científica foi necessário assegurar certa legitimidade e uma possível construção de
identidade.
Por isso na motricidade não há movimento, unicamente. Integra-o mas
excede-o, de maneira nítida. No movimento emerge um ato essência da
motricidade, porque se situa no momento de saída da motricidade, quando
esta, carregada de um espantoso potencial intelectual e afetivo, quer dizer
alguma coisa. A motricidade é automanifestação do homem, tanto com
universal singular, como singular universal, quer como ato originante, quer
como eu operante. A motricidade é a personalização, humanização de todo o
movimento. Poderíamos acrescentar, neste passo, que também pela
motricidade o ser humano é um “sendo” temporal. (SÉRGIO, sdb, p. 64-65)

A motricidade humana proposta por Manuel Sérgio também tem suas raízes na
antropologia, onde encontrou fontes para a delimitação de um estatuto epistêmico
originariamente. Esse tema é tão significativo que a tese de Manuel Sérgio começa
efetivamente com a pergunta: o que é o homem?
Essa questão é posta por Manuel Sérgio com intenção de analisar as
antropologias dominantes e delimitar outros horizontes para o homem que esteja
coerente com o paradigma que a CMH anuncia. Assim, nosso autor segue interrogando
o homem em busca de sua própria essência e, especialmente, como o fenômeno humano
essencial se manifesta. Sua linha de argumentação aponta a práxis humana como o
modo essencial de manifestação, assim, “o homem é inteligível, por isso mesmo: porque
age intencionalmente e envolve a sua conduta de um contexto de sentido36”
(SÉRGIO, 1994, p. 16). E recusando o homem cartesiano, por apoiar-se no pensamento
contemporâneo, Manuel Sérgio afirma que o “homem passa a entender-se, não somente
como um ser-diante-do-mundo, mas como um ser que é elemento do próprio mundo
(SÉRGIO, 1994, p. 17).
36

O destaque da frase aponta para um elemento importante do estudo, pois contribui para a compreensão
da emergência dos campos motrícios em especial pelo entrelaçamento entre a dimensão da materialidade
percebida e a dimensão do sentido, mais bem explorados e descritos na 3ª trilha.
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Por que o humano, na perspectiva da superação da incompletude, tende a
transfigurar e transpor a dimensão bios de sua corporeidade, especialmente pela
consciência de sua finitude, e não só, mas principalmente pela desejabilidade de ver
surgir seus possíveis e, pela autêntica e plena ação materializá-los, o ser é práxis e
move-se construindo o percurso de sua existência, portanto, habita a práxis criadora.
Vale antecipar, já que esse tema será retomado com mais profundidade quando o
estudo fenomenológico-hermenêutico do ser-motrício fizer emergir a dimensão
relacional, que o modo de realizar humano é “outrodependente” de princípio, ou seja, a
tarefa do ser-motrício não é colocar uma consciência frente à outra para comparar,
classificar e encontrar modos de conviver, em geral, intermediado por uma infinidade de
regras e regulamentos. O ser-motrício é, na perspectiva do que a tese projeta e defende,
ontologicamente co-implicado com seus pares37. Como afirma Manuel Sérgio (1985, p.
2): “Tudo é solidário! E do homem, da sua auto-organização e da sua complexidade,
despontam, como elemento do mesmo todo, o físico, o biológico e o
antropossociológico... solidariamente inter-relacionados”.
A motricidade humana toma como objeto de estudo a complexidade do humano
em ato, o que torna sua tarefa irremediavelmente interdisciplinar. No tocante a
Educação Física, seu legítimo ramo pedagógico, que na sugestão de Manuel Sérgio
deveria ser chamada Educação Motora, precisa estar familiarizada com as
possibilidades interdisciplinares de seus componentes curriculares.
A citação a seguir tanto traz a perspectiva da interdisciplinaridade, que em nosso
estudo será direcionado para um campo interpretativo, como apresenta a motricidade
numa dimensão hermenêutica.
Ciência do Movimento humano, ou seja, Ciência do homem, em que os
conceitos de coordenação motora, de ideo-motricidade, de esquema corporal,
de motivação, de aprendizagem, de treino, de “forma”, de habilidade, de
hábito, de táctica, de estratégia, etc. etc. – são também problemas filosóficos
em que o corpo nos aparece como concretização espácio-temporal duma
sociedade, duma visão do Mundo, do Homem e da Vida. E em que gestos
desportivos (conteúdo existencial a nascer das dimensões de um pensamento
universal) surgem como a narrativa reveladora do ser e do agir do
homem... (SÉRGIO, 1978b, p. 59). Grifo nosso.

37

A questão da co-implicação será tratada também na 3ª trilha.
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3.2 – A CMH, transcendência e a práxis criadora e transformadora.
“O lugar de emergência do ser humano é a sua
práxis, que faz movimentar a História, com
significação e sentido.” (SÉRGIO, 1999, p. 172)

A transcendência é, para Manuel Sérgio o fundamento da Ciência da
Motricidade Humana definindo-a, como:
O que está além, ou fora, da realidade dada, daquilo que naturalmente pode
esperar-se. Opõe-se a imanência. O ser Humano, através da sua
motricidade, prova que é um ente que anseia pela transcendência, pela
capacidade de ser mais e de ser melhor. Porque sei que me posso
transcender, procuro a invenção de um Futuro que não seja a dedução
do que já existe, mas a emergência de novas possibilidades. Pela
transcendência, o ser humano faz-se sujeito e não objecto da História.
(SÉRGIO, 1999, p. 277). Grifo nosso.

Vale destacar, como modo de aprofundar na conceituação do autor sobre a
questão da transcendência e do ato criador, também a citação a seguir:
A primeira acepção do termo transcendência que significa literalmente
(trans-ascendere = subir além) pretende designar um incoercível
movimento intencional em direção a superação dos limites. Há, na
transcendência, um excesso ontológico do sujeito que o leva a ultrapassar e
ultrapassar-se, na descoberta do Absoluto... na imanência. (SÉRGIO, 1999,
p. 237)

O conceito de transcendência de Manuel Sérgio diz respeito à emergente e
necessária compreensão de que a ação humana é mais do que um “ato físico tão só”,
pois, “enquanto ser práxico, o Homem é corporeidade necessária, complexidade
implícita e transcendência contínua” (SÉRGIO, 1999, p. 173). E, encontrando suporte
nas concepções filosóficas existencialistas de modo que não traduz, para o caso da
motricidade humana, a transcendência numa perspectiva metafísica ou teológica, mas
uma condição de ultrapassamento. Em sua tese38, Manuel Sérgio destaca sete dimensões
da pessoa humana que consideram as perspectivas ontológicas, gnoseológicas e
axiológicas: a corporeidade, onde tem como referência principal o trabalho de Merleau
Ponty; a motricidade, por onde traça uma compreensão que vai dos condicionantes
biológicos, sua relação com a maturidade dos sistemas neuronais e avança na
perspectiva de que, a motricidade, é mais do que o movimento biomecânico, porque
também é expressão do potencial intelectual e afetivo, como diz “a motricidade é a
38

Intitulada “Para uma epistemologia da motricidade humana: prolegómenos a uma ciência do homem”,
Manuel Sérgio (sdb, p. 62)
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personalização, humanização de todo movimento” (SÉRGIO, sdb, p. 64); a
comunicação e a cooperação, que evoca, a condição co-implicada do ser humano; a
historicidade, pois o homem é história, já que recorre a sua historicidade para poder
conhecer-se, e é produtor da história o que compreende a importante condição de ser
humano situado; a liberdade, pois o situar-se implica também num posicionamento
político diante da realidade, e pelo fato do homem não ser uma “essência previamente
determinada” deve fazer-se com autonomia e no exercício da liberdade, destacando que
o projeto humano é sair do reino da necessidade (reflexo) para o reino da liberdade; a
noosfera, compreendido como o reino do espírito ou da cultura, ideia proveniente de
Teilhard de Chardin39, onde o fenômeno humano se dá; e por fim a transcendência,
onde reforça a ideia de que “ser humanamente é agir para ser mais” (SÉRGIO, sdb, p.
71). A partir daí observa-se que a transcendência traduz uma das essências da
motricidade humana por Manuel Sérgio, como podemos reforçar na seguinte citação: “o
Homem é um apelo a transcendência e, como tal, um ser práxico que, na totalidade
corpo-alma-natureza-sociedade e pela motricidade, procura transcender e transcende-se,
via o Absoluto” (SÉRGIO, 1994, p. 26).
O modo de ser-práxico, revela a importância de compreender o que o conceito
de práxis significa para Manuel Sérgio:
“O conjunto de práticas, pelas quais o Homem transforma a Natureza e o
Mundo e o leva a assumir um compromisso relativamente à estrutura social,
que determina as relações de produção numa determinada etapa da
História” (...) de modo que “...a práxis (que se revela na corporeidade e na
motricidade) só pode percepcionar-se num horizonte de unidade onde
cabem a natureza e a cultura, o sensível e o inteligível, a teoria e a prática, o
indivíduo e a pessoa.” (SÉRGIO, 1999, p. 170-171)

A práxis transformadora, um modo de ser da práxis humana, surge como uma
condição inerente à própria emergência para a transcendência, o que também torna
significativo sua compreensão, já que remete a um poder de decisão.
“Práxis, no meu modesto entender, trata-se de uma conduta (individual ou
em grupo) transformadora, assumida também como auto-realização e
realização da humanidade. Só assim se explica que a filosofia e práxis se
possam entrelaçar; só assim as ideias são ideias vivas, discurso totalmente
encarnado, radical comunicabilidade de tudo com tudo.” (SÉRGIO, 1999,
p. 171)
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Cf. CHARDIN, P.T. O fenômeno humano. Porto: Livraria Tavares Martins, 1970.
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O conceito de práxis, assim como da transcendência, é essencial para a
motricidade humana. Manuel Sérgio complementa a definição de práxis nos subsídios
de um glossário para essa ciência:
Tudo o que, através do contributo indispensável da motricidade, contribui à
manutenção e desenvolvimento da humanidade. Não é só labor espiritual ou
especulativo, mas algo que, objectiva e materialmente transforma a
realidade. A teoria, isolada, não tem eficácia real. Só a tem, quando se
traduz numa conduta motora. A prática é a teoria materializada e a teoria é
a prática formalizada. (SÉRGIO, 1999, p. 276)

É importante definir os limites da práxis transformadora e/ou transcendental
como dimensão do espaço-tempo onde o ser-motrício projeta-se em possibilidades do
ser-no-mundo. Em que pese que resida na dimensão da práxis transcendente a liberdade
de criação, expressão, interpretação, compreensão e apreciação da motricidade humana.
Em todo espaço onde o Homem se movimenta pode ter lugar a práxis. E
não é a práxis movimento, relação da pessoa humana com o Mundo, sob o
impulso e anseio da transcendência? Ora, tudo isso é desporto, dança,
ergonomia, reabilitação, jogo. Escolher (por exemplo) um desporto que seja
práxis significa optar pela dignidade da prática desportiva, revela
transformações de uma conduta motora que não se queda pelo físico, pelo
meramente institucional e técnico, porque abrange o homem todo e todos os
homens, designadamente ao nível axiológico.” (SÉRGIO, 1999, p. 179180)

O modo de ser-práxico, revela o ser-motrício-criador, que segue de encontro
com um sentido para sua transcendência, i.e., um sentido para que possa agir e se
movimentar. “Conhecer é elevar o Homem, a Sociedade, a Natureza e a História, ao
nível da interpretação e do sentido” (SÉRGIO, 1999, p. 172). O sentido vai se revelando
pela própria práxis que é a tradução da própria corporeidade e motricidade. Desse modo
o sentido é a própria corporeidade já que nela é que a práxis de articula, se dá. “O corpo
não se reduz, assim, a um instrumento, porque é a condição de possibilidade da
praxidade humana. Só assim a motricidade se revela como razão em ato, como espírito
encarnado” (SÉRGIO, 1999, p. 172).
Pelo posto podemos compreender que a transcendência, fundamento da
Motricidade Humana segundo Manuel Sérgio, emerge como princípio do movimento
verdadeiramente humano. Podemos nessa direção indicar que a experiência fundamental
do corpo é a experiência do movimento intencional da transcendência, que é a busca do
sentido e a expressão da liberdade, que se projeta também como condição co-implicada.
“Neste caso, a consciência da contingência não surge como uma carência ou uma
tragédia, mas a certeza de que é na transcendência e na liberdade que o homem encontra
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sentido” (SÉRGIO, 1999, p. 239). A orientação hermenêutica adotada na tese também
recebe reforço compreensivo no trato das temáticas da transcendência e da práxis, como
vemos a seguir:
Já que aqui se falou do método hermenêutico e por mais esta razão: o
Homem é o único ser que tem consciência de si mesmo, como genérico e
ser finito. E, consciente de que é finito e com vontade imparável de superar
o que é – com uma nítida vocação de transcendência; com uma força
espontânea e fascinante de fazer da transcendência uma afirmação da
liberdade e dignidade humanas; reivindicando que é, pela transcendência,
que se constrói o homem novo. O que é o Homem? É um ser aberto à
transcendência e, como tal, um ser práxico. (SÉRGIO, 1999, p. 225 – 226)

O modo de ser-motrício é, para nosso entendimento, a materialização da práxis e
da transcendência, onde residem algumas questões: o que a práxis exprime, como ela se
dá, qual a sua estrutura de ação? Se a transcendência é um projeto de sentido, é possível
o ser-motrício visar à transcendência sem considerarmos a linguagem como mediação?
3.3 – Motricidade Humana: suas terminologias, definições e conceitos.

Apresentamos a seguir as principais definições sobre o conceito de motricidade
que tem orientado as investigações sobre a Motricidade Humana40.
A definição de motricidade por Manuel Sérgio (sdb, p. 156) é:
Processo adaptativo, evolutivo e criativo de um ser práxico, carente dos
outros, do mundo e da transcendência. Intencionalidade operante, segundo
Maurice Merleau-Ponty. O físico, o biológico e o antropossociológico estão
nela, como a dialética numa totalidade. Como ser carente, o homem é um
ser práxico e onde, por isso, a motricidade se afirma na intencionalidade
eletiva. Mas motricidade humana e, consequentemente, cultura, acima do
mais – cultura não ancilosada em erudição inerte, mas cultivada porque
praticada. A motricidade não se confunde com motilidade, Esta não
excresce a faculdade de execução de movimentos que resultam da
contração de músculos lisos e estriados. A motricidade está antes da
motilidade, porque tem a ver com aspectos psicológicos, organizativo,
subjetivo do movimento. A motricidade é o virtual e a motilidade, o atual,
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A Ciência da Motricidade Humana possui, a partir dos textos de Manuel Sérgio e as contribuições da
RIIMH (Rede Internacional de Investigadores em Motricidade Humana), segundo Trigo e Montoya
(2009), 14 teorias subjacentes que compõem os seus fundamentos: 1) Paradigma da complexidade
(Morín, Varela, Maturana); 2) Teoria crítica da sociedade, ciência política e revolucionária (T. Kuhn, K.
Poper, Feyerabend, Adorno, Hanermas, Benjamin, Marcuse, Horkheimer); 3) A teoria do caos (Bohm e
Peat, Prigogine); 4) A educação como prática libertadora (P.Freire); 5) A intenligência criadora (Marina,
Marin, Maslow, Rogers); 6) A teoria do fluxo e da ludicidade humana (Cikszentmihalyi); 7) A teoria da
ação (Blondel, Glaber, Nischt); 8) A teoria da comunicação (Watzlawick, escola da Palo Alto); 9) A
teoria ecológica do desenvolvimento humano (escola de Kansas, Bronfenbrenner); 10) Sujeito epistêmico
(Zemelman); 11) Teoria das organizações (Flischman, Aldana, Kastika); 12) Fenomenologia e
neurofenomenologia (Husserl, Merleau-Ponty, Varela); 13) Psiconeuroimunologia (Cikszentmihalyi,
Vicens, Weinstein) 14) Imanência-transcendência. (TRIGO; MONTOYA, 2009, p. 42)
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de todo o movimento. Afinal, a motilidade é expressão da motricidade.
Grifo nosso.

O trabalho de discussão dos investigadores em Motricidade Humana, com o
propósito de contribuir com a delimitação de terminologias específicas e suas categorias
para consolidar o campo de estudo da Ciência da Motricidade Humana, formulou o
seguinte conceito de motricidade:
Forma concreta de relação do ser humano com o mundo e com seus
semelhantes, relação esta caracterizada por intencionalidade e significado,
fruto de um processo evolutivo cuja especificidade encontra-se nos
processos semióticos da consciência, os quais, por sua vez, decorrem das
relações recíprocas entre natureza e cultura – entre as heranças biológica e
sócio-histórica. A motricidade refere-se, portanto, a sensações conscientes
do ser humano em movimento intencional e significativo no espaço-tempo
objetivo e representado, envolvendo percepção, memória, projeção,
afetividade, emoção, raciocínio. Evidencia-se em diferentes formas de
expressão - gestual, verbal, cênica, plástica etc. A motricidade configura-se
como processo, cuja constituição envolve a construção do movimento
intencional a partir do reflexo, da reação mediada por representações a
partir da reação imediata, das ações planejadas a partir das simples
respostas a estímulos externos, da criação de novas formas de interação a
partir da reprodução de padrões aprendidos, da ação contextualizada na
história - relacionada ao passado vivido e ao futuro projetado - a partir da
ação limitada às contingências presentes. Esse processo ocorre, de forma
dialética, nos planos filogenético e ontogenético, expressando e compondo
a totalidade das múltiplas e complexas determinações da contínua
construção do homem. (KOLYNIAK FILHO, 2003, p. 144)

Ambas as definições são muito significativas para orientar a pesquisa, o que, de
certo modo, serão contemplados no transcorrer do estudo, no entanto, como tratam de
formulações linguísticas e conceituais, especialmente se tratando de motricidade
humana que tem a condição da práxis, tais terminologias serão consideradas como
pontos de referência para a tese, já que avançaremos em caminhos que possam revelar o
ser-motrício, horizonte do qual essas conceituações exprimem. Esse posicionamento
investigativo se justifica já que, no momento da experiência práxica vivida pelo(a)
educador(a) ou discente, é como ser-motrício que estamos interatuando e não como suas
definições, apesar de elas serem fundamentais no auxílio nos processos interpretativos
de suas manifestações.
3.4 - A CMH e a revelação do ser-motrício.

A motricidade humana se ocupa com os modos de existir das pessoas, procura
compreender as ações com o sentido, com seu projeto de ser, com o modo situado de
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vida do ser-motrício, com o conjunto de suas intencionalidades, “a CMH pretende partir
do ser (a motricidade humana) à essência (a motricidade humana, como processo,
contradição, totalidade e dialética)” (SÉRGIO, 2012b, p. 169). A motricidade humana
ocupa-se com a abertura de horizontes do existir. Pelo paradigma da motricidade
humana, o que experimento com meu corpo nas distintas vivências vai incorporando-se
à minha existência e me constituindo. Os sentidos criados pelo meu agir, segundo
referenciam os feixes valorativos do lugar cultural onde habito, imprimem meu modo de
ser, formam minha historicidade motrícia. Nesse contexto, o ser-práxico, que ao
encontrar sentido para seu agir e transcender, na nossa compreensão, é possível pela
interconexão entre a ação, o sentido e a linguagem, o que revela o ser-motrício, um
modo de ser-práxico que entrelaça a experiência da ação potencializada e mediada pela
linguagem. Para reforçar a tese da interconexão da carência, da práxis (ação-sentido),
da linguagem e da transcendência, retomando que: “ser carente – ser práxico, mas ser
práxico porque dotado de inteligência inventiva e de linguagem” (SÉRGIO, 1994, p.
22), ambas habitantes da mesma corporeidade e, nessa intersecção, formam as estruturas
que permitem a transcendência.
Manuel Sérgio nos diz que a motricidade e o ato intencional em busca da
transcendência. Perguntamos-nos: quem é o ser que deseja transcender e qual é o
sentido dessa transcendência?
Parte que nos foi compreensível, dentro da complexidade dessa formulação, é o
que encontraremos na 2ª trilha.
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4. 2ª TRILHA
O ser-motrício
“A ciência da motricidade humana não estuda
um ser que se movimenta; estuda um ser que se
movimenta, com intencionalidade”. (SÉRGIO,
1999, p.209)
“...al cambiar nuestra forma de actuar,
cambiamos nuestra forma de ser. Somos según
cómo actuamos”. (ECHEVERRÍA, 2003, p.115)

Compreender o fenômeno do ser-motrício é ir ao encontro da essência do objeto
de estudo da motricidade humana e por que não dizer, de um dos pontos centrais dessa
tese. Trata-se de uma formulação que preconiza as noções de homem, corporeidade,
motricidade, práxis criadora e linguagem, de forma integrada. É fundamental a
compreensão dos horizontes do ser-motrício já que todas as ações humanas, bem como
suas formas de ensino, estão diretamente relacionadas ao modo de vivência,
interpretação e compreensão desse fenômeno.
O que vislumbramos não é a delimitação de um objeto de estudo como
referencial epistemológico, mas a revelação de um universo fenomenal que tende a
mostrar-se como condição ontológica humana. “É que o ser que a ciência da
motricidade humana estuda é tanto mistério como problema – é o ser humano, cuja
verdadeira natura é na(sci)tura, está para nascer, dado que o homem é um projeto vital”
(SÉRGIO, 1991b, p. 103).
Esse foi o posicionamento investigativo que se optou metodologicamente para
constituir os princípios que permitirão orientar as análises, compreensões e
interpretações do ser-motrício na dimensão da práxis criadora.
Trataremos de um fenômeno que não separa o agente da ação e, principalmente,
de seu entorno. Por isso o que nos propomos a compreender é mais amplo e profundo
do que analisar padrões mecânicos dos movimentos corporais, sem desmerecer esse tipo
de estudo, mas afirmando que essas abordagens, ou espessuras compreensivas, não
enfrentam a questão da essência do ser que se move o que, do ponto de vista da
educação, tem fundamental importância conhecer.
Trabalharemos com a pergunta: Como inscrever o ser-motrício, considerando
sua essência, entrelaçado com seu entorno de existência? Assim, “essa inscrição da ação
humana num outro campo distinto do movimento e da causa, suscita problemas
epistemológicos consideráveis que será preciso pôr diretamente a tentar resolver”
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(RICOEUR, 1988, p. 13). Completo a citação apontando que além de epistemológica, a
ação humana, como experiência vivida, pode ser potencialmente compreendida como
problema fenomenológico-hermenêutico e ontológico.
O ser-motrício, enquanto fenômeno emerge da sua relação com o mundo e com
os outros seres. A CMH, como vimos, oferece um universo de conhecimento
fundamental para os propósitos investigativos que estão sendo apresentados, por isso,
adotaremos as obras principais de Manuel Sérgio e outros investigadores em
motricidade humana como referência básica para aprofundar o entendimento dos
princípios41 que permitem os desencadeamentos e desdobramentos de um modo próprio
de ser humano, i.e., ser-motrício.
Revelar as dimensões do ser-motrício é uma tarefa complexa, contudo, a partir
do momento que estamos de alguma forma envolvidos em algum tipo de ação,
independente da forma, estamos imersos numa realidade espaço-temporal muito
específica, i.e., uma certa “atmosfera” que podemos delimitar como exclusivamente
humana. Tratar do ser-motrício não é como tratar de um conceito que se aplica no
mover de um ente qualquer, mas é explorar a complexa dimensão do ser humano em
ato, especialmente nas expressões linguísticas construídas pela humanidade.
É possível conhecer quais os princípios, quais as essências e quais os
fundamentos das distintas formas de ser-motrício desenvolvidos culturalmente?
Mais que isso, é nessa dimensão que se processam as interlocuções professoraluno, onde os conteúdos e valores são veiculados, onde as relações são estabelecidas,
onde formas de agir são ensinadas, praticadas, observadas, comparadas, avaliadas,
apreciadas, etc. Em geral essas interações, ou são intermediadas pelos conteúdos (o que
devo aprender), ou por um conjunto de habilidades e/ou competência (como devo
fazer). O que propomos investigar é o ser cuja natureza primordial é ser-de-ação.
Consideramos que: de que vale saber fazer muitas coisas se não sou pleno e consciente
de meu entrelaçamento nas coisas que faço e no que implica minhas ações comigo, com
os outros e com o mundo?

41

A palavra “princípio” é aqui compreendida como algo que dá início e domina todo o processo. O
princípio é o fenômeno reduzido a sua essência originária que ultrapassou as espessuras conceituais e
valorativas encontrando as condições ontológicas e estruturas universalizantes. O conceito de princípio
como mostra Jean Laund a partir de Josef Pieper, “não é mero começo, mas como diz Heidegger –
comentando precisamente a afirmação de Platão e Aristóteles de que a admiração é o princípio (arkhé) do
filosofar – um começo que se projeta em cada passo e impera no interior do processo”. (LAUAND, 2011,
p. 13)
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É na demarcação dessa dimensão, campo ou atmosfera que se vislumbra a
possibilidade de distinguir um simples movimento do corpo de um ser-motrício, da
execução de um movimento para a manutenção das condições básicas de sobrevivência
para a essência da motricidade humana. É nesse horizonte que vamos aprofundar a
análise. Para Manuel Sérgio transcender é um imperativo humano. O ser-motrício é a
essência desse imperativo e, podemos dizer que ocorre em momentos muito específicos
da temporalidade.
Mas, o que significa “transcender” nas expressões do corpo em ato?
É esse “momento no tempo/espaço”, próprio das atividades do ser-motrício, que
vamos também explorar. Não é pretensão desse estudo dizer o que é o ser-motrício,
mesmo porque não cremos que seja possível delimitar, num conceito fechado ou
definição estática, um fenômeno que flui ininterruptamente. Isso seria uma contradição.
O fenômeno do ser-motrício é a expressão da complexidade humana, espaço de
encantamento diante do imponderável, onde a totalidade está ai, mas que não é possível
abstrai-la em sua plenitude. Assim, qualquer tentativa de definir o ser-motrício numa
única razão é incorrer no empobrecimento da compreensão. “O ser é uma interpretação
que chama outra interpretação. Não existe um sentido de ser, mas um sentido de ser que
depende de outras interpretações (...) o ser se diz de muito modos...” (JOSGRILBERG,
2014, p. 73). Desejamos

compreendê-lo com propriedade suficiente para revelar

essências singulares e universais que possibilitem ações educativo/formativas coerente
com o fenômeno investigado.
É parte da própria complexidade humana a capacidade de interpretar sua
experiência, isso indica que ser-motrício não é apenas uma forma no espaço-tempo
como empiricamente se define, mas é um devir, é um estado de completude, é como
apreciar uma belíssima obra de arte sendo ela mesma a observar-se, é a potencialidade
da ação que o humano sedia no encontro com o corpo próprio42.
Portanto, a tarefa de compreensão do ser-motrício é a ampliação da visibilidade
de seus modos de realizar-se nas experiências situadas.

4.1 - Ser-motrício: um léxico para compreensão do fenômeno da motricidade
humana.

42

Cf. Conceito de corpo próprio em: MERLEAU PONTY, M. Fenomenologia da percepção. São Paulo:
Martins Fontes, 2011.
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O “objeto de estudo” da motricidade humana desenvolvido por Manuel Sérgio,
importante e fundamental passo para efetivamente compor um estatuto disciplinar do
qual se possam projetar possibilidades de análise e interpretação, foi descrito em sua
obra em vários momentos e sobre distintas formas, acompanhadas por diversas
argumentações.
A atitude metodológica de “ciência encarnada”, valorizando aquilo que emerge
da experiência, em diálogo com a fenomenológia-hermenêutica, exige condensar a
compreensão para que revele a formulação de um modo específico de ser humano, o
ser-motrício.
Porque a ciência se deve comunicar, o léxico respeitante à ciência da
motricidade humana deve entender-se como trabalho de extremo relevo.
Demais, o próprio labor científico já fabrica linguagem distinta da
linguagem corrente, resultante das fronteiras que se estabelecem entre a
prática científica e o senso comum. (SÉRGIO, 1994, p. 48)

O léxico permite a observação e o entendimento de um determinado fenômeno.
O léxico torna a experiência possível de ser tratada pela linguagem, tendo em vista que,
por mais abrangente que seja, não consegue a expressão de sua totalidade.
No princípio dos estudos que conduzi sobre motricidade humana para a tese,
trabalhei em torno da compreensão do fenômeno do ser-motrício e não com um objeto
de estudo epistemológico de uma ciência. Essa perspectiva surgiu

como

intencionalidade metodológica que, segundo o que se apresenta, permite ampliar a
própria interpretação da CMH.
Na obra de Manuel Sérgio aparecem muitas passagens que remetem ao modo de
ser humano em ato intencional, essência da motricidade. Mesmo com um foco
epistemológico, que revelou o objeto de estudo da CMH, Manuel Sérgio nos convida ao
estudo fenomenológico-hermenêutico da motricidade humana. Em parte, é desafio dessa
tese, ampliar os horizontes de investigação iniciado por ele, o que permite tornar visível
e mais facilmente compreensível o próprio objeto de estudo da CMH, ou como dou
preferência, a apreciação da motricidade humana na vivência, compreensão e
interpretação fenomenológico-hermenêutica do ser-motrício.
O ser-motrício, compreendido inicialmente pela contribuição de Ubiraja Oro
(2007, p. 251), apesar de o autor não utilizar esse termo, é o homem enquanto serautoconscientemente-semovente, um corpo que se move com intencionalidade voltada
para um mundo circundante, uma potencialidade em ação numa abertura de
possibilidades na condição de ser-no-mundo. Uma unidade de corpo-consciência89

mundo. Encontrei em Sandra e Adriana (2013, p. 39) que, ao tratar do ser global e de
sua expressividade corpórea, apresentam o ser-motrício como aquele que se move,
pensa, sente e deseja. Peña (2011, p. 7) faz uso do termo ser-motrício, mas não o define
fenomenologicamente, apenas cita-o.
O termo também está presente no trabalho de Eugenia Trigo e colaboradores
(2008, p. 38) como vemos no trecho abaixo:
…el ser motrício, es un ser en su unidad, en su totalidad corporal; no es un
yo consciente tratando de generar de la mejor forma un movimiento corporal,
sino un yo-cuerpo dirigido intencionalmente a su mundo para
interactuar y realizarse allí. Mundo – corporeidad se tejen como hecho y
esencia donde ambos no pueden distinguirse, ya que el campo no se ve desde
afuera sino desde el centro del Ser, los presuntos fenómenos – mundo, y los
sujetos encarnados en un tiempo y en un espacio son acoplados en las
dimensiones y generalidad de mi cuerpo y sus ideas que quedan incrustadas
en las articulaciones. Entre cuerpo y mundo se encuentra la vida misma, por
supuesto, nuestra corporeidad. Grifos nossos.

Nesse caso podemos notar a preocupação da autora em apresentar elementos que
referenciam o ser-motrício como fenômeno humano, o que para nosso propósito é muito
valioso. Destacamos sua perspicácia em tratar do ser-motrício como um corpo-que-sou
e onde intencionalmente busco realizar-me.
De outros documentos ou descrições que investiguei a citação anterior é mais
bem formulada para dialogar com um conjunto monumental de dados compreendidos
hermeneuticamente nas obras de Manuel Sérgio e que vão orientar a compreensão do
ser-motrício.
Vamos explorar então, no transcorrer do texto, as essências que possibilitem
radicar elementos compreensivos do ser-motrício com mais clareza e propriedade. Essa
exploração será fundamental para construir as referências para o estudo dos
desdobramentos do ser-motrício.

4.2 - O ser-motrício em Manuel Sérgio.
“Movo-me, logo existo: Há assim uma ínsita
garantia de que a motricidade sugere aspectos
essências da existência e é, com certeza, a sua
expressão mais imediata”. (SÉRGIO,sdb, p.15)
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Ao apresentar os horizontes compreensivos do ser-motrício como resultado de
um processo hermenêutico, construído pela contribuição e análises das obras de Manuel
Sérgio em relação ao objeto de estudo da motricidade humana, proponho a delimitação
e

demarcação

desse

fenômeno

compreendendo

como

fundamental

para

o

desenvolvimento da pesquisa, uma vez que tratamos de analisar os desdobramentos e os
campos de interpretação da motricidade humana, olhando para o ser que vive suas
ações. E mais que isso, perguntamos sobre o modo de acesso ao ser-motrício para
pensarmos nas possibilidades e ressonâncias educativas.
A partir do antropólogo Arnold Gehlen, Manuel Sérgio coloca em relevo o fato
de o homem saber a si mesmo como um “ser carente”, portanto visa a todo o momento
“passar do reino da necessidade ao reino da liberdade” (SÉRGIO, sdb, p. 46). Assim,
como o homem não nasce como ser especializado faz-se necessário valer-se da práxis,
“precisa superar suas carências, agindo!” (SÉRGIO, sdb, p. 46), desse modo, a carência
e incompletude do humano o coloca na condição de “ser práxico” (SÉRGIO, sdb, p. 46).
O conceito de homem nas obras de Manuel Sérgio revela um caminho
antropológico filosófico existencialista (Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty) tornando
possível a proposição de construção do conceito de ser-motrício e tomá-lo como o
objeto de estudo da motricidade humana.
Nesse passo, vamos demonstrar que o ser-motrício não é um ser que está diante
do mundo, mais é parte do próprio mundo porque nele age de modo co-implicado. Sua
existência não é apenas biológica já que, consciente de sua carência e finitude projeta-se
na temporalidade e na espacialidade, faz mover-se como projeto. Portanto o corpo em
ato não é um conjunto de movimentos unicamente utilitários “...a motricidade surge e
subsiste como emergência da corporeidade, como sinal de quem está-no-mundo para
alguma coisa, isto é, como sinal de um projeto” (SÉRGIO, 1994, p. 30). O projetar-se
no mundo é o estado de consciência do ser-motrício. Essa condição não se pode
explicar somente pela predisposição biológica do ser ou por análise de padrões de
movimento (sem desconsiderá-los).
Diante da relação parte-todo, e no primado do todo em relação às partes
(SÉRGIO, 1985, p. 17-18) aponta:

1- Que o homem não é tão-só o simples indivíduo biológico, perdido na
eco-organização, mas o ser eminentemente social, que exige a
diversidade dos indivíduos na unidade da espécie.
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2- Que, no Homem, a motricidade não é um fenômeno isolado, mas uma
reação e expressão do ser humano total, porque a máquina viva associa
em si, indissoluvelmente, o movimento corporal, a consciência-de-si e
os macro-conceitos multidimensionais.
3- Que o comportamento humano é global, fundamenta-se na physis e na
auto-organização da bios e na antropossociologia. A motricidade
manifesta os aspectos ontológicos-existenciais do homem, sem
negar, antes completando, os aspectos lógico-organizacionais da vida.
Grifo Nosso.
4- Que o Homem é uma liberdade situada e relativa. A unidade tensional
ou dualidade complementariedade (contínuo social) com a liberdade
(descontínuo individual).
5- Que o Homem é uma totalidade complexa em devir, considerando tanto
individual como coletivamente. E só numa perspectiva de totalidade se
torna possível ter em conta as estruturas envolvidas em cada problema,
a sua complexidade e o movimento contrário que o anima.

Ser-motrício é condição de pertencimento de seu próprio ser-no-mundo. “Movome, logo existo: Há assim uma ínsita garantia de que a motricidade sugere aspectos
essenciais da existência e é, com toda a certeza, a sua expressão mais imediata”
(SÉRGIO, sdb, p.15). Ser, existir, estar-no-mundo, situar-se em espaço-temporalidade
corpórea que se manifesta na motricidade. Um estatuto ontológico que se radica na
corporeidade, na motricidade e suas múltiplas expressões linguísticas. Ser-motrício é
um estado de construção permanente numa dimensão complexa do existir. “Ser
humanamente é agir para ser mais” (SÉRGIO, sbd, p. 71).
O ser-motrício apresenta-se como um modo ontológico do ser humano, cuja
expressão de sua autenticidade envolve suas ações numa dimensão que vai além das
necessidades de execução técnica de determinados movimentos que marcam o campo
de ação das distintas formas de expressão da cultura corporal humana. Por isso não
entendemos o ser-motrício apenas nas “praticas da cultura corporal” ou do esporte. Em
nosso entendimento, como o humano é “ser de ação”, ampliamos a compreensão das
vivências em múltiplas linguagens e não somente naquelas associadas a “Educação de
um físico”.
Não é negar a necessidade de construção da técnica do movimento e sim situálo numa condição de sentido. A técnica corporal “não é um movimento qualquer, mas
ações, isto é, movimentos intencionais e, portanto, com significado e sentido”
(SÉRGIO, 2003b, p. 43).
O ser-motrício também abrange a busca da superação e da expressão pela
técnica, porém, ao apropriar-se da técnica, qual é o sentido, o valor e as relações
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inerentes a ela? Existirá um equívoco ao querer abandonar o ensino e o treino técnico
das ações humanas por julgá-las execuções mecânicas desprovidas de propósito. A ação
mimética43 do ser-motrício é também criadora e não somente reprodutora, já que edifica
para si novas possibilidades. O problema não é o treino da técnica e sim os sentidos e as
intencionalidades que estão vinculados ao treino técnico. Se o ser-motrício repete suas
ações sem conhecer seu sentido, sem sentir o que faz explorando suas percepções,
desrespeitando suas intencionalidades, podemos dizer que o sujeito não é ser-motrício é
apenas um “fazedor” de movimentos. Para ser-motrício é necessário à incorporação da
técnica que eleve o ser a novas possibilidades, que torne relevante a práxis criadora,
como apropriação e configuração. Assim o fenômeno de refazer as ações motrícias no
treino do corpo não retrata só um movimento mecânico, tende a mostrar a abertura de
outros possíveis do ser-motrício, como veremos na ideia da re-experiência. A questão ai
reside que: a habilidade de execução pode ser treinada pela “prática”, já o sentido,
os valores e os modos relacionais não se edificam pelo mesmo método. Não há
como “treinar” o sentido, os valores e as relações inerentes a ação por repetição. Ai
vemos uma importante distinção entre a “pratica de movimentos” e a “práxis
criadora”.
“O movimento constitui uma forma de comportamento. Reflete, portanto, à
luz do dia uma subjetividade, um envolvimento e uma relação mútua
significativa entre ambos. O movimento integra, assim, uma conduta, uma
intencionalidade, um estar-em e um ser-com.” (SÉRGIO, 1978b, p.56).

É necessário evidenciar que o ser-motrício eleva-se da condição de saber fazer
uma vez que, todo o repertório aprendido nas diversas ações, i.e., os conteúdos das
formas de mover-se, vem sempre conectados com os sentidos, relações e valores que se
juntam a eles. Nenhuma ação do ser-motrício pode ser vista só como forma.
A motricidade, como vocação e pro-vocação, é, em certo sentido, ao mesmo
tempo. O ser e o ter do desenvolvimento: o ser, porque o supõe (quem se
movimenta procura normalmente ser mais); o ter, que nada tem haver aqui
com os conceitos econômicos, políticos ou jurídicos de propriedade, pois
significa ter em mim, poder utilizar-me ou servir-me de, porque é ela a
43

Aqui adotamos a referência de Ricoeur e sua compreensão de mimese em três dimensão ou, a tríplicemímese. O primeiro momento é a pré-figuração que reenvia para a pré-compreensão da ordem da ação o
que implica numa totalidade que antecede a composição. O ato criador se assenta no que está dado. Não
se pode criar do nada. Na mimese I Ricoeur (apud CASTRO, 2002, p. 282) diz que “o imitar ou
representar a ação é o primeiro pré-compreender o que ocorre com o agir humano: com a sua semântica,
com a sua simbólica, com a sua temporalidade”. A mímese II é um momento propriamente criativo, é a
mímese-criação ou mimese-invenção. É um momento de configuração mediadora que organiza os
acontecimentos dando uma totalidade daquilo que poderia tornar-se uma mera sucessão de ocorrências. A
mimese II interliga as experiências numa totalidade inteligível. A mimese III é o momento mimético da
ação onde o outro (espectador) recebe a “obra” e a aprecia. (CASTRO, 2002, p.281-283).
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garantir o dinamismo revelador e comunicativo da procura e conquista de
mais ser. Ninguém é possível ser sem ter. (SÉRGIO, sdb, p. 111).

O ser-motrício, não é uma escolha do ser, ou seja, não é uma opção que o
humano vai querer ou não habitar. A motricidade é implícita a existência. Ser-motrício é
um fenômeno ontológico. O modo de ser-motrício possui características singulares e
universalizantes e se constituem como relação co-implicada do ser-natureza-cultura.
Devemos nos perguntar: por que o humano cria tantos modos distintos de se
mover e não se contenta apenas em suprir as necessidades básicas de seus
condicionantes primordiais de sobrevivência? Por que o humano não atinge a plenitude
de sua existência com as ações que lhes permite a manutenção desses condicionantes
biológicos? Será que as distintas formas de fazer e expressar são somente relevantes ao
agente humano por sua exterioridade?
Defendemos que o ser-motrício é ser-criador, pois é ser-imaginação44, ser-dejogo45, ser-de-linguagem46, ser-sensível-inteligível47, ser-de-encontro48 porque é “o
desenvolvimento, através do movimento da superação (ou da transcendência) criativa e
humanizadora” (SÉRGIO, 1999b, p. 40). É nesse movimento de constante e ininterrupto
encontro com instantes de desdobramentos do ser-motrício que se dá o “movimento em
direção à humanização plena” (SÉRGIO, 1994, p. 95). A fundamental e determinante
experiência vivida corporalmente, materializada no entrelaçamento das ações, sentidos,
relações e valores, uma totalidade humana re-experienciada e potencializada pelos
desdobramentos ilimitados que as múltiplas linguagens permitem.
Esse é “o homem em movimento, com todas as características simultâneas de
corporeidade e motricidade, de experiência de corpo e de movimento vivido e
interiorizado” (SÉRGIO, 1981, p. 136). É o poder da “capacidade para o movimento
centrífugo da personalização” (SÉRGIO, 1999b, p. 148); Porque, como condição
ontológica do modo próprio de ser humano, “a motricidade é potência, possibilidade, e a

44

Cf. CASTRO, M.G.A. A imaginação em Paul Ricoeur. Lisboa: Instituto Piaget, 2002. Sobre a
imaginação criadora, p. 300-301.
45
Cf. FINK, E. Oasis de la felicidad. Centro de Estúdios Filosóficos – Universidad Nacional Autônoma
de México, 1966. “El juego no es una manifestacion marginal en la paisaje vital de los hombres, un
fenómeno que aparece ocasionalmente, algo contingente. El juego pertenece esencialmente a la condicion
ontologica de la existência humana, es un fenómeno existencial fundamental”, p. 11.
46
Cf. GADAMER, H.G. Verdade e Método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica.
Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. A linguagem como horizonte de uma ontologia hermenêutica, p. 636.
47
Cf. FREIRE, J.B. De corpo e alma: o discurso da motricidade. São Paulo: Summus, 1991.
48
Cf. SILVA, C.A.F. A dança da vida: Buytendijk e a fenomenologia do encontro. Revista de Estudos
filosóficos nº 13, 2014, p. 73-86. Disponível em: http://www.ufsj.edu.br/revistaestudosfilosoficos
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potência pode radicar motivos de ordem ética: é o dever ser que ainda não é! O
Movimento é o acto da potência” (SÉRGIO, 1999b, p. 266).
De modo resumido, a motricidade humana (compreendida como fenômeno do
ser-motrício como sugerimos a partir de Manuel Sérgio) supõe:
1) A existência de um ser não especializado e carenciado, aberto ao mundo,
aos outros e a transcendência.
2) E, porque aberto ao mundo, aos outros e à transcendência, e deles carente,
um ser práxico, procurando encontrar (e produzir) o que, na
complexidade, lhe permite a unidade e a realização.
3) E, porque ser práxico, com excesso a uma experiência englobante, agente
e fautor de cultura, projecto originário de todo o sentido. Não é ao nível
do puramente animal, mas intrinsecamente cultural, que o Homem pode
viver e sobre-viver. (SÉRGIO, sdb, p. 109).

Avançaremos na compreensão e na abertura dos horizontes do ser-motrício, a
partir do que Manuel Sérgio nos brindou até esse momento. Vamos caminhar nas
esferas mais radicais e essenciais do ser-motrício.
4.3 - A questão do ser: uma ontologia49 para o mover humano.

A ação humana mostra a maneira como estamos adiantando-nos a nós mesmos
em interconexão com os horizontes que buscamos vislumbrar a partir das tarefas que
estamos envolvidos. A motricidade humana, nesse sentido, é uma dimensão de atuação
do corpo que, como singularidade e universalidade de domínio ontológico, move-se
como intencionalidade do si mesmo co-implicado no mundo circundante, i.e., o estado
de realização50 da corporeidade, onde o ser entende-se diante de si mesmo no mundo
com os outros.
Esse estado, que mais é um momento no existir, é ao mesmo tempo absorto e
conectado com o mundo. O ser-motrício é assim uma condição que “dá-se” no tempoespaço e o preenche, não porque simplesmente o ocupa, mas especialmente por que dá a
ele sentido. O ser manifesta-se ao homem num projeto. O projeto é essencialmente uma
abertura de possibilidades que o ser tem diante de si. Ser-no-mundo é ser-pra-si e ser49

Compreendemos a ontologia como Echeverria (2003, p.19), i.e., a partir da perspectiva de Heideger
como um modo particular de ser como seres humanos. A ontologia faz referência a nossa compreensão
genérica, ou seja, nossa interpretação do que significa o ser humano. Mais precisamente das dimensões
constituintes que compartilhamos como seres humanos e que confere uma forma particular de ser.
50
“A categoria de realização, obedecendo ao princípio da totalização, nos conduz assim ao limiar da
síntese entre a essência e existência, na qual o discurso pode afirmar a igualdade inteligível entre o sujeito
(o Eu no movimento da sua automanifestação) e o ser (manifestado na ordem das categorias encadeadas
pelo discurso)”. Cf. VAZ. H.C.L. Antropologia Filosófica 2. São Paulo: Loyola, 1992, p. 174.
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para-os-outros, é uma trama de sentidos, relações e valores em que co-vivemos e comovemos.
O ser-motrício está mais ligado à ação, ao projeto de realização, a
intencionalidade que deseja vivenciar as possibilidades em ato, assim é a corporalização
da intencionalidade. Já o ente-motor refere-se às coisas que se movem, a coisificação do
movimento, o corpo matéria que se desloca no espaço-tempo, a objetivação da forma, o
aspecto estrutural do movimento que está sujeito a processos de aferição e classificação.
A motricidade humana envolve a compreensão do ser-motrício e não do ente-motor51, a
motricidade, por esse prisma, não trata do movimento do ser humano e sim dos sentidos
que os humanos formam a cerca de seus modos de ser-motrício, i.e., sua essência.
A essência – “essentia”, onde o termo “esse” refere-se a “sensu” ou “sentido” o
mesmo que “ser”, portanto a essência do ser é o sentido e, a essência do sentido é a
ação, e a potência da ação são as múltiplas possibilidades lingüísticas. Na palavra
“sentido” adotamos a compreensão de quatro distintas e complementares interpretações:
1) como desdobramento da essência e seu potencial semântico; 2) como horizonte a
desvelar, curso, caminho, percurso, direção; 3) como sensação dada pelos órgãos do
sentido do corpo humano, propriocepção, sensoriomotor, percepção; 4) como afeto,
afeição e sentimento52. Daí vale dizer que um dos mais importantes elementos de
revelação do ser-motrício é a relação ação-sentido-linguagem que, como veremos, pode
orientar os princípios educativos para formação do “apreciador em motricidade
humana”, o que implica numa concepção de apreciar que considera o “sentido” nas
formulações apresentadas na figura 1.

51

O ser está mais relacionado a ação, ao projeto, às possibilidades de realização. Está em busca de
corporificar sua intencionalidades. Já o ente, i.e., a coisa, como referencial de ação, referenda a
“coisificação do ser”, a coisificação do corpo, a adjetivação da forma.
52
Há uma importante distinção entre o “sentido” e o “significado” segundo Josgrilberg (2014, p.18). O
“sentido” aponta para uma amplitude semântica maior que a do significado. O significado é o modo como
o sentido é delimitado pela língua. O sentido abrange outros campos semânticos. O significado tende aos
conceitos e o sentido tende a metáfora. O autor (ibidem, p. 69) aponta que a palavra sentido possui, em
muitas línguas não somente para o sensível (da percepção) como também para o sentimento, para o
sentido de direção assim como senso de conhecimento.
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Figura 5 - Atmosfera e habitar do ser-motrício na relação ação-sentido-linguagens

Para atingir o modo de essência da ação do ser, sua motricidade necessita de
sentido e esse sentido implica projetar-se nas possibilidades de ser-no-mundo, ex-sistir
(projetar-se, expandir-se, tornar-se)53. A existência humana não é fixamente
determinada. Estamos sempre nos projetando na temporalidade/espacialidade. A clareira
do ser é o vazio preenchido pela temporalidade transitória do ato intencional consciente.
Essa dimensão, só é possível acessá-la, pela experiência direta ou pelas múltiplas
linguagens, tomando a fala como um horizonte primordial, guardada suas distinções e
complementaridades.
O ser para si já é um projeto. É a consciência que se projeta no mundo. O sermotrício é um ser que busca horizonte, expressão e sentido por realizar (STEIN, 1996,
p. 36), não é um “meio para chegar” de um ponto a outro, é uma infinidade de modos de
existir, assim, não é dado só para satisfazer sua condição biológica54, mas sua plenitude
ontológica. O ser-motrício não está restrito e determinado pelos fins vitais imediatos,
53

Esse modo de pensar tem aproximações com o pensamento oriental, em particular com o verbo Naru
(なる), que tem relação com os poderes criativos da natureza e, entre tantos sentidos, quer dizer vir-a-ser,
tornar-se como em 医者になる (tornar-se médico) ou 国王になる(tornar-se rei), ou seja, diz respeito ao
desejo dos seres humanos de progredir, criar metas, atingir as metas e superá-las. Cf. SANTOS, S.O.
Suminagashi e a práxis da voz média: ensaio sobre motricidade humana, linguagem e educação. Revista
Convenit Internacional. Cemoroc-Feusp/ IJI- Univ. Porto, n.20, janeiro-abril, p. 49-60, 2016. Diponível
em: http://hottopos.com/convenit20/49-60Sergio.pdf
54
O ser-motrício age para suplantar os condicionantes biológicos pois, na motricidade, “desponta o ser
agente e fautor de cultura capaz de, assente no físico e no biológico, substituir o instintual por uma cultura
que lhe determina a relação com os outros e com o Mundo, explica a sua ação e orienta o seu destino. A
práxis transformadora (onde se integra a categoria do possível) aponta que o resultado da prática humana,
ao contrário daquilo que os animais realizam, toma um caráter universal, produzindo muito para além do
que lhe exige a satisfação imediata das suas necessidades físicas” (SÉRGIO, 1995, p. 17).

97

“ao contrário, significa conhecer além das estrelas, perceber além do invólucro da
adequação costumeira do cotidiano a totalidades das coisas existentes, além do meio
ambiente o mundo que o abrange” (PIEPER, 2007, p. 35). O ser-motrício não é algo
acabado, está sendo, é narrativa que se faz, é interação de vivência, experiência e
interpretação. A motricidade é a possibilidade de colocar o projeto de ser-motrício em
realização. Essa condição é vivida como num momento de cinefantasia55 expressa numa
infinidade de possibilidades de formas.
A essência do ser-motrício é a própria condição do seu existir, portanto, uma
condição ontológica. A existência entrelaça-se com a essência, o si mesmo é motrício, o
si mesmo não é exterior ao movimento do corpo. É com o si mesmo que nos movemos,
assim o si mesmo é o próprio movimento (ARÉVALO, 2010, p. 51). Por isso, existir, é
ser-motrício.
Podemos a partir daí afirmar que ser-motrício está o mais próximo da essência
do existir já que está “mergulhado” numa dimensão específica do tempo constituído
pela consciência humana. Daí se pode predizer que a essência e o modo de ser humano
é ser-motrício, pois o ser-motrício rompe com a possibilidade do nada já que se realiza
como possível, é o que move-ser e não existe porque pensa, como no cogito cartesiano,
mas porque interatua, modo fenomenal dos atos humanos tomados como formas ativas
de “ser”.
O que queremos dizer é que o ser-motrício não pode ser visto como um objeto
cujas partes se articulam mecanicamente e seu funcionamento cognitivo está
desconectado da corporeidade vivida.
Esse fenômeno é compreendido como “enação”

56

que propõe que a cognição

“não é a representação de um mundo preestabelecido elaborada por uma mente
predefinida, mas é antes a atuação de um mundo e de uma mente com base numa
55

“Se a motricidade humana surge como o comportamento de uma história pessoal concreta, onde o
instintual, o afetivo e o poético principio do prazer adquire papel relevante, a cinefantasia é o inconsciente
motor que permite ao homem vivenciar-se não tanto como estrutura estruturada, mas sobre o mais como
estrutura estruturante.” (SÉRGIO, 1999, p. 269)
56
Enação é um termo proposto por Francisco Varela e significa “fazer emergir” cuja terminolgia vem do
inglês “enact”, cujo significado é “figurar”, “por em ato” “ promulgar”. Para Adolfo Vasquez Rocca,
estudando a obra de Varela e sua perspectiva neurofenomenológica, um dos mais significativos avanços
nas ciências cognitivas está na convicção de que não podemos ter nada que se assemelhe a uma mente ou
a uma capacidade mental sem que esteja encarnada ou inscrita corporalmente. Surge como um uma
evidência imediata ligada a um corpo ativo, que se move e intertua com o mundo. Não é possível,
portanto, segundo a ideia de enação, separar os processos sensoriais e motrícios, a percepção e a ação da
cognição. Com isso a ideia de percepção deixa de ser uma simples recuperação de um mundo predefinido
passando a ser compreendida como uma ação direcionada ao mundo que é inseparável de nossas
capacidades sensório-motrícias, portanto, a cognição é uma ação corporizada. (ROCCA, 2015)
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história da variedade das ações que um ser executa no mundo” (VARELA;
THOMPSON; ROSCH, 2001, p.32).

4.4 - Ser-motrício como plenitude ontológica.
A plenitude é a natureza da sobreabundância57, é o que transborda porque excede
aquilo que pensamos estar no limite. Não se trata de um recipiente que tem seu espaço
interno preenchido por algo. A plenitude é uma condição que, quando se está nas
fronteiras de seu “limite” expande-o para outro horizonte, uma eterna busca do
inesgotável, não preenche totalmente, não há completude como meta final, como alvo a
ser atingido, pois, “a experiência radical da finitude é sempre a experiência da
ultrapassagem da finitude e a mostração de um horizonte de infinitude” (OLIVEIRA,
2012, p. 246). Há o estado ontológico de ser-pleno mais não esgotado, pois, pelo abalo
existencial promovido pela ação autêntica e criadora “o homem experimenta a nãoconclusividade desse mundo cotidiano: transcende-o, dá um passo além dele” (PIEPER,
2017, p.12).
O estado de plenitude não se encerra em si mesmo, abre-se em outros possíveis,
em outras dimensões e horizontes, onde novos estados de plenitude emergem por
desejar. Se a motricidade humana tem a transcendência como uma de suas
características fenomenológicas, como vimos em Manuel Sérgio, essa não se dá sem
entrelaçar-se com as raízes ontológicas do ser-motrício em estado de expressão
autêntica da plenitude dos possíveis58.
Ser-motrício não é só um estado de ser-mais, mas de ser-pleno-de-possíveis e ir
de encontro com a descoberta e apropriação do si mesmo na condição de ser-co-

57

Francisco Varella – Entrevista. Conceito de Shunya do sânscrito. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=2Bx8cTiTmeU . Último acesso em: 19/10/2016.
58
“A categoria da realização deve mostrar exatamente os caminhos através dos quais a unidade estrutural
do homem se cumpre efetivamente nas formas de relação com que ele se abre às grandes regiões do ser
que circunscrevem o lugar ontológico da sua situação e da sua finitude. Sendo uno como ser-em-si
(substância ou ousía), o homem deve realizar essa unidade como ser-para-si ou como existente para o
qual existir é viver a unificação progressiva do seu ser. (...) in acto primo (ou como unidade essencial)
pela dialética interna da estrutura nos silogismos da inteligibilidade em-si e para-nós. Desdobra-se in acto
secundo (ou como unidade existencial) através das formas da relação ativa do homem como o ser:
objetividade, intersubjetividade e transcendência. Trata-se, pois, existencialmente, de uma unidade in
fieri, ou unidade que se constrói pelo exercício dos atos que vão traçando o itinerário da vida que
deve ser sempre una.” Cf. VAZ. H.C.L. Antropologia Filosófica 2. São Paulo: Loyola, 1992, p. 144.
Grifo nosso.
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implicado59, porque como condição de ser de plenitude “procede também de unidade
fisico-biológico-antropossociológico e revela a complexidade do humano, que me
atrevo a fundir numa única expressão: ser conscientemente tudo o que se é, ser
intelectual (e efetivamente) tudo que se pode ser!” (SÉRGIO, 1995. p. 17).
Vislumbramos aqui uma ontologia dos possíveis motrícios, numa aproximação entre o
estado de plenitude com a categoria de totalidade. Como diz Blondel (1937, p. 33) “Se
eu não for o que quero ser, se eu não for por meus atos o que eu quero com convicção,
não como simples desejo ou projeto, mas de coração, com todas as minhas forças, então
eu não sou” 60.
A co-implicação do

ser-motrício se desdobra em nuances que se

complementam: a co-implicação com o si mesmo; a co-implicação com o mundo
natural; a co-implicação com o mundo cultural; a co-implicação com outros seresmotrícios e a co-implicação com a espiritualidade61.
Há um estado primordial de co-implicação do ser-motrício que reside na
consciência encarnada, um inevitável entrelaçamento entre corpo-mente-espírito. O
modo essencial de ser-motrício é condição indissociável da percepção com o
movimento, i.e., não há como haver percepção sem que a motricidade esteja implícita.
Como aponta Iraquitan de Oliveira Caminha (2008, p. 333): “Se a experiência de
perceber é pôr-se a ver aquilo que se põe a aparecer, ela tem fundamentalmente
implicações motrizes”. Segue afirmando o autor que o ser que percebe também expressa
59

Gostaria de destacar a sutileza que os modos ontológicos do ser-motrício defendidos na tese promovem
um equilíbrio entre os modos orientais e ocidentais de compreender interatuação com a realidade. De
certo modo essa perspectiva integrativa é continuidade do que foi apontando em minha dissertação de
Mestrado intitulada: “A integração Oriente - Ocidente e os fundamentos do judô educativo, em especial
destaque ao capítulo 2, tópico 2.12 , “Integração oriente-ocidente: por uma filosofia da humanidade”.
Vejamos um trecho do texto: “A sabedoria do Oriente e o Ocidente devem se fundir para dar ao homem a
perspectiva da sabedoria da humanidade através da filosofia mundial”. (SANTOS, 2015a, p.100)
60
“Si je ne suis pas ce que je veux être, ce que je veux, non des lèvres, non en désir ou en projet, mais de
tout mon coeur, par toutes mes forces, dans mes actes, je ne suis pás”. (BLONDEL, 1937, p. 33)
61
A questão da co-implicação do ser-motrício com a espiritualidade é observada na quantidade
significativa das vivências que revelam o sentido de presencializar a experiência religiosa. Esse não será
tema de aprofundamento da tese, no entanto é importante considerá-la também como uma
intencionalidade para as ações motrícias. Indicamos o aprofundamento desse tema em outras
investigações, já que remetem a questão da transcendência para uma condição metafísica, que não tem
ocupado o interesse de estudiosos em motricidade humana. O tempo natural e a temporalidade humana
construtora de sentidos e significados especialmente vivificados nos distintos corpos que habitam os
distintos lugares do planeta devem incluir também as plenitudes vividas pelas experiências onde a
motricidade revela a trama do ser-motrício com a religiosidade. O filme BARAKA, por exemplo, revela
as narrativas do mundo natural, do mundo animal e do mundo humano, onde a motricidade surge como
expressão fundamental dos modos de ser, um conjunto de sentidos que permitem a abertura da
experiência existencial do corpo com conteúdos cuja espacialidade e temporalidade percorrem as
dimensões: hora do sagrado, hora da cotidianidade da vida, hora da experiência religiosa. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=zDnJhlozDIE
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uma relação com o mundo tendo como base a possibilidade motrícia do corpo. Em
continuidade de sua análise o autor aponta que a percepção é proveniente do modo
como o ser vai ao encontro do mundo através e com as ações de seu corpo, portanto, o
modo de ser-motrício é a própria inscrição do ser no mundo. Assim nos diz Caminha
(2008, p. 336):
Aquele que percebe enquanto sujeito motor se dirige em direção ao mundo
a partir do modo de ser de seu corpo, Isso significa que o corpo do sujeito
que percebe deve ser concebido como ato motor pelo qual a dimensão
sensitiva não é dissociada da função motriz. O movimento de
aparecimento do percebido não está separado da motricidade do sujeito que
percebe, o qual, de maneira intencional, procura ver algo, projetando-se no
mundo. O corpo é o sujeito da atividade que reconhece as formas
percebidas que nos aparecem como manifestação fenomenal do mundo. (...)
A motricidade do sujeito que percebe não se reduz a uma inserção no
mundo sem o apoio de algum solo mundano porque ela nunca está separada
desse mundo em direção ao qual se dirige. Grifo nosso

O que o autor sugere, a partir dos estudos de Merleau Ponty, é que não há uma
percepção separada das ações corporais. Isso significa que o ser-motrício é o ser-dapercepção que releva a condição primordial do “eu posso” que precede a ideia da razão
instrumental do “eu penso”. Assim afirma Caminha (2008, p. 337) que “a motricidade,
enquanto intencionalidade originária, não é puro ato de significação ou uma pura função
de representação que se opõe totalmente ao modo de ser das coisas como se, na
experiência de perceber, os dados sensíveis e a significação fossem separados. Daí
resulta que podemos dizer que o ser-motrício vive um situar-se móvel pelo mundo. A
co-implicação mente-corpo é, nessa linha, a condição que o mover do corpo não é uma
decisão de uma mente desencarnada que comanda e governa as ações motrícias. Assim:
...não há uma consciência que anima a motricidade de nosso corpo, muito
pelo contrário, é ela que é regida por nosso corpo. Todo movimento já é
direção para o mundo realizado por nosso corpo. Visto que a decisão de
perceber não é distinta da sua realização. (CAMINHA, 2008, p. 340)

O ser-motrício é um modo de presencializar e ascender ao mundo dos possíveis
de forma dinâmica. Sergio Toro Arévalo (2006, p. 64-66) corrobora com a interpretação
de Iraquitan Caminha a respeito da essência do sentir radica-se na motricidade, avança e
afirma que o “si mesmo não é exterior ao movimento, senão, ao contrário, está nele: é o
si mesmo que se move. Então sai de si mesmo, se transcende ativamente, cavalga o
espaço”. Por assim dizer o ser-motrício é o princípio originário do conhecimento:

... la motricidad deja de ser la simples conciencia de mis cambios de lugar
presente o próximo. Es desde mismo movimiento que la motricidad se
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define como una intencionalidad original antes que como la consciencia de
un desplazamiento, y que la sensación deja de aparecer como un contenido
irreductible: el descubrimiento del sujeto motor permite revelar, sin llegar a
la cualidad sensible, una significación motora. (ARÉVALO, 2006, p. 67)

O mover humano, com intencionalidade de ser-mais, é um modo de ser que
vislumbra preencher a existência, por que sou pleno quando meu ser flui desdobrando
seus possíveis, que se ampliam em potencial quando mais exerço minha plenitude e
experimento a criação e a totalidade dos modos de ser. A plenitude ontológica do sermotrício só é possível na razão proporcional da incompletude, que é o princípio do
estado co-implicado com o outro. O desenho abaixo foi um modo que encontrei para
representar minha interpretação da condição co-implicada do ser-motrício.

Figura 6 – Seres-motrícios co-implicados. Obra do autor.

A co-implicação é o modo do ser-motrício de existir na incompletude. Sem essa
consideração não é possível à plenitude do ser-motrício.
O ser-motrício, considerando o anunciado precedente, tem como tarefa
encontrar-se em estados de plenitude e não só atingir metas fixas e pré-determinadas62.
Se o ser edifica-se somente com metas projetadas como alvo fixo, permanentes e
imutáveis, ao alcançá-las, ao invés de ter em si a sensação de conquista, o que se tem é
uma sensação de vazio, pois, “cuando cada instante se vive de un modo pleno no es
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A mesma perspectiva de compreensão entre meta e formação aparece com Gadamer (1997, p. 50) ao
afirmar que: “No fundo, formação não pode ser meta, não pode ser, como tal, desejada a não ser na
temática refletida do educador”. O autor segue afirmando que formação é mais do que um cultivo de
aptidões pré-existentes que responde a tarefa determinada.

102

preciso buscar sentido alguno para la existência proyectando en un futuro” (ROCCA,
2015).
Delimitar metas e persegui-las é diferente de ir em direção a um estado de
consciência que permite vislumbrar horizontes, mover-se com a energia desencadeada
pela desejabilidade, que conduz o ser ao encontro com a plenitude de seus possíveis
realizados. E mais, as condições ressonantes que possam surgir a partir daí, como por
exemplo, a constatação consciente de que é ser-criador.
A experiência materializada pelas ações, possibilita a expressividade autêntica
como pretendemos demonstrar. Muitas vezes as metas são delimitadas para o sermotrício, mas, pouco se pergunta sobre o motivo de atingir as metas, qual a essência de
persegui-las, ou o que sinto quando projeto-me em direção a elas. Se o ser-motrício
exercitar “o sentir com atenção” às essências de seu agir, perceberá que o desejo de sua
ação é ser-pleno-de-possíveis, descobrindo e apropriando-se na condição de ser-coimplicado. Ao atingir uma meta o ser-motrício celebra o seu estado de plenitude e não
somente a meta em si.
Alcançar um propósito de ação, numa ontologia motrícia, não expressa seu fim
na coisa em si (finalidade), mas no encontro com o si mesmo e na implicação como o
outro. O fenômeno da co-moção (mover com) refere-se a uma energia primária da ação
e o seu sentido último, uma circularidade, onde não há fim, somente recomeços. O que
emerge dessa condição é o ser-motrício implicado em sua ação, não somente para
satisfazer uma demanda particular e isolada da realidade relacional em que está situado.
A co-moção e uma ação que responde a um apelo ao outro. Trata-se de um
compromisso do ser-motrício consigo mesmo do qual o outro está implicado por tipo
específico de afeto que reconhece a busca de ser-mais.
A motricidade humana é um dos modos expressivos humanos de monumental
proporção de plenitude ontológica dos possíveis, como podemos constatar abaixo nessa
importantíssima compreensão:
Corpo próprio, psiquismo, espírito: é portanto, referido à origem dessas
dimensões estruturais do homem – ao seu ser-em-si ou à sua ousía – que o
movimento da auto-realização como efetivação da existência da sua unidade
essencial revela um caráter ontológico, pois é através dele que o ser do
homem manifesta-se no seu tornar-se o que é. Portanto, a manifestação,
aqui, não é a do ser plenamente constituído, mas a do ser no movimento da
sua auto-expressão. Ao se auto-exprimir como corporalidade, psiquismo e
espírito, desdobrando nessa expressão a sua estrutura de sujeito operando –
como ato primeiro da sua essência – a passagem da natureza à forma ou do
dado à significação, o homem já está lançado, por uma necessidade inscrita
no seu próprio ser, nesse caminho sem volta que é o de sua auto-realização.
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(...) o indivíduo está sempre partindo para a aventura da sua realização,
sempre se lhe apresenta em toda a riqueza e complexidade de uma situação
humana originária que não se reduz, evidentemente, às coordenadas físicas
do espaço-tempo do mundo, mas se configura como o lugar de múltiplas
dimensões – histórica, social, cultural e circunstancial – no qual o indivíduo
deve inscrever o perfil original do Eu sou. (VAZ, 1992, p. 148-149)

Considerar a plenitude e a realização como condição ontológica do ser-motrício
pode impactar a educação de modo contundente, em especial no que diz respeito a
objetivos e processos de avaliação. Considerar os princípios das ações, ou seja, o solo
originário de onde surge o desejo de ir-em-busca-de, e seus possíveis desdobramentos,
para desfrutar da plenitude da experiência vivida, tem conotação muito distinta de tão
somente realizar tarefas das quais os princípios são desconhecidos, i.e., desconectados
da autenticidade do desejo para se atingir uma ou mais metas que não serão capazes de
levar-me ao estado apreciativo de meus possíveis, já que serão provavelmente
submetidas a processos de aferição, cujos dados não serão capazes de elevar a
experiência aos estados de plenitude, que, vale lembrar, são impermanentes,
reorganizativos e co-implicados.
Atingir estados de plenitude é aprofundar a condição de incompletude, pois “o
ser humano é uma realidade aberta, inconclusa e de tal maneira que, quando morre,
ainda morre inacabado” (SÉRGIO, 2008, p. 57). Assim, ser-motrício é o encontro
incessante com a plenitude ontológica co-implicada.

Eu movimento-me porque, em mim, há um desejo único e fundamental de
ser e ser melhor, independentemente do ente em direção ao qual eu me
dirijo. Eu mesmo, para atingir a plenitude ontológica, preciso de
movimentar-me, intencionalmente, na procura do ente (ou do Ser) que me
completa” (SÉRGIO, 1999b, p. 265). Grifo nosso.

O ser-motrício se constitui pelo próprio agir. É a constatação que responde
duplamente a questão do ser-em-ato, o ser e o fazer que se constitui agindo, sendo. Nele
está emergente todo o si mesmo co-implicado com o outro, a incessante ação que revela
o poder de conhecer na experiência vivida potencializada pelas múltiplas linguagens.
Assim a motricidade é a “evidência do ente que, intencionalmente e significativamente,
faz pelo agir o seu próprio ser” (SÉRGIO, 1999b, p.37).
No plano fenomenológico-ontológico, investiga-se o Homem como sujeito
originariamente, corporalmente em movimento e qual o sentido e
significação do ente que se move. O sentido do movimento humano é a
transcendência, pela qual o ser humano ultrapassa os limites da sua

104

situação no Mundo e se põe, consciente e voluntariamente, em relação com
o absoluto. O Desporto (...) a dança, a ergonomia, a educação especial e a
reabilitação, etc., realizam-se quando o ser humano se sabe num existir para
além do que lhe é dado. (SÉRGIO, 1999b, p. 217)

Mas, quem é esse ente que se move (da citação acima), cujos sentidos não
podem ser submetidos a um processo de fixação na temporalidade ou a uma rigidez
dada pela sua aferição?
Ser-motrício é um sentido ontológico e não ôntico, pois “o ser humano vive em
permanente exercício de superação e é ai que ele melhor se compreende, porque é ai que
mais (e melhor) se sente motivado. A motivação global da ação pressupõe a finalidade,
o sentido de um processo consciente” (SÉRGIO, 1999b, p. 215).
As diversas expressões do ser-motrício, observadas na cultura e suas distintas
intencionalidades, sugerem uma interpretação fiel da sua personalização, do seu querer,
da sua mundivivência (SÉRGIO, 1978b, p. 18). Essa desejabilidade e viabilidade não se
fecunda num estado de individuação isolada de seu entorno. A personalização e a
construção do si-mesmo-motrício é dado em estado de co-implicação. É uma práxis
criadora vivida no intervalo da temporalidade capaz de potencializar as experiências
dessa co-implicação.
Não há uma condição de individualização da consciência frente à outra
consciência que a razão intelectual sobrepõe sobre a experiência do ser-motrício. Para
ser ontologicamente motrício o pensar já e resultante da co-implicação que a
corporeidade vivencia e a mediação da linguagem potencializa.
O espírito não tem uma intuição da sua essência, como queria Descartes,
porque não há intelectualização possível que não passe pela coordenação
motora do indivíduo. O eu pensante, no ato de pensar, precisa da
motricidade, para inteligir e inteligir-se. (SÉRGIO, 1978b, p. 20)

O ser-motrício é a essência materializável da travessia na temporalidade a
realizar.
O homem, em si e a partir de si, está dotado de uma orientação e de uma
capacidade de intercâmbio com o mundo e toda sua motricidade é uma
procura intencional do Mundo que o rodeia... para realizar, para realizarse!. O fato de o homem não ser uma existência cumprida, um projeto
acabado e simultaneamente ser uma unidade portadora de sentido e um ente
polarizado para fora, para o não-eu, permite a motricidade distinguir-se por
uma nova consciência e não por uma inconsciência, por uma
disponibilidade e não por uma exterioridade. (SÉRGIO, 1978b, p. 91)
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Ao encontrar-se polarizado para fora, mas também atraído para a consciência de
si mesmo, pelo desenvolvimento da apropriação de seu corpo e da consciência crescente
de seus desdobramentos, o ser-motrício transcende e, não o faz sozinho, se é mais e
para mais encontrar-se no outro e na amplitude da consciência de seu ser situado, é
resultado da ressonância da plenitude co-implicada. Por isso deseja viver em torno de
uma atmosfera onde seus possíveis de ação possam realizar-se e desdobrar-se. Como
aponta Manuel Sérgio (sdb, p. 65): “há vocação destinal do homem, como ente onde o
intuito assomou, para tornar possível a manifestação ontológica e a realização de mais
ser do universo”.
Para concretizar esse conjunto de argumentos que tratam do fenômeno do sermotrício como plenitude dos possíveis, potencializado pelo valor narrativo, vamos
apresentar, a título de exemplo, dois eventos publicitários que destacam esse tema.
O primeiro deles é a propaganda “Skol Ultra - A cerveja oficial dos atletas não
oficiais”

63

. Esse anúncio tem como música tema, interpretada por “praticantes de

atividades físicas” que aparecem no vídeo, à canção “Feeling Good”
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. A música trata

de apresentar metaforicamente um estado de plenitude humana que, por não ser capaz
de reduzi-la a um dado mensurável, precisa da metáfora para que possamos
compreendê-lo.
O valor apresentado para as vivências é claramente vinculado à plenitude dos
possíveis que cada ser-motrício experimenta em sua narrativa. Não há comparação de
resultados, não há classificação e dados mensuráveis próprios das praticas esportivas
institucionalizadas e que configura a identidade idem65 como compreende de Ricoeur
63

O conselho de ética do Conar acatou a denúncia e considerou que a campanha no seu conjunto
ultrapassou várias das recomendações do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, como a
que veta a associação do consumo de bebida ao desempenho pessoal de quem bebe, especialmente se esse
desempenho está ligada à prática esportiva. Cf. http://180graus.com/noticias/conar-pede-que-skol-tire-doar-filme-de-cerveja-para-atletas-nao-oficiais . O vídeo referente a essa propaganda já não está mais
disponível para acesso.
64
Música originalmente composta por Anthony Newley e Leslie Bricusse para o musical britânico “The
roar of the greasepaint – the smell of the crowd” de 1964. A música é interpretada, na peça musical, pelo
personagem “O negro”. A interpretação utilizada para o estudo foi de Nina Simone de 1965.
65
Vemos que as instituições formativas do ser-motrício, tanto na Educação como no Esporte, tem
privilegiado um modo de acesso da realidade motrícia, por um tipo de dircurso, cuja linguagem estabelece
critérios de medida, comparação e classificação em estruturas objetivadas, que tende a construir uma
identidade normativa, padronizada e de diferenciação, por peculiares características fisicamente
constatáveis. Para Paul Ricoeur (2014), esse conjunto hierárquico de significados atribuídos ao ser
corresponde à identidade idem, onde se dá a identidade de caráter mais permanente no tempo, definida
como mesmidade. Ricoeur, por outro lado, nos apresenta uma identidade narrativa para o si-mesmo que
denomina identidade ipse, que refere-se à ipseidade, o que abre o ser numa dimensão de alteridade e que
não se reduz à um si-mesmo comparado à outro. Torna-se, pela identidade ipse, mais relevante uma
dimensão de implicação, i.e., num si-mesmo na qualidade do outro (RICOEUR, 2014, prefácio – XV). A
identidade narrativa, segundo o autor, se revela na dialética entre a ipseidade e a mesmidade. No caso
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(2014). Fica evidente que o sentido dado à experiência é a de “Totalidade”, como
veremos a partir da obra de J.Y. Jolif (1970). Observamos também que, em diversas
cenas, aparece a relação dialética entre o tempo do trabalho e o tempo da experiência
motrícia66, onde, destacadamente, o tempo da experiência ganha o revelo de tempo
autêntico e pleno. Há um componente de valorização que renova a vivência do tempo
por meio das ações da corrida. O contexto da propaganda apresenta uma compreensão
de vivência que possa exprimir certa recusa a viver somente enclausurado no tempo
repetitivo e produtivo da rotina diária do trabalho, para viver a dimensão temporal do
sentir-se a si mesmo no tempo presente (LIPOVETSKY, 2004, p. 80).

Imagem da propaganda “Skol
Ultra”. “Encarar horas de treino
e de trabalho no mesmo dia não
é para qualquer um. E quem
leva a vida assim, sem abrir
mão de nada, merece uma
recompensa. Por isso, “Skol
Ultra”
é
uma
cerveja
desenvolvida
com
menos
calorias
e
carboidratos,
perfeita para comemorar suas
conquistas”.
http://www.skol.com.br/ultra/
Figura 7 - Propaganda Skol Ultra

Vejamos a seguir a letra da música utilizada na propaganda e sua tradução.

específico das vivências, há um universo de configurações narrativas que poderiam ser exploradas pela
linguagem referenciadas por acessos hermenêuticos, que, em diálogo como os dados objetivados,
poderiam compor outras estruturas valorativas. A dimensão dialética de aspectos objetiváveis do sermotrício, próprios da identidade comum idem com suas dimensões subjetivas, intersubjetivas e
transcendentes, constituintes da identidade narrativa ipse, tornam possível a experiência da “Totalidade”,
experiência essa só acessível de modo dinâmico.
66
Gilles Lipovestsky (2007, p. 271-273) observa que existe uma considerável passagem do bem estar
moderno, claramente funcional, objetivista, mecanicista, cujo foco é a intensificação de procedimentos
técnicos, a aplicação do princípio da eficácia e da produtividade, o que resume como o império do
aperfeiçoamento generalizado - muito ainda observado nas práticas esportivas e educativas
institucionalizadas – para um tipo de bem estar qualitativo e reflexivo, centrado no corpo percebido, na
atenção ao si-mesmo, como afirma: “en la sociedad de hiperconsumo, el heroísmo de la autosuperación há
sido reemplazado en gran medida por las pasiones narcisistas de probar los placeres de mayor bienestar,
de sentirse, lisa y llanamente, bien”. O autor também afirma que: “Los mercados del consumo reflejan en
todas as partes el retroceso de la eficacia estricta en beneficio de un proceso de hibridación en el que la
perfección técnica no tiene valor si no está mezclada con lo que procura placer de los sentidos…”
(LIPOVETSKY, 2007, p. 274).
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Feeling Good

Me Sentindo Bem

Birds flying high you know how I feel
Sun in the sky you know how I feel
Breeze driftin' on by you know how I feel

Pássaros voando alto, você sabe como me sinto
Sol no céu,você sabe como me sinto
Brisa passando,você sabe como me sinto

It's a new dawn
It's a new day
It's a new life
For me
And I'm feeling good

É um novo amanhecer
É um novo dia
É uma nova vida
Pra mim
E estou me sentindo bem

Fish in the sea you know how I feel
River running free you know how I feel
Blossom on the tree you know how I feel

Peixe no mar, você sabe como me sinto
Rio correndo livre, você sabe como me sinto
Florescer na árvore,você sabe como me sinto

Dragonfly out in the sun you know
What I mean, don't you know
Butterflies all havin' fun you know what I mean
Sleep in peace when day is done
That's what I mean

Libélula ao Sol,você sabe o que eu quero dizer,
não sabe?
Borboletas se divertindo, você sabe o que eu
quero dizer
Adormecer em paz ao fim do dia
Isso que eu quero dizer!

And this old world is a new world
And a bold world
For me

E este velho mundo é um novo mundo
E um corajoso mundo
Pra mim

Stars when you shine you know how I feel
Scent of the pine you know how I feel
Oh freedom is mine
And I know how I feel
Feeling Good

Estrelas quando brilham, você sabe como me
sinto
Aroma do pinheiro, você sabe como me sinto
Oh a liberdade é minha
E eu sei como me sinto
Me Sentindo Bem

A canção é interpretada pelos “praticantes” durante a realização de seus
exercícios o que demonstra, pelo recurso linguístico metafórico, o sentido original e a
essência da experiência, revelando propriedades ontológicas do ser-motrício. Segundo
Paul Ricoeur (2014, p. 193) há o sentido de bens imanentes às práticas que constituem a
teleologia interna da ação que expressam fenomenologicamente as noções de interesse e
de satisfação, que não deve ser confundida com a sensação de prazer. Há nesse conceito
de bens imanentes da prática um ponto importante na formação da estima de si mesmo.
Essa propaganda cria uma dimensão valorativa distinta daquelas observadas nas
instituições educativas e esportivas tradicionais, que ainda se estruturam numa divisão
do tempo da experiência formativa, a partir do controle dos modos de fazer e de ser, que
respondem a critérios de produtividade estandardizados, onde se exige resultados
eficientes em prazos cada vez mais curtos. Há diante disso uma relação paradoxal entre
a formação humana promovida pelas instituições educativas e esportivas, com vistas ao
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maior rendimento no menor tempo, massivamente constituídas por criteriosos processos
valorativos de identidade idem, com o modo como a propaganda projeta uma identidade
narrativa baseada em outros componentes antropológicos e ontológicos, como quem
declara a presença de um oásis no deserto inautêntico da fragmentada vida cotidiana.
O segundo conjunto de propagandas é da “Gillette Body: Vá em frente! Seu
corpo merece uma lâmina só dele”67. Observamos uma série de três vídeos que
apresentam o interprete, sua prática e sua narrativa68 que é destacada por uma imagem
de tons de cinza com a delimitação do “fluir” da experiência corporal em verde 69. A
tríade formada pelo interprete, sua ação e sua narrativa, i.e., sua obra, é tida como única,
que não vai se repetir, pois não há como refazer exatamente a mesma experiência do
mesmo modo. “Cada experiência é única”!

Imagem da propaganda Gillette Body.
“Idealizamos a campanha Gillette Body
Lines para conectar ainda mais as
modalidades esportivas com o corpo
masculino. Nesse sentido, relacionamos
a ideia do traçado das manobras dos
atletas profissionais do surfe, skate e
kitesurf ao estilo de vida de cada
homem, bem como às superfícies de
cada corpo masculino”, comenta Juliana
Moretti, gerente de marketing da
marca. http://grey.com/brasil/news/key/
gillette-body-lines/id/12101/
Figura 8 - Propaganda "Gillete Boby"

67

Luan de Oliveira Para Gillette BODY: Movimento Único Como Cada Drop | Gillette Brasil Disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=wgsa2Pgfezg . Último acesso em: 19/10/2016.
Gillette BODY com Célio Beleza: Cada Movimento é Único | Gillette Brasil. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=JbxKMy9yNs0 . Último acesso em:
Alejo Muniz Para Gillette BODY: Movimento Único Como Cada Onda | Gillette Brasil
Disponível
em:
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_751446885&feature=iv&src_vid=JbxKMy9y
Ns0&v=b4u0Fm2nbSw . Último acesso em: 19/10/2016.
68
Para reforçar a tese do acesso hermenêutico para a motricidade humana destacamos que: “...la acción
humana es también algo que se dirige a una serie indefinida de posibles lectores.(…) al igual que un
texto, la acción humana es una obra abierta, cuyo significado está en suspenso. Por el hecho de abrir
nuevas referencias y recibir de ellas una nueva pertinencia, los actos humanos están esperando igualmente
nuevas interpretaciones que decidan su significación. De este modo, todos los acontecimientos y hechos
significativos se encuentran abiertos a este tipo de interpretación prática a través de la praxis actual.
Además, la acción humana está abierta a cuaquiera que sepa leer.” (RICOEUR, 2008, p. 68-69).
69
Os esportes de deslizamento, predominante na propaganda, segundo Gilles Lipovestsky (2007, p. 273),
é uma prática que promove a sensação de vertigem onde estão presentes os prazeres cinestésicos, que
promovem.
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Essa percepção da singularidade da experiência motrícia é observada na obra de
Manuel Sérgio (1999, p. 27): “A quantificação tem limites num ser por natureza rebelde
a deixar-se medir com exatidão aritmética. A motricidade humana corporiza-se em
condutas que, em grande parte, não se repetem”. Manuel Sérgio segue afirmando que a
motricidade humana encontra seu dinamismo integrado à uma experiência ontológica da
comunicação, portanto linguagem, e o desejo de superação:
É que o ser humano é corporeidade e, por isso, é movimento, expressividade
e presença. A mulher e o homem são movimento, movimento que se faz
gesto, gesto que fala e que se assume como presença expressiva, falante e
criadora. E assim de manifesta a Motricidade... que não cansa, porque não é
repetição, mas criação. (SÉRGIO, 1999, p. 39).

A citação de Manuel Sérgio mostra o potencial narrativo da motricidade que
destaca sua profunda conexão com a linguagem, característica que foi, de certo modo,
reconhecida pelo conjunto das três propagandas “Gillette Body.
Diante disso, mais uma vez perguntamos: Qual a razão dessa abordagem pela
mídia publicitária? Por que a mídia não adota as referências valorativas
tradicionalmente utilizadas pelas instituições educativas e esportivas? Como são
edificados os sentidos inerentes a ação humana?

4.5 - Ser-motrício: um agir com sentido.
“Conocemos-vivimos a través de los sentidos
(sujeto-medio), comprendemos desde y con
nuestra corporeidad (nuestro complejo ser-enel-mundo), interpretamos en nuestra motricidad
(corporeidad en-acción hacia la trascendencia),
proyectamos con la creatividad (lo que está más
allá de lo visible)”. (AZA, 2011b, p. 9)

A questão da motricidade reserva um espaço de discussão significativo para
avançar nas perspectivas de sua interpretação, especialmente quando se projetam
possibilidades de intervenção pedagógica a partir desse ponto.
Para avançar nessas possibilidades de ampliação educativa partimos de algumas
questões: Por que age o ser humano? Quem é esse ser que se apropria dos distintos
modos de agir e se constitui entrelaçado neles?
Partimos do princípio de que não é possível interpretar a motricidade humana
com rigor sem o esforço de compreender o ser-motrício enquanto fenômeno inerente à
vida. Daí o ser-motrício revela-se como ser-de-experiência e ser-de-sentido, assim um
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ser nas interlocuções da práxis criadora, potencializadas pelas distintas linguagens e seu
universo de interpretação, suas compreensões, suas expressões e suas apreciações.
Ser-motrício é o ser ligado à experiência de sentido, pois é nela (ligação) que
está sua realidade ontológica no mundo e com o mundo. É nessa interação que os
mundos humanos se formam. O ser-motrício é uma realidade ontosemântica, pois, “o
sistema de possibilidades motrizes do corpo é portador potencial de sistemas e
possibilidades simbólicas: o corpo tem a capacidade estranha de movimentos que se
transformam em gestos simbólicos que nos dão um mundo” (JOSGRILBERG, 2015,
p.12). Carrillo (apud ARNAO, 2014, p. 60) corrobora com essa compreensão afirmando
que: “...los movimientos que realiza una persona son siempre intencionales, es decir,
están impregnados de sentido, y por eso la intencionalidad corporal no es solo motriz,
sino también imaginativa, afectiva, valorativa e intelectual”.
No ser-motrício reside à própria consciência já que é a intencionalidade em ato.
Portanto, a potencialidade humana é o próprio ato intencional pois “es una acción que se
genera desde las matrices constitutivas del ser biológico en despliegue como ser
cultural, emerge de la relación y diálogo sistémico en diversos niveles de distinción”
(ARÉVALO, 2006, p. 68). A autenticidade e a essência da motricidade humana estão no
movimento do corpo com sentido, como segue Arévalo (2006, p. 68) afirmando:
… al movimentar-se explaya e imprime su consciencia, su conocimiento y
sus posibilidades futuras de conocimiento. De ahí que la motricidad sea el
sentido de todas las significaciones, no solo desde punto de vista
funcional sino fundamentalmente desde el punto de vista emocional,
afectivo y por lo tanto simbólico. Grifo nosso.

Ser-motrício é um enigma da existência cuja expressão, ao ser revelada pela
linguagem, nos desafia a vivê-la em plenitude e a apreciá-la pela tarefa hermenêutica,
pois, ontologicamente o ser-motrício é a um agir com direcionamento (figura 2), pois
não há nele movimento que não tenha sentido (SÉRGIO, 2012a, p. 136).

Figura 9 - Ser-motrício – “Sentido obrigatório”.
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A ausência de um sentido mais amplo que permita o ser-motrício encontrar-se
com a plenitude de seus possíveis, especialmente nas experiências educativas, diminui a
intensidade de envolvimento do ser com o conteúdo do conhecimento.
A energia da ação perde sua força e apresenta-se como falta de interesse, de
implicação, ou pelo menos, é assim interpretado pelos(as) educadores(as). Deparamonos com a insatisfação de ambos, educadores(as) e educandos(as), que, como a própria
palavra aponta: “uma ação que não satisfaz”, que preferimos compreender como ações
com reduzido potencial de sentido em situação, onde não se vislumbra a possibilidades
de encontrar a plenitude, i.e., a capacidade da sobreabundância no autêntico modo de
ser. “Desde la motricidad humana entendemos la acción como comportamiento en
cuando portador de significación, de intencionalidad, de consciencia clara y expresa y
en dónde hay vida, vivencia y convivencia” (TRIGO; MONTOYA, 2009, p.68). Por
isso o ser-motrício sente satisfação naquilo que o preenche, que o complementa, que o
potencializa para novas experiências que o permite expressar-se, i.e., viver e conviver
com um conjunto de elementos constituintes da transcendência.
Vale destacar, como faremos em muitas passagens da tese, que essa satisfação
não é um estado egóico, é condição própria da co-implicação.
Temos uma relação ontológica com a percepção e com o gesto cuja
intencionalidade é prévia e o sentido e dado pela mediação das possibilidades
linguísticas e é por elas potencializado. É preciso traduzir os sentidos em significados,
pois esses recortam os sentidos. Num processo de interpretação como estratégia
metodológica de acesso ao ser-motrício, partimos da ideia de que a motricidade é
carregada de sentido e que devemos encontrá-los no curso de interpretação dos
significados.
O ser-motrício é portador de uma capacidade singular de apreender, incorporar,
encarnar o sentido de sua conduta. Isso mostra que o sentido está enraizado no ato
motrício e o ato motrício é a existência exteriorizada do sentido. O sentido irrompe na
motricidade. O ser-motrício é a manifestação intensa do ser carregado de sentido.
Se o sentido é fraco a ação é um vazio, o princípio que dá energia e rege a ação
não se consolida e o curso se interrompe, tão logo, o ser-motrício não segue adiante.
Isso nos faz compreender como a construção do sentido é tão significativa na atividade
educativa vinculada à própria ação. Esse fenômeno deveria ser contemplado nos
projetos educativos e nas compreensões das dinâmicas relacionais do cotidiano da vida.
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4.6 - Ser-motrício e a transcendência.
Manuel Sérgio, em diversas passagens de sua obra, defende a transcendência
como um dos fundamentos principais da CMH. Para o autor há no movimento
intencional humano um modo de agir cuja transcendência é inerente. “O Homem
percebe-se distinto das coisas porque se sabe em movimento intencional para a
transcendência, ou seja, para a realidade considerada na sua totalidade. A
transcendência torna presente o possível, na historia humana.” (SÉRGIO, 1999b, p.
203).
Vemos claramente na passagem abaixo a preocupação de Manuel Sérgio de
apresentar a compreensão de que a transcendência é um dos conceitos da motricidade
humana que solidificam sua natureza epistemológica:
O movimento humano, como intencional, reflete alguém com a consciência
da sua contingência e complexidade e, ele mesmo, enquanto movimento,
transfigura a vida intrapessoal e a interpessoal, dando novas pistas a
intencionalidade futurante do Homem. A motricidade de um sujeito (subjectum) resolve-se num projecto (pro-jectum), isto é, movimenta-se desde a
consciência de um ser carenciado até a função estrutural e estruturante de
quem surpreende o pormenor na estrutura, a estrutura no pormenor e o
Presente donde mana, incontido e perene, o Futuro. E, porque projeto (ou,
como atrás se disse, agente e fautor de cultura), o homem prova (sem abdicar
da razão, nem idolatrar a razão) que não é só razão, mas também imaginação,
in-consciência e pré-consciência, tudo reunido num eu singular e unificante.
(SÉRGIO, sdb, p. 109).

O fato de visar e ser aberto à transcendência faz do humano um ser práxico
“que, na totalidade humana e pela motricidade, a persegue” (SÉRGIO, sdb, p. 73).
A questão da transcendência do ser-motrício aponta para uma mediação entre a
experiência do corpo em ato intencional que, pela potencialização da linguagem, se abre
num horizonte transcendente, independente da sua atribuição para um domínio
metafísico ou não. Uma das defesas que a tese traz é a de que existe uma vinculação
ontológica entre a ação intencional, a formação do sentido, as estruturas relacionais
interhumanas e seus processos validativos que, pela potencialização linguística, faz da
ação uma práxis criadora, portanto, a ação humana não é um simples movimento
biomecânico, não é uma prática, não é uma atividade física.
Por esse curso é que se torna possível falar de transcendência para o sermotrício. O caminho da carência à totalidade pode ser compreendido pelo eneagrama
conceitual fundante proposto por Feitosa (1993, p. 96-104).
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Figura 10 - Ser-motrício e a transcendência a partir do eneagrama conceitual fundante da
Motricidade Humana de Anna Maria Feitosa (1993, p. 96-104).

O eneagrama conceitual acima, concebido por Anna Feitosa (1991, p. 96-104) é
uma representação da matriz teórica da motricidade humana segundo sua interpretação.
Para a autora a carência reflete a busca do ser humano em direção à plenitude que não
tem. A consciência da carência não faz sentido sem a intencionalidade, como diz, uma
“pensabilidade operante”. O movimento é o ato, a expressão da motricidade, o elemento
da praxidade, a busca da completude. A práxis é o movimento humanizado, é
transformadora e criadora. A linguagem é a função expressiva do humano, é o que quer
dizer para mostrar o que deseja, o que sente, pensa e faz. É um meio do ser exprimir a
sua existência e pode também constituir-se num modo de acesso ao ser. Na ludicidade
está o mistério do jogo, pois sua dimensão ultrapassa a esfera do humano. É a
experiência da totalidade, o jogo é a função transcendente. A intersubjetividade aponta
o ser de relação, o ser do encontro e do diálogo, o ser aberto ao mundo, aos outros e à
transcendência. A transcendência é o humano impelido a superar os determinismos. Um
ser não especializado que se abre ao mundo numa sucessão de superações, no
movimento do mais-ser, na direção da completude. A totalidade implica pensar a
multiplicidade e a complexidade dinâmica da vida.

4.7 - A energia do ser-motrício.
A inatividade humana ou sedentarismo, próprio das atitudes da pósmodernidade, em especial relacionadas às “práticas corporais” ou “atividades físicas”,
coloca o efeito da carência para a transcendência, tratados por Anna Feitosa (1993), em
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suspensão, o que leva o ser-motrício a não encontrar nessas explicações reduzidas,
autênticos motivos para agir.
O que quero dizer é que não são as explicações biodinâmicas que vão garantir
que o ser-motrício convença-se a agir. Não adianta “dizer às racionalidades” que devem
“fazer atividades físicas” para evitar o sedentarismo e seus males. Isso é tanto uma
redução da compreensão do que é ação humana pela desconsideração de fundamentais
aspectos a ela inerentes como: a intencionalidade, a desejabilidade e a co-implicação.
Aí penso que o processo torna-se mais complexo do que é apresentado até então
pelas explicações fisiológicas da necessidade de se fazer exercício, já que existem
outras energias que põe o sujeito em ação além das fisiológicas.
Quais são essas energias? De onde elas vêm?
É fundamental considerar essas energias, pois delas dependem a vontade e o
desejo de mais ser. Sem compreendê-las não chegaremos às essências da desejabilidade
para ação que, no caso das atividades educativas, resulta numa significativa limitação na
implicação do ser com o aprendizado. Buscamos compreender as energias da ação
capazes de complementar àquela relacionada aos condicionantes biológicos.
Defendemos que, os elementos constituintes da energia volitiva70 para a ação
são: a consciência da carência, a proeminente incompletude humana, a co-moção, a
busca da plenitude dos possíveis e o desejo de criar.
Uma ordem de motivação do agir do ser-motrício está na complementaridade
urgente e necessária para a manutenção da sua vida biológica. Por exemplo, como
necessita respirar, o ser-motrício vai invocar toda sua energia para agir, caso sinta falta

70

A questão da energia volitiva foi estudada a partir da obra de Maria Gabriela Azevedo e Castro
intitulada “Imaginação em Paul Ricoeur”, já citada anteriormente, especialmente no capítulo I que trata
da imaginação e da vontade onde visa estudar a fenomenologia da vontade a partir da obra de Paul
Ricoeur “Le volontaire et L´involontarie”. Assim relata Castro em sua obra: “É esta análise descritiva que
permite descobrir na vontade as três estruturas do querer consonante a significação do seu respectivo
correlato: o decidir, o agir e o consentir. O decidir esclarece-se pelo estudo do seu objeto real – o
´querido´, isto é: o projeto.(...) O projeto, o correlato do decidir, sendo vazio em termos de realização do
seu conteúdo, abre a possibilidade a Ricoeur de dedicar algumas páginas ao papel que a imaginação
detém no ato volitivo. O decidir é o querer realizar um projeto e, querer aqui, é determinar-se, é querer
que obriga porque compromete quem assim quer.(...) o que nos leva a concluir que a realização passa,
necessariamente, pelo sujeito da decisão. Quando alguém decide, decide-se a fazer alguma coisa.(...) O
feito por mim, o (pragma), o já feito, a ação efetuada, realizada, efetiva que tem como correlato noético o
agir, está presente no mundo, sendo este, a sua matéria e o seu contexto. O querer consiste ainda num
visado, resíduo e funcionalidade do decidir agir, denominado ´consentimento´. O consentimento é a
situação exitencial do ser humano, a sua condição de existir como ´ente querente do mundo´, sendo por
isso o seu estudo regulado pelo da necessidade assumida ativamente, Para a viabilidade do projeto e para
sua realização pelo agir, a vontade tem de concordar com a necessidade, a qual ele não pode escolher nem
alterar, mas que faz parte das suas condições de existência” CASTRO, M.G.A. A imaginação em Paul
Ricoeur. Lisboa: Instituto Piaget, 2002, p. 32).
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de ar. O mesmo ocorre com a superação de uma infinidade de sintomas que o corpo
apresenta para mostrar sua natural carência, como: a sede, a fome, a necessidade de
aquecer-se, de suprimir a dor e responder as demais sensações do corpo.
Outra fonte primordial de energia volitiva do ser-motrício é o prazer e a
plenitude, i.e., a satisfação de ir ao encontro dos horizontes de seus possíveis
vislumbrando, de certo modo, a superação das necessárias emergências da
sobrevivência, mas já superando-as pelo ato criador.
Observamos também uma dimensão significativa da energia do ser-motrício cuja
condição é co-implicada, i.e., a condição de responder as provocações dadas pelas
relações da corporeidade com o ambiente entrelaçada com a predisposição e primazia de
viver com outros seres humanos, o que entendemos como co-moção (mover com).
O modo energético do ser-motrício não reside apenas nas esferas e dimensões
das relações materializáveis de sua existência. Por ser transvalorada pela linguagem, as
vivências fazem emergir outras nuances e gradientes de energia volitiva que alimentam
a intencionalidade do agir.
A linguagem e seus desdobramentos modulam as emergências energéticas
apontadas anteriormente e as direciona para dimensões de sentido formadas nas suas
interconexões com a cultura. Eu posso sentir sede, mais também posso reconduzir
minha necessidade fisiológica se adotar a dimensão “de que devo” suplantar as pulsões
primárias para mostrar controle e força de vontade, a fim de atender a uma estrutura
cultural que assim exige. Eu posso sentir sede e, ao suprir essa necessidade emergente,
não apenas desejar que a água cumpra a função emergencial mantenedora da vida, mais
de suprir a sede com outros líquidos que possam ser criados, i.e., sucos, refrigerantes,
vinho, energéticos, etc.
O mesmo se dá com a gama de energias volitivas dadas pelas pulsões primárias
ligadas a domínio de território, ao sexo, a fome, etc. A linguagem é uma dimensão
moduladora entre a pulsão e a emergência da ação que compõe a estrutura energética da
intencionalidade, assim: “a intencionalidade operante é a energia (o élan vital? ) que
torna visível e em movimento intencional o mundo da vida primeiro, no mundo da vida
práxico”. (SÉRGIO, 1999b, p. 242)
A energia é, como intencionalidade, um despertar da carência, um forte desejo
de expressar-se, de expandir-se, de exercer um pertencimento, de recortar a realidade
temporal rompendo com a imanência da finitude de que se vale todo o ser.
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Se toda motricidade humana se compreende pela sua intencionalidade, de
toda Hermenêutica da conduta emerge uma energia, um anseio para a
transcendência, que se torna por demais, manifesto. Quando alguém diz
com segurança: “eu quero”, há nesta sua afirmação uma energia operante,
que se converte em projeto, muito anterior a conduta e que lhe dá sentido. E
é o corpo que oferece o espaço e é o corpo que fala e é o corpo que revela e
desvela os possíveis desta subida para a transcendência. (SÉRGIO, 1999b,
p. 224)

Há certo teor de “risco” ao defrontar-se com o desconhecido que, de certo modo,
coloca o ser-motrício diante de suas possibilidades. Há um componente de energia
proveniente da desejabilidade de explorar e viver novas experiências, um apelo ao que
pode ser inovador, alimentado pela curiosidade, “no movimento humano, há também
um pré-ato, ou seja, um projeto, uma pulsão, uma intencionalidade, um logos, um risco.
A tudo isto, embora a indizibilidade da ação, chamo eu motricidade humana ...”
(SÉRGIO, 1999a , p.24).
Essa dimensão é, segundo nossa compreensão, um dos mais nobres componentes
energéticos da ação, i.e., a desejabilidade de situar-se na dimensão da práxis criadora.

4.8 - Ser-motrício e a espaço/temporalidade:
...“nosso corpo pode fazer presente às coisas por
uma acoplamento que, através dos movimentos, é
capaz de acompanhar o desenrolamento das
formas perceptivas, acionado pelo aparecer do
mundo percebido. É portanto, em relação às
possibilidades motrizes de nosso corpo que o
espaço se organiza em torno de nós com o lugar
de uma instalação onde estamos atados ao
mundo percebido com uma instância prática”.
(CAMINHA, 2008, p. 342)

O ser-motrício, conforme vai edificando seu mundo tem uma profunda relação
com o espaço/tempo que o circunscreve e, mais que isso, uma atmosfera formada na
imediata proporção de sua ação. A espaço/temporalidade é, portanto, construção dada
na ação.
A motricidade humana transgride o espaço/tempo euclidiano e o transfigura,
pois não o preenche somente com a sua ocupação física mais com um monumental e
sempre crescente universo de sentido71 e criação. A esfera-mundo da corporeidade
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Podemos observar esse fenômeno na prática do “parkour” onde o ser-motrício reorganiza o modo de
ocupação do espaço em relação aos seus possíveis corporais. Um mesmo espaço pode gerar inúmeras
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atuante, ou seja, motrícia, é amplificada em sentido, mesmo que a proporção física da
ocupação do corpo no espaço/tempo seja limitada pela materialidade. Daí a distinção
entre a ocupação do corpo no espaço/tempo e da espaço/temporalidade humana, o que
resulta numa outra compreensão de potencial motrício, por exemplo, aos seres cujos
corpos são formados por outros gradientes de possibilidades de ação, que são
denominados como deficientes.
O ser-motrício forma-se num mundo comum e unificador onde cabem muitos
mundos possíveis constituídos pela práxis criadora. “Pertence à essência do ser vivo o
fato que viva e esteja em um mundo, em “seu” mundo, de que possua um mundo”
(PIEPER, 2007, p.24). Segue o autor afirmando que, de modo distinto de outros seres
vivos o ser humano possui um mundo e não um mero meio ambiente (ibidem, p. 29). A
formação do mundo horizonte é a capacidade do ser-motrício de doar sentido às ações,
por elas determina a questão do espaço/tempo, o delimita e situa-se nele, i.e., “nós
somos formadores de nosso mundo porque a constituição do sentido possui um aspecto
ativamente humano de doar ordem ao nosso entorno, doar sentido às coisas e abrir o
mundo como horizonte para outros mundos possíveis” (JOSGRILBERG, 2012, p. 6).
Essa abertura de horizontes da descoberta de si e do mundo dá-se, segundo o autor, pela
apropriação da linguagem. É a pluralidade da espacialidade que emerge com a unidade
humana. Ao criar muitos mundos horizontes vai estabelecendo um espaço de interação
com o mundo comum dos seres-motrícios.
A esfera espacial de ação do ser-motrício não é só o que demarca sua posição
material no espaço/tempo físico. A demarcação concreta também é parte da dimensão
espacial das ações humanas regidas pelas leis físicas do universo, aquilo que
compreendemos como a materialidade sentida e percebida. Por outro lado, a atmosfera
espaço/temporal onde o ser-motrício habita, transcende a materialidade da ação e a
utilidade imediata de sua ocupação, pois se insere numa dimensão de sentido, relação e
valor.
Podemos com isso apresentar uma ideia de espaço/temporalidade para o sermotrício que, mais do que a relação do corpo no espaço/tempo causal, é a presença da
corporeidade numa certa atmosfera. A “atmosfera do ser-motrício” é o estado de
realização do ser que se move em busca da plenitude de seus possíveis num encontro
com o si mesmo co-implicado. Tal estado é distinto de realizar uma determinada tarefa
possibilidades de interação, i.e., distintos modos de habitá-lo. The World's Best Parkour and Freerunning
2014 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LVILaXvspcU. Último acesso em: 19/10/2016.
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que tende a satisfazer individualmente o ser que atinge uma meta, como já afirmamos.
A atmosfera de atuação do ser-motrício é o encontro dinâmico das perspectivas
do ser-mais, i.e., transcender encontrando na realização dos seus possíveis a
complementaridade e a ressonância em um mundo de conexões com aspectos bio-fisicoculturais-humanos. Essa é a natureza co-implicada do ser-motrício. É como mergulhar
e voltar à tona. Submergir e emergir dentro da atmosfera da experiência da vida.
Percorrer uma dimensão onde, ao “mergulhar”, vamos ao encontro da sensação de
complementaridade fluindo, como a água que envolve todo o corpo no mergulho. Assim
como é necessário voltar à tona, emergir para respirar, logo surgirá à necessidade do
ser-motrício vivenciar outra atmosfera, onde o ar é abundante, onde encontra nova
complementaridade, onde a plenitude emerge com sobreabundância num outro estado.
As conexões entre o submergir e emergir na espaço/temporalidade da
experiência da vida promovem o jogo das carências, complementaridades e estados
dinâmicos de plenitude que rompem as barreiras do condicionamento pelo potencial da
ação, da imaginação e da linguagem, provocando e invocando o ser-motrício a habitar
outras atmosferas, esferas, dimensões e lugares onde mundos possíveis possam realizarse.
A atmosfera do ser-motrício não é só o espaço/tempo que habita mais é a fusão
com a experiência do corpo na sua práxis criadora. Toda aula, apresentação, treino,
exercício, ensaio, trabalho, oração, etc, é uma atmosfera da potencialização do sermotrício. O agir do ser-motrício é o encontro com o ressonante de seus possíveis no
mundo que habita.
Defendemos a compreensão de um estado de ressonância desencadeado pela
ação humana, pois essa ideia já prevê a co-implicação no mundo e suas relações. As
complementaridades, as conexões, os percursos da ação e suas ressonâncias, não são
somente alvos a serem atingidos, são estados de vida com consciência. Qual é o sentido
de atingir muitas metas se o ser-motricio não é consciente do si mesmo no percurso da
busca? De que vale atingi-las se cada uma delas não for capaz de abrir outros horizontes
de compreensão e de modos de ser?
Para um projeto de apreciação da motricidade humana, vale mais agir menos e
com mais consciência de si no percurso da vida, do que fazer muito sem dar-se conta de
que o modo ser-motrício está situado na espaço/temporalidade em condição de coimplicação.
119

A Educação, nesse sentido, pode sugerir ações humanas de potencialização da
fusão de horizontes das complementaridades e dos possíveis interconectados. A
educação do ser-motrício deve superar a referência das metas a serem “batidas” e dos
testes padronizados e estandardizados que valoram as ações humanas desconectadas e
individualizantes.
Conhecer é, nesse passo, saber fundir horizontes de possibilidades imersos na
complexidade da atmosfera das ações humanas, reconhecendo a percepção do sermotrício situado, co-implicado, i.e., um ser que não deseja ser ele mesmo isolado,
deseja ressonar em complementaridade, numa dimensão de vida onde sua identidade
possa formar-se na densidade das outras ressonâncias que o circulam, uma co-moção,
uma ação de afeto compartilhado.
A atmosfera onde habita o ser-motrício é a intersecção entre o idealismo e o
realismo, o encontro da senso-experiência e da senso-percepção, uma dimensão de
experiência e aprendizado que não são encontrados em outros setores do conhecimento
humano. Essa é a própria essência da motricidade humana.
O deslocar do ser-motrício, em sua espaço/temporalidade, também expressa à
busca de apropriar-se da realidade, situando o corpo em distintas perspectivas
vivenciais. As mudanças de posição que o corpo assume em relação ao espaço/tempo
habitável é um modo de perceber a realidade, como dito anteriormente, não se trata
apenas do deslocamento da massa do corpo por um espaço/tempo físico delimitado,
aferido e validado por dados biomecânicos. Dentre os aspectos fenomenológicos do
deslocamento do ser-motrício, há aquele que vislumbra um dimensionamento da
realidade pela interconexão da corporeidade-espacialidade-temporalidade.
Cada novo espaço/tempo percorrido e ou habitado pelo ser-motrício, desloca
também os horizontes interpretativos do si mesmo co-implicado, próprios da potencial
virtualidade da ação, como aponta Gonçalo Tavares (2013, p. 286): “Mudar de posição
do corpo é mudar de forma de pensar” 72.

72

Na obra intitulada “Atlas do corpo e da imaginação”, Gonçalo Tavares apresenta o trabalho de imagem
do grupo “Os espacialistas” que situa-se num entrelaçamento entre arte, arquitetura e corporeidade que
inspiram outros modos de compreensão das relações espaciais e da maneira como o corpo nelas habita.
Além das imagens que podem ser contempladas no livro, é possível conferir em:
https://www.facebook.com/espacialistas
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Figura 11 - Os espacialistas.

Eis que a ação do ser-motrício ultrapassa a própria materialidade espacial e
temporal da atuação, devido à virtualidade que a linguagem potencializa. O movimento
humano não se encerra no transcorrer da ação do corpo no espaço/tempo do ato. A
dimensão da materialização percebida da ação e da experiência, além de sua
característica evanescente e fluídica e do potencial gerador de energia para o desejo de
re-fazer a ação, projeta ressonâncias de sentido numa dimensão humana seguramente
imensurável. Como aponta Tavares (2013, p. 109), a partir das ideias de Peter Sloterdijk
a cerca da “utopia cinética” quando diz sobre os fenômenos que o humano põe em
movimento: “Certas coisas que foram colocadas

em movimento pelo homem

prosseguem em movimento: não pararam no sítio assinalado pelos mapas da cidade”.
Não movemos somente nosso corpo no espaço/tempo, agimos numa rede
complexa e dinâmica de intencionalidades, confluências e desejabilidades de acordo
com nosso modo de “estar situado” ou, seja, nossa qualidade de co-implicação. “Los
cuerpos humanos no son solamente cuerpos, son corporeidad itinerantes y su
expresividad según el lugar y la persona causa emocionalidad diferentes (ARÉVALO;
GUTIÉRREZ, 2011, p. 147).

O ser-motrício, com relação à espaço/temporalidade, não é um ser de posição
geográfica somente, mas um ser de situação.73 É necessário, por exemplo, levar em
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“A situação é uma determinação peculiar da finitude humana e designa o fato de que o homem não é
somente o ser entre os seres, mas defronta-se constitutivamente com a multiplicidade dos seres
organizada na forma de um mundo. Ser-em-situação é ser-no-mundo. Situação é, pois, uma noção
propriamente antropológica. Ora, enquanto infinito e situado o homem é necessariamente um ser relativo
aos outros seres, Esse seu ser-em-relação manifesta-se nas três formas fundamentais ou três categorias
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conta o caráter transitório da ação corporal no tempo natural. O “produto” do sermotrício não é “palpável”, sua ocorrência é fluídica, sua forma é um fluxo no tempo74,
dá-se na espaço/temporalidade. Para ser mais preciso na reflexão, podemos dizer que
não há “produto” do ser-motrício, há os seus modos de existir, de realizar-se, de
desdobrar-se, de transfigurar-se. O ser-motrício corresponde a uma unidade do ser
portadora de sentido.
A interpretação da ação humana, assim como numa peça musical, tem alguns
fundamentos comuns, como bem observou Heller (2007, p. 59-74): o corpo, a
motricidade, a expressão, a temporalidade, a espacialidade e a liberdade de criação.
Pode até ser visto como uma obra de arte numa constante necessidade de reconstrução devido a impermanência de sua forma. Só se materializa enquanto é ação e,
mesmo assim, é evanescente. Trata-se de um ciclo de ocorrência que sempre necessitará
do ser para existir, para que se viva a expressão, uma vez que a ação é o próprio modo
de existir do ser-motrício. Não há ação sem o ser da ação e não adianta somente
mensurar a ação para dizer o que ela é, já que o dado mensurável já não é mais a ação, é
apenas um fragmento dela, que, diga-se de passagem, não tem muita utilidade para dizer
o que é a ação.
As ações do ser-motrício pertencem a uma dimensão onde o movimento
transcende as necessidades utilitárias da relação causa-efeito próprias das explicações
teleológicas inerentes ao processo produtivo. O mecanismo racionalista dá ao
espaço/tempo da ação humana um modo de regulação que desconsidera a dimensão
circunstancial sistêmica e as interconexões subjetivas de percepção do tempo e do
espaço, instituindo uma impossibilidade de apreciação da motricidade vivida para
garantir que o corpo chegue ao devido75 tempo, num dado percurso, na exatidão dos
gestos.
No ser-motrício as condutas não se repetem, surgem e ressurgem nunca iguais
quando refeitas, já que a ação se “dissolve” no tempo natural e ganha amplitude de
sentido na formação da temporalidade. Portanto o ser-motrício é um construto, será
sempre presente quando se está agindo. “O produto (o movimento) é uma atividade
que denominamos respectivamente relação de objetividade, relação de intersubjetividade e relação de
transcendência”. Cf. VAZ. H.C.L. Antropologia Filosófica 2. São Paulo: Loyola, 1992, p. 141-142
74
A qualidade da experiência, no caso da pesquisa relacionada às vivências possue, segundo
Csikszentmihalyi, uma relação direta entre as habilidades e os desafios da tarefa. Uma experiência
significativa, segundo o autor, é aquela onde ambas variáveis estão elevadas. O fluxo ou “flow” ocorre
quando as habilidades do ser-motrício estão situadas no limiar da sua capacidade de controle.
(CSIKSZENTMIHALYI, 1999, p. 38-39)
75
No sentido da dívida, algo que se deve.
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repetida e repetível, conquanto nunca de maneira perfeitamente idêntica” (SÉRGIO,
1999, p. 148). Os fenômenos motrícios, por sua condição evanescente, transcendem a
produtividade, como se pode notar na essência do jogo. Os fenômenos motrícios podem
ser associados as “artes transitórias” e compreendidos como um constructo, como
aponta Gadamer (2010, p. 52) ao falar da obra de arte:

Ela não é uma peça que, como todas as peças oriundas do trabalho humano,
é determinada pela sua serventia. Em verdade ela é um produto, isto é, algo
que foi produzido pelo fazer humano e que agora está ai, a disposição para
o uso. (...) Ela é uma obra como por ser como algo que se joga. Assim
como um gesto simbólico não é apenas ele mesmo, mas expressa algo
diverso por meio daí, a obra de arte também não é apenas ela mesma
enquanto aquilo que é feito. Podemos defini-la precisamente pelo fato de
não ser uma obra bruta, ou seja, de não ser nada que simplesmente se fez e
que pode se fazer mais uma vez, mas algo que chegou a termo de uma
maneira impassível de ser repetida e que alcançou sua aparição única. Por
isso, parece-me quase mais correto não chamá-la de uma obra, mas de um
constructo. Grifo nosso.

Sobre a ideia de constructo e a relação com a transitoriedade da motricidade
segue o autor afirmando (GADAMER, 2010, p. 52):

O constructo não remete tanto para o processo de sua formação, mas exige
que seja apreendido em si mesmo como puro fenômeno. Isso é
particularmente palpável nas artes transitórias. Poesia, música e dança
não possuem absolutamente nada de palpabilidade da coisa em si, e,
todavia, a matéria fugaz e fluida da qual são feitas se estrutura na
unidade fixa de um constructo, textos, composições e criações da dança
enquanto tais são com a certeza obras de arte que, porém, na mesmidade de
sua essência, permanecem dependentes da reprodução. Grifo nosso.

Por assim dizer, delimita-se que um evento motrício, i.e., uma ação humana,
pode ser refeita, pode ser realizada novamente, porém, toda às vezes percorre outro
curso na espaço/temporalidade e novamente não se fixa, portanto é fluidez, um
escoamento, é um ciclo76, é uma re-experiência. A repetição nunca é ao ponto inicial é
sempre uma nova possibilidade, outro recorte no tempo, uma nova sucessão.

76

Veja video: Motion Sculptures HD: "CCTV Documentary Idents" by – Korb. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=dIHOJTrzsK4 . Último acesso em: 19/10/2016.
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Figura 12- Escultura em Movimento.
Outro modo de contemplar o discurso motrício.

Seguindo com a ideia de constructo:
O constructo que a obra de arte é, precisa ser sempre novamente erigido
nas artes reprodutoras. Aquilo que é assim totalmente palpável nas artes
transitórias ensina-nos em verdade sobre o fato de não serem apenas essas
artes reprodutivas que exigem a apresentação, mas, de certa maneira, todo
constructo que denominamos uma obra de arte. Esse constructo exige ser
construído pelo observador ante o qual ele se oferece. Ele não é aquilo
que é. Ele é algo que ele não é: ele não é nada definido segundo fins que
possamos utilizar ou mesmo uma coisa material a partir da qual podemos
fazer algo diverso. Ao contrário, ele é algo que só se estabelece como
aquilo que aparece e se mostra naquele que o considera. Grifo nosso.

Com esse referencial podemos propor que a motricidade humana seja tratada
também como um constructo de um evento transitório77 de natureza sequencial que,
portanto, exige ser formado, constantemente invocando, dada a experiência vivida, a
presença do ser-motrício. Esse sistema, de certo modo, referencia a apreciação da
motricidade humana como horizonte para se pensar a educação do ser-motrício, como
veremos mais adiante.
Todo esse contexto abre outras problemáticas para a compreensão do sermotrício como: se a motricidade é evanescente, ao final do curso da ação o que fica de
materialidade de sua ocorrência? Para onde vai o que o ser-motrício executou? Qual o
modo que temos para acessar e interpretar o ser-motrício?

77

Essa mesma compreensão pode ser observada em ARNHEIM, R. Arte e percepção visual: uma
psicologia da visão criadora. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1989, p. 368-371. Especialmente no
capítulo oito quando trata da simultaneidade e da sequência.
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Imaginemos uma criança pulando amarelinha78. Ela recolhe um objeto e lança-o
em direção aos quadrados desenhados no chão, observa sua queda, começa a percorrer
os quadrados com seus saltos até o final dos números e volta, parando por um instante
para recolher o objeto lançado, terminando a série de saltos, avaliando constantemente a
relação da tarefa a ser realizada com sua habilidade-desejabilidade de superar o desafio,
finalizando sua participação no jogo.

FIGURA 13 - Crianças brincando de "Amarelinha".

Num primeiro momento devemos nos perguntar qual a energia que move o sercriança a lançar-se no desafio? Outro importante fator é saber que, ao lançar-se no
desafio seu ser-motrício adentra numa dimensão muito específica da natureza humana,
certa atmosfera, da qual já tratamos. Toda a ação da criança vai fluindo no tempo e, a
cada instante deixa de existir. Ao término do desafio, para onde vai tudo que foi feito na
passagem do tempo? Como é que o ser-motrício, no caso a criança que pula amarelinha,
se situa diante dessa questão? Como um espectador, que assiste a criança brincando se
situa diante dessa questão? Como o intérprete da brincadeira (a criança), assim como o
espectador, tem acesso ao evento – pular amarelinha. Como apreciar algo que se
dissolve no tempo natural, flui e se evanesce, já que não há materialidade após sua
ocorrência, que fixe a forma no tempo/espaço?
Para se ter acesso mais próximo ao fenômeno pular amarelinha novamente só
com a nova realização do desafio, uma nova série de saltos. Mas, como veremos, não é
um retorno ao tempo, já que um refazer nunca é igual, pois o tempo da primeira
execução já foi. No refazer abrem-se outros possíveis. O que quero dizer é que, nas
expressões do ser-motrício não existe uma espaço/temporalidade linear, pré-definida,
78

Jogo tradicional infantil. Foto disponível em:
http://dreamygirlofficial.blogspot.com.br/2016/01/brincadeiras-que-todo-mundo-ja-brincou.html
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estabelecida por uma ordem sempre igual. O ser-motrício é complexidade que recorta o
espaço/tempo numa dimensão específica que nos remete novamente a questão: como
acessar uma dimensão de algo que flui79?
O acesso é pela re-experiência (re-interpretação; re-jogo) e/ou pelas múltiplas
linguagens. Não há outro modo de acesso se não for por essas vias.
A ciência natural (e isso é praticamente o que mais se faz) diante da
complexidade do fenômeno do ser-motrício, criou um sistema de linguagem para
apropriar-se da motricidade de forma a torná-la estática. Ignorando a complexidade da
fluidez da ação humana, construiu métodos para torná-la fixa e faz isso convertendo a
ação num conjunto de medidas. A mensuração do espaço/tempo engessa a motricidade
e, pelos dados da fixação espaço/temporal, i.e., a medida, materializa-se a experiência e
revela-se seus dados numa matriz axiológica. No entanto, “o matematismo e
positivismo, triunfantes, des-sacralizaram e quantificaram o que, no homem, é pura
subjetividade” (SÉRGIO, sdb, p. 149). A tendência é “coagular” a experiência para
torná-la compreensível. O acesso é, portanto, um fragmento “congelado” do
espaço/tempo de uma experiência viva, pulsante, dinâmica e plena de sentidos do sermotrício. Reconhecem-se assim dados, causas e efeitos e não agentes, intenções,
expressão, múltiplas linguagens e contexto. Esse é o paradigma que desejamos superar.
No exemplo dado, a criança pulando amarelinha, o recurso linguístico de fixação
do método será contar, por exemplos, quantos saltos à criança realizou, quantas vezes
foram necessárias jogar o objeto para acerta o quadrado, quanto tempo levou para
concluir o trajeto de ida e volta dos saltos, se pulou mais com a perna direita ou
esquerda, etc. As medidas, pelo paradigma reducionista, representam os dados extraídos
da experiência que, quando analisados, serão utilizados para explicá-la e, interpretá-la e,
muito provavelmente, classificá-la num campo de valor e, a partir daí, distribuir méritos
aos seus agentes.
Esse olhar, por sua perspectiva, não é do ser-motrício em sua essência, e sim dos
resultantes mensuráveis sobre o movimento do seu corpo num espaço/tempo euclidiano.
79

O fluir da vivência, ou seja, “o fluir da vida”, é o que Echeverría (2003, p. 109) chama de
“transparência”. Trata do conjunto de ações que realizamos sem ter clara consciência dos detalhes da
ação. Realizamos com total sintonia com o “fluir da vida”, o que demarca nossa relação entrelaçada com
o mundo. Quando o “fluir em transparência” se vê interrompido, o autor diz que há um “quiebre”, uma
ruptura. Para nossa compreensão esse é o instante do “intervalo reflexivo”, uma interrupção na dimensão
evanescente do fluir da ação que só é possível mediante a linguagem e que abre, portanto, a possibilidade
da interpretação, da hermenêutica da ação. Todo esse fenômeno, desde a vivência em fluxo, passando
pelo intervalo reflexivo e pela possibilidade hermenêutica é muito relevante para o que denominamos de
“Apreciação da Motricidade Humana”.
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Todo processo interpretativo a partir desse método revela apenas o movimento do
corpo, a exterioridade da ação, a sua execução delimitada no tempo estático. Veja que
esse método também pode ser utilizado para extrair dados da movimentação de outros
animais. Uma corrida de 100 metros, realizada por um cachorro se comparada à mesma
distância percorrida por um agente humano, podem ambas ser cronometradas para saber
quem é mais rápido. Hora, se a metodologia de acesso pode ser a mesma, onde encontro
os constituintes humanos da ação?
Seria quase o mesmo que lermos um texto medindo a quantidade de palavras
sem se preocupar com o discurso que elas juntas promovem no texto e no contexto,
dentro de um campo de sentido. Uma interpretação de qualidade de um texto não pode
reduzir a análise das palavras somente. A mesma situação, estranha à potencialidade
criadora humana, seria observada se avaliarmos uma obra musical pela quantidade de
notas, compassos e velocidade de execução da obra, desconsiderando o sentido do que
expressa.
Se a interpretação da arte deseja encontrar a experiência artística e os sentidos
despertados por essa experiência, porque a interpretação da motricidade reduz-se a
dados mensuráveis? Que implicações e ressonâncias educativas podem emergir dessa
compreensão se as orientações didáticas se estruturarem em sentidos reduzidos da ação?
A historicidade da motricidade humana necessita sua permanente reconstrução.
Daí a importância da prática e da re-experiência, que é mais do que simples repetição.
Esse é um dos fundamentos do ser-motrício, sua condição de manutenção das condutas
motrícias. A educação pode explorar esses fluxos de continuidade de sua existência. O
que permite a reconstrução do movimento é a consciência da totalidade da trajetória do
fluxo da motricidade que é diretamente influenciada pela capacidade interpretativa do
ser. O agir é sempre transcendente. Não é somente movimento produtor de um objeto
utilitário.
Numa produção artística, como é o caso da pintura, da escultura, da fotografia,
do vídeo, etc., tem-se a possibilidade de edificar a materialidade da obra como extensão,
condição e necessidade transcendente do humano, compreendendo-a como uma forma
de expressão do ser-artístico na existência, dado como modo de compreensão da
realidade por parte do artista. A pintura, entre outros modos linguísticos de expressão,
como produto, é a materialidade da ação do artista que dá certa duração a forma cujos
sentidos interpretativos não são fixos nessa mesma materialidade, já que transcendem
por excesso de significação e sentido interpretativos. A ação humana, “per si”, não
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deixa marcas no tempo de sua passagem, de sua ocorrência, de sua expressão e, por ser
fluídica, necessita de formas de se manter “viva”, i.e., presente de algum modo. Mas
porque esse fenômeno característico do ser-motrício é importante?
As linguagens (oral, escrita, o desenho, as artes plásticas, a fotografia, o vídeo, a
música) e a re-experiência são modos que o ser-motrício tem para manter “viva” a ação,
cuja consciência intencional, lhe permite resgatar. As linguagens tornam a (re)
experiência uma ordem com outra natureza de transitoriedade, com outro tipo de fluidez
e permanência na espaço/temporalidade. Por isso, entre outros motivos, a hermenêutica
e uma orientação capaz de manter a interpretação de uma vivência dada pelo fluxo
transitório, numa ordem cuja transitoriedade é menos impactante para percepção,
permitindo processos interpretativos a partir de outros ângulos de observação. Essa é a
condição de recorte no espaço/tempo que as linguagens permitem. Com esse recurso o
ser-motrício pode sedimentar a vivência, um modo de imprimi-lo dentro da
espaço/temporalidade. Assim, “imprimi-se” a vivência no corpo próprio (incorporar) e
projetam-se as impressões pelas múltiplas possibilidades linguísticas (expressão).
Nesse passo, uma das definições que podem ser dadas ao “treino” do sermotrício, não é só uma questão de repetição de seus movimentos mecanicamente
analisáveis,
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espaço/temporalidade. O gesto esportivo, produtivo, religioso, lúdico ou artístico, por
exemplo, necessita do humano para vivê-lo. Não há somente como representá-lo. O sermotrício re-experiencia constantemente seus atos para aperfeiçoar o fluxo de sua
manutenção em estado de transcendência que existe, não só por uma questão de
eficiência e performance, mas porque gera também uma condição de realização
estético/expressiva promotoras da sensação de plenitude por um ato criador.
É próprio da natureza humana a possível retomada da execução de seus atos de
forma consciente com a intenção de evoluir, não somente para produzir algo de modo
mais eficiente, mais como uma nova oportunidade de tornar-se cada vez mais presente e
consciente de si mesmo, de conhecer-se. Daí a necessidade de retomada de suas ações,
de tê-las de volta, experimentá-las novamente no desejo de saboreá-las, não somente no
ato em si, mas naquilo que abre em outros possíveis desdobramentos. A educação do
ser-motrício necessita explorar esse fenômeno em seus projetos didáticos.
Quando executamos uma ação cujo resultado é materializável, como uma
produção escrita, seu resultado é diretamente veiculado pela linguagem. Por outro lado,
algumas vivências do ser-motrício como o jogo e a dança, por exemplo, pela condição
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de transitoriedade e evanescência, reforçam a natural necessidade de refazer, reviver e
realizar novamente, tantas vezes quanto forem necessárias, para que o corpo possa
sedimentá-las, para que a consciência as torne compreensivas e as múltiplas linguagens
possam expressá-las. Em cada refazer da experiência podemos encontrar novas
possibilidades, tanto de execução como de sentido, relação, valor, expressão e
interpretação. O refazer da experiência do ser-motrício sempre carrega junto uma
potencial abertura para o novo, uma re-criação.
Esse universo de sentido do fluxo da experiência e da re-experiência, que por
sinal pode ser de distintas naturezas, precisa ser explorado como projeto educativo,
precisa considerar a ação uma historicidade, como: pelo prazer lúdico que a ação possui,
pela necessidade de aperfeiçoamento da própria ação, pela necessidade de melhor
expressão uma ideia, para que um apreciador veja-o novamente, para encontrar-se com
outras possibilidades. Conhecer esse fenômeno, como veremos nos desdobramentos da
tese, é fundamental para estabelecer uma atitude fenomenológico-hermenêutica do sermotrício, visando assim à formação do apreciador da motricidade humana como
propósito educativo. Desse modo a orientação da fenomenologia permite o emergir da
experiência ao sentido e a hermenêutica visa clarificar essa historicidade, pelo curso da
interpretação manifesta na ação.
Por essa orientação, compreendemos que ser-motrício consiste no estado
consciente do movimento auto manifesto num projeto de vir-a-ser, de transcendência
que não pode ser reduzido a um punhado de medidas.
O fenômeno transitório e evanescente da motricidade possui algumas
características essenciais como:
a) O caminho do ato pode ser refeito, mas não se resgata a temporalidade e a
idêntica execução das ações. Cada refazer acaba por se tratar de uma nova
experiência, um novo recorte do espaço/tempo, uma nova possibilidade de
descobrir-se. Re-conduzir a vivência é sempre uma re-construção de si mesmo
na espaço/temporalidade.
b) A consciência intencional é potencialmente a que permite o fluxo da vivência
manter-se presente no ser-motrício.
c) O modo de acesso as ações humanas é dado pelas re-experiências e/ou pelas
múltiplas possibilidades de linguagem que as expressam.
d) A necessidade da re-interpretação da experiência permite (re)viver diferentes
intencionalidades e sentidos.
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e) Porque a dinâmica da ação na espaço/temporalidade é sempre curso que
edifica uma historicidade motrícia. Tem as múltiplas linguagens como forma de
expressão, seja por aquele que criou a ação, seja por quem está executando a
ação ou por aqueles que estão apreciando a ação, portanto, apresenta-se três
níveis de possibilidades interpretativas do fluxo da ação.
f) O ser-motrício “recorta” o tempo criando uma abertura por onde se lança, se
projeta e se expressa. Essa dimensão de projeção é essencialmente linguagem da
práxis, uma práxis para ser-mais, ir adiante, i.e. a dimensão da práxis criadora.
O vivido como ato criador, transporta a experiência para a formação de uma
historicidade onde as ações situam-se numa trama de sentidos, modos relacionais e
valores. As ações incorporam funções semânticas capazes de projetarem sua realização
pelas múltiplas linguagens, assim, possibilitam uma orientação hermenêutica de acesso.
As revelações acima nos coloca diante de um aporia motrícia. Por um lado está a
experiência da ação, só possível de acessar pela própria experiência, por outro lado
temos a constatação de que

não se pode retornar ao que foi vivido, apenas re-

experienciar. Como se não bastasse, temos as linguagens, que por um lado podem
“contar” sobre a experiência e até potencializá-la, mas por outro lado, não são capazes
de dizer o todo da experiência. O ser-motrício está ai, situado nessa complexidade. Por
isso não cabe num conceito único, muito menos delimitado tão só numa dado aferido.
A ação “per si”, como vimos, transcorre no tempo e evanesce, não há como tê-la
de volta, portanto, o início da ação já pressupõe simultaneamente sua inexistência, é
seguida de seu “desaparecer” no tempo/espaço natural na mesma proporção que vai se
“solidificando”, como processo de sedimentação no corpo, como um possível latente da
re-experiência.
A impermanência da ação é “rompida” pela consciência do ser quando se
apresenta a possibilidade de re-agir, re-criar, portanto, a ação-consciência cria uma
nova abertura na espaço/temporalidade da forma a reconstruir a permanência da
experiência. Esse fenômeno dá ao ser-motrício a condição de “viver fluentemente sua
motricidade”, como veremos mais adiante.
Nesse prisma o ser-motrício não é somente um praticante de “atividades físicas”
ou “corporais”, é uma espécie de guardião das expressões humanas, é a memória
dinâmica e encarnada das manifestações criadoras. As expressões culturais do ser-

130

motrício precisam ser incorporadas para perpetuar e se manterem vivas. Não dá para por
a historicidade motrícia numa medida.
Vejamos o exemplo: Vamos imaginar que todas as experiências dos jogos de
basquete fossem reduzidos apenas ao resultados das partidas oficiais e o “scouting” dos
jogos. Vamos supor que uma outra civilização humana imaginária, que nunca viu o jogo
de basquete, tenha contato apenas com esses dados, sem ter acesso a mais nenhuma
outra narrativa ou outra forma de registro de linguagem. Vamos supor que não existisse
mais nenhuma pessoa que soubesse jogar, o que seria do jogo de basquete? Um
punhado inútil de dados...! Por isso, não basta somente o registro de dados mensuráveis
para validar a experiência do ser-motrício assim como existe uma restrição aos registros
dos modos de fazer os gestos vistos nos manuais. É necessário que toda ação seja
apropriada pela corporeidade (incorporada), pois, no ato intencional que visa à
transcendência deve residir as sensações, afetos, sentidos, relações e valores que só o
corpo, na totalidade da experiência, pode efetivar. A manutenção e preservação histórica
de uma expressão cultural motricia é reflexo da historicidade dada pelo conjunto
complexo de apropriações corpóreas do ser-motrício.
Não basta somente filmá-las, fotografá-las e o desenhá-las. Há um limite que as
linguagens tem e que não podem apreender uma gama de sensações e percepções que,
só estando em ação, é que se tem acesso. Acesso esse cujas percepções se modificam de
acordo com o nível de consciência que tenho delas. Consciência essa que se transforma
na própria historicidade do ser-motrício. Historicidade essa situada numa rede complexa
de intencionalidades e confluências dinâmicas, mutáveis e inconstantes, por isso,
encantadoras. Essa realidade é intransponível para todo e qualquer projeto tecnológico
que pretende suprimir a experiência intencional do corpo em ato.
A permanência e existência das expressões culturais, seus desdobramentos e
transfigurações no curso da história motrícia da humanidade, acabam por estruturar-se
na razão dos processos valorativos que a própria humanidade configura. Resistem às
transvalorações históricas as ações que, autenticamente, permitem as expressões dos
modos mais íntimos de ser-motrício, que, de certo modo estamos revelando. A
Educação tem um papel fundamental na apropriação dos fenômenos aqui revelados se
deseja promover a acessibilidade à cultura motrícia humana, ou, como prefiro delimitar,
a formação de apreciadores da motricidade humana.
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4.9 - Ser-motrício na dimensão da práxis criadora.

A dimensão criadora da ação é onde o ser-motrício pode encontrar a totalidade
da sua vivência. Manuel Sérgio aponta a motricidade humana como práxis criadora e
transformadora abrindo um leque de possibilidades para a educação. Para Trigo (2015,
p. 94-95 apud Torre) as principais características da práxis criadora são:
- La actividad creativa es intrínsecamente humana. Solo el hombre crea
proyectando su mundo interior sobre el medio. La actividad creadora no sólo
es humana, sino humanizadora y potencializadora de las cualidades y
atributos superiores del hombre.
- La actividad creativa es intencional, direccional. El ser humano se
caracteriza por introducir la intencionalidad en los actos de mayor
trascendencia. El animal y la máquina pueden sorprendernos con sus
resultados, pero carecen de metas que guíen sus actuaciones.
- La actividad creativa posee un carácter transformador. La persona creativa
recrea, cambia, reorganiza, redefine contenidos poseídos.
- La creatividad es comunicativa por naturaleza. Una idea nueva tiende a
hacerse patente a través de la expresión. El proceso creativo culmina con la
comunicación porque si no se quedaría tan solo en ideación.
- La actividad creativa: Es libre, espontánea, sin control de tiempos y
espacios, sale de nuestro interior, nos ayuda a mostrar lo que tenemos,
pensamos, comunicamos y plasmamos nuestros sentimientos a los demás.

O ser-motrício, quando atua num estado confluente de intencionalidades e
possibilidades de inovação, habita outro tipo de atmosfera espaço/temporal. Trigo
(2015, p. 95-96, apud Torre) apresenta também quatro grupo de pessoas em relação à
manifestação da criatividade que creio ser significativo para pensar a práxis criadora do
ser-motrício:
a) El genio criador. Son aquellas personas que tiene condiciones
excepcionales para la creatividad y que dan origen a multiplicidad de ideas
originales e innovadoras en un determinado ámbito. Son las ideas que se
transmiten a las generaciones siguientes y ayudan a la transformación social.
b) Persona criadora. “La persona creadora es aquella que ha puesto de
manifestó su creatividad mediante la realización de obras valiosas y
consideradas como tales por una comunidad”. Son personas que han
expresado su creatividad en obras de valor, aunque no hayan saltado a la
fama.
c) Persona creativa. La persona creativa es la que “tiene la potencialidad y
posibilidad de crear, de generar y comunicar ideas o realizaciones nuevas”.
(…) Es la potencialidad que tenemos todas las personas para hacer cosas
nuevas, mejor o diferentes, fundamentalmente para nosotros mismos.
d) Persona pseudocreativa. Aquellas personas que utilizan su creatividad no
para crear y transformar una sociedad a partir de ideas valiosas, sino para
des-crear o destruir los valores de una determinada sociedad.

A autora também chama a atenção para o componente ético da práxis criadora,
especialmente no item “d”. Afirma que não se pode destituir a criatividade dos valores
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culturais. Para nossa compreensão a práxis criadora, como habitat do ser-motrício,
estará situado nos sentidos, valores e relações como veremos mais adiante quando
tratarmos da ação e seus desdobramentos.

4.10 - Ser-motrício e a transfiguração da espaço/temporalidade.
O ser-motrício adentra numa “esfera” de existência que transfigura a
materialidade do ato, especialmente na razão de sua utilidade imediata. A pergunta
sobre a natureza dessa dimensão precisa ser feita: como é a percepção do tempo/espaço
nas experiências do ser-motrício? Como podemos pensar em elaborar processos
educativos coerentes com o desenvolvimento do ser-motrício se não compreendermos a
dimensão da espaço/temporalidade que absorve o ser-em-ação?
Para tratar essa questão partimos da perspectiva compreensiva de que é possível
destacar características essenciais que descrevem o espaço/tempo como uma espécie de
“atmosfera” do vivido. O ser-motrício “habita” uma dimensão muito particular nas
condições específicas de cada ação, ou no conjunto de todas elas, mesmo sabendo que
as intencionalidades são distintas, do ponto de vista da expressão que projetam.
Destacamos a práxis criadora, vivida pelo ser-motrício, como sendo essa
dimensão ou “atmosfera” cuja percepção destaca as seguintes características:
a) Sua natureza é fluídica e deslocada do espaço/tempo natural. Um “intervalo”
existencial propriamente humano;
b) É como um estado do tempo/espaço cuja dimensão é inalcançável por instrumentos
de medição;
c) É a realização do corpo com o si mesmo pleno de sentido;
d) Um modo de habitar autenticamente o tempo da ação presente com possibilidades de
projeções no passado e no futuro;
e) Uma dimensão onde o espaço/tempo é deslocado do cotidiano para integrar-se
plenamente na corporalidade;
f) O tempo Kronos80 não é mais referência;
g) O corpo vivido é o que vislumbra a espaço/temporalidade;
h) Há assim uma supressão temporária do mundo cotidiano. Uma sensação de
pertencimento em uma realidade espaço/temporal alternativa;
80

Tempo mensurado, com dias, meses e anos. É finito, metódico, controlado, igual para todos. É o tempo
linear, é o tempo do calendário, o tempo do relógio.
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i) Não sou eu quem realiza as sínteses temporais: são as sínteses temporais que se
realizam em mim;
j) Não é o tempo que vem até nós: somos nós que transcendemos no tempo
(MERLEAU-PONTY, 2011, p.549-580);
O ser-motrício, quando imerso na práxis criadora, é como se habitasse um
estado

consciente

e

concentrado,

ao

mesmo

instante

em

que

ordena

a

espaço/temporalidade, não á delimita como processo linear. É um fluxo circular e
intuitivo. O tempo/espaço não é uma linearidade, mas uma rede de intencionalidades. O
tempo/espaço da práxis criadora é o portal de entrada do Kairós 81.
O ser-motrício adentra na dimensão existencial em sua plenitude quando o corpo
age realizando seus possíveis, remetendo a experiência da ação para uma
presencialidade da temporalidade que dá a abertura para a expressão nas múltiplas
linguagens. Ao presencializar a temporalidade o ser-motrício preenche a clareira das
possibilidades como intencionalidade de amplo espectro, onde a doação de sentido torna
presente um universo completo do existir, vislumbrado por um momento particular no
tempo, o tempo-existência

82

. O ser-motrício ganha amplitude existencial com a

consciência da temporalidade presente. Transcende a materialidade do ato e sua
utilidade imediata dando a experiência o caráter de impressão/expressão onde flui a
energia criadora. Podemos afirmar que o ser-motrício é o ser que existe no
tempo/espaço presente.
Nessa dimensão temporal e espacial (não linear e sim fluídica), o corpo em ato
intencional subverte as dimensões comuns e abre um horizonte de possibilidades como
modo de encantamento, esfera da condição imanente-transcendente, abertura para
criação e ressignificação do seu entorno, um estado no qual o ser-motrício se deixa
absorver tão plenamente em sua atividade que não mais tem a sensação do eu, do tempo
e do espaço. O si mesmo se desdobra numa temporalidade de caráter transcendental,
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Tempo certo ou oportuno. Quando estamos totalmente absorvidos e vivemos no momento presente,
sempre que nos sentimos apaixonados pelo que estamos realizando ou pelas pessoas com quem estamos,
empenhados, absorvidos, vivemos no tempo Kairos. Refere-se ao tempo vivido em momentos especiais
pois refere-se a uma experiência atemporal na qual percebemos o momento oportuno em relação a
determinada ação.
82
No Budismo Japonês da escola Soto, fundada por Heigen Dogen (1200- 1253) o tempo está sempre em
relação com a existência. Na obra “Shobogenzo” Dogen utiliza o termo Uji para descrever esse
fenômeno. U significa “existência” e Ji “tempo”. A realidade não possui nem passado nem futuro, mas
tão só o presente que é onde a existência e o tempo se unem no agora. A ação só pode realizar-se no
tempo e o tempo só pode se realizar na ação. (DOGEN, sd, p. 179)
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i.e., que não pode ser delimitado pelo espaço que preenche nem num momento do
tempo da natureza.
A motricidade, entrelaçada com a linguagem, desdobra o potencial humano em
distintas expressões. Vai do corpo não reflexivo, passa pelo corpo intencional préreflexivo, adentra no corpo reflexivo e transfigura-se no corpo intencional consciente do
mundo e no mundo, pleno de formação de sentido e construção de significados, produto
da imaginação criadora cuja expressão permite circular pelas “outras ordens” 83 fazendo
avançar para o ser-mais.
O ser-motrício, intencionalidade operante em busca de transcendência84, pode
estar situado em distintas e múltiplas linguagens onde se formam e constroem múltiplos
sentidos. Por outro lado, é importante considerar que não transcendemos como uma
ação desvinculada do estado co-implicado com o mundo natural. Pelas condições de
vida e pelos modos de existirmos como tarefa, não podemos negar a condição imanente
da motricidade, uma vez que a imanência também é um dos modos de responder à
experiência do ser-motrício.
A motricidade é, por princípio, a própria experiência de perceber, e essa, por
essência, comporta as implicações motrícias (CAMINHA, 2008). A capacidade de
projetar mundos e horizontes do ser-motrício, tomando como solo base a percepção,
ganha sobreposições de sentido numa condição simbiótica entre o imanente e o
transcendente, entre os possíveis do mundo natural e os possíveis do mundo cultural.
Como aponta Iraquitan Caminha (2008, p. 334) ao estudar detidamente a relação
da percepção e motricidade em Merleau-Ponty: “o mundo percebido ou aquilo que nós
vemos como o surgimento dinâmico do aparecer pede uma intervenção motriz de nosso
corpo, que exerce uma função prática a partir dos movimentos endereçados às coisas
para realizar a experiência perceptiva”.
O que surge, referenciado por essa compreensão, é a participação evidente da
ação na experiência de perceber o si mesmo na esfera da temporalidade presencializada,
uma vez que, perceber é viver a presença permanente da dimensão do mundo que nos é
dado originalmente. “Aquele que percebe expressa, desde sua origem, uma relação com
o mundo, com base no poder cinético de seu corpo (CAMINHA, 2008, p. 335).
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Aqui tratamos de explorar a formação do mundo espiritual e religioso.
A motricidade humana enquanto epistemologia não considera a transcendência como questão
metafísica e a entende como ação humana em busca de superação, ser-mais. No entanto, penso que a
delimitação metafísica ou real da transcendência do ser-motrício está associada à questão da
intencionalidade e a doação de sentido, mas reconheço que é um tema de estudo à ser aprofundado.
84
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“A cada instante de um movimento, o instante seguinte precedente não é
ignorado, mas está como que encaixado no presente, e a percepção presente
consiste em suma em reaprender, apoiando-se na posição atual, a série das
posições anteriores que se envolvem umas as outras. (...) Enquanto tenho um
corpo e através dele ajo no mundo, para mim o espaço e o tempo não são
uma soma de pontos justapostos, nem tampouco uma infinidade de relações
das quais minha consciência operaria a síntese e em que ela implicaria meu
corpo; não estou no espaço e no tempo, não penso o espaço e o tempo; eu
sou no espaço e no tempo, meu corpo aplica-se a eles e os abarca.”
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 194-195). Grifo nosso.

Há também a capacidade de cinestesia, que pode ser entendida como o potencial
de perceber a própria sensação do corpo ao nos dirigirmos dinamicamente no mundo
enquanto motricidade. A cinestesia é o ponto zero da ação que, pela própria interligação
da percepção com a motricidade é acessível pela própria motricidade. Há um estado
implicado de circularidade perceptivo-motrícia. Movo-me implicado no meu próprio
estado perceptivo de ser-motrício. A experiência cinestésica do modo de ser-motrício
revela a experiência de perceber a expressão que transfigura a própria linguagem e,
consecutivamente, a própria temporalidade, uma vez que essa é percebida como
desdobramento da possibilidade narrativa da própria experiência cinestésica. Essa
maneira de ascender ao mundo do conhecimento, um tipo de inteligência corpórea, um
saber encarnado na ação, é o que Merleau-Ponty (2011, p. 195) define como
“praktognosia”. A síntese do tempo assim como do espaço são sempre para recomeçar.
A ação não é um caso particular de conhecimento; ela nos fornece uma maneira de ter
acesso ao mundo e aos objetos, uma “praktognosia” que deve ser reconhecida como
original e talvez como originária.” A “praktognosia”, ou seja, o saber encarnado do sermotrício, um modo de acesso ao mundo, recebe um poder infinito de novas realizações
com a linguagem.

4.11 - A re-experiência, o re-jogo85.

A re-experiência pode ser acionada e utilizada como uma importante ferramenta
interpretativa para que haja a captação da linguagem da ação. A re-experiência não
85

O re-jogo (“rejue” – Marcel Jousse – L´anthopologie du geste. Paris: Resma, 1969) apud
JOSGRILBERG,R. O corpo e seus desdobramentos interativos: os jogos de si mesmo como rejogo com
os outros. Revista International Studies on Law and Education, CEMOrOc-Feusp / IJI-Univ. do Porto,
23 mai-ago 2016. Disponível em: http://hottopos.com/isle23/13-24Rui.pdf. Implica numa re-experiência
que transfigura algo retomado do subsolo ou da percepção atual. O re-jogo está inscrito num processo de
transfigurar, no sentido de figurar criativo. O jogo é também lançar e o re-jogo relança recompondo,
recriando, transfigurando.
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garante a interpretação apenas permite um olhar o passado, não equivale a fazer de
novo.
A re-experiência é a dimensão do ser-motrício capaz de “dar duração a forma”
evanescente da motricidade. Para o ser-motrício a dimensão na temporalidade fascina e
convida a realizar-se. É onde o ser pode fazer seu mundo acontecer. O ser-motrício
ocupa a espaço/temporalidade com seu agir e, na ocupação impermanente e fluídica
nasce entrelaçada a desejabilidade do re-fazer. Cada re-experiência abre-se em outras
possibilidades de avançar no seu próprio modo de fazer. Cada re-experiência faz
emergir a clareza de sentido dos próprios potenciais de execução e expressão. Na reexperiência o ser-motrício é capaz de ser-mais, de projetar-se nos mesmos possíveis
aperfeiçoados.
Quando realizamos uma tarefa cujo resultado é uma produção material, como a
de escrever, o ato de re-fazer às vezes pode parecer desnecessário. Mesmo que não seja
refeito tem-se algo produzido e é dada duração na forma. Nos eventos motrícios, por sua
condição transitória, o re-fazer é natural, é um ciclo desejante de re-experiência, de
viver novamente a experiência de realizar e realizar-se. Re-fazer é sempre a reconstrução temporal da ação.
Por se tratar de um fenômeno transitório, a motricidade torna evidente a
linguagem como forma de trazer a impermanência do ser-motrício para uma realidade
compreensível, durável o suficiente para que seja passível de interpretação e
compreensão. A re-experiência do ser-motrício está longe de ser simples repetição
mecânica de um movimento. É um projeto de incorporação com potencial cumulativo
de expressão. Não há condição para um re-fazer mecânico para o ser-motrício
consciente da intencionalidade de sua busca. A mecanização do gesto, sua repetição que
engrena um ciclo reprodutivo, emerge da impossibilidade do ser-motrício perceber-se
aberto a possibilidade de realização plena de seus possíveis transcendentes.
Para que o ser-motrício encontre o sentido máximo da re-experiência terá que
estar consciente das percepções de seu corpo e da linguagem para valorar e “fixar” a
própria construção do sentido da ocorrência temporal de suas experiências.
A re-experiência é a condição que possibilita a formação do fluxo motrício. A
interpretação motrícia está relacionada com o fluxo motrício incorporado pelas
experiências feitas e refeitas, aquilo que foi absorvido e sedimentado pelo corpo na
relação ação-sentido-linguagem. Para incorporar-se, o fluxo das seguidas reexperiências consideram o conjunto de feixes de intencionalidades pertencentes ao
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processo contínuo, o que permite a abertura para o diálogo com as circunstâncias
variáveis. É o fenômeno que ocorre quando um músico utiliza um instrumento musical
diferente do que está acostumado, quando um jogador utiliza uma bola diferente
daquela utilizada na maioria das experiências de jogo, ou do bailarino que ensaia numa
sala menor do que o palco onde irá apresentar-se, etc. Nessas mudanças de
circunstâncias a re-experiência do ser-motrício assume o caráter de modulação das
estruturas incorporadas a fim de encontrar a harmonização necessária aos novos
possíveis. O treino ou o ensaio, nesse sentido, são processos dinâmicos de ajustes das
estruturas encarnadas numa circunstância distinta daquela que sedimentou a estrutura,
criando, portanto, outra possibilidade, outra implicação e um novo feixe do fluxo
motrício. Esse fenômeno da re-experiência é impraticável num processo de
mecanização, portanto, para a educação e aperfeiçoamento das ações do ser-motrício há
uma distinção significativa a ser considerada entre movimento visto como mecanização
e a motricidade compreendida como re-experiência.

4.12 - Ser-motrício, experiência e linguagem.

Um dos desdobramentos que estamos investigando é a relação da motricidade
humana com a linguagem, i.e., o aprofundamento da compreensão do ser-motrício
como ser-de-linguagem, a partir do entendimento da relação onto-semântico-motrícia
ou, como defende Echeverría (2003, p. 114): “que a linguagem é ação”. Trabalharemos,
tanto nesse capítulo como no transcorrer da tese, com uma questão orientadora: Como
se dá a mediação da linguagem com a materialidade vivida do ser-motrício?
O ser-motrício age numa certa direção (curso)86, apropriado de certa
gestualidade expressiva, num certo sentido que é “recortado” pelo processo de
significação, imbuído de valor circunscrito num mundo de relações dentro de uma
realidade

sócio-histórica-cultural-ético-política,

tendo

como

solo

originário

a

corporeidade que se experiência co-implicada com a realidade.
Segundo Arévalo (2006, p. 68) a linguagem é a virtualidade da experiência
encarnada, em suas palavras : “el lenguaje siempre será una metáfora de la acción y la
experiência en si”. Segue o autor afirmando que a mente é uma encarnação, pois é

86

A questão do sentido da ação, dos modos valorativos, dos possíveis relacionais e sua historicidade será
mais aprofundada na 3ª trilha, quando apresentarmos os desdobramentos do ser-motrício e a práxis
criadora como condição emergente, edificado como vivência e horizonte fenomenológico-hermenêutico.
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gerada pela experiência e evidencia-se relacional no sentido da linguagem, o que a
coloca numa condição histórica e situacional. Aprendemos com o autor também que os
aspectos da racionalidade não estão inteiramente entregues à vontade do ser-motrício.
Há dimensões da corporeidade provenientes das dimensões não-reflexivas e préreflexivas que não permitem que a razão seja “literal, desapasionada e precisa, objetiva
y positiva. Sino más bien es imaginativa, simbólica y essencialmente emotiva. Por tanto,
la razón se caracteriza por ser fundamentalmente metafórica y su principal materia
prima, el lenguaje, también lo es” (ARÉVALO, 2006, p. 69).
Assim, compreendemos que o ser-motricio vive a plenitude encarnada, a
materialidade vivida, rica em percepções, sentidos e ações entrelaçadamente
potencializada pela linguagem e traduzidas em discursos e narrativas. Todo esse
desdobramento revela a potencialidade criadora da ação humana.
Depois das referências dadas pela CMH, paradigma emergente e revelador do
ser-motrício, seguimos então para a tarefa de desvelar e compreender o encontro da
motricidade humana com a linguagem, interpretando seus desdobramentos. O objetivo é
tornar possível situar e revelar a ação como um horizonte de sentido, portanto, uma
experiência situada na dimensão semântica.
A razão e a necessidade de pensar a motricidade humana entrelaçada com a
linguagem tornam-se mais evidentes no instante em que desejamos compreender o que
está mais profundamente inserido na dimensão da materialidade vivida, ou seja, no
campo do visível, onde a experiência efetivamente se processa, “onde o genético e o
cultural adquirem lugar de relevo e onde a motricidade gera símbolos” (SÉRGIO, sda,
p.142). É evidente que é na ação que é possível conhecer e apreender a realidade e,
como vimos, esse é o próprio objeto de estudo da motricidade humana, já que
materializa a experiência real, concreta, vivida corporalmente, e por onde nos guiamos
metodologicamente, como ciência e investigação encarnada, já que “o homem, para ele,
mais do que um sujeito epistêmico, é uma consciência encarnada, que realiza a sua
intencionalidade, através do corpo” (SÉRGIO, sdb, p. 19).
De fato, não é possível pensar em motricidade humana sem tratar da ação como
vivência intencional, assim como é significativo destacar que a linguagem, pelas
narrativas, não é capaz de transcrever tudo que a experiência motrícia encerra. Porém,
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não podemos incorrer no erro de crer que a linguagem humana é uma pura abstração, e
que está desvinculada de nossa corporeidade87.
A linguagem é o corpo desdobrado em possíveis interpretativos e comunicantes.
A linguagem é corpo, está encarnada no ser-motrício. “A linguagem é a janela de
abertura de um nova relação do ser humano com o mundo”

88

. Lauand (2014, p. 198),

por exemplo, ao comentar o método de Tomás de Aquino sobre sua busca filosóficoteológica ao ser, destaca que para atingi-lo parte da experiência, do fenômeno, do ser tal
como ele se manifesta. “Daí que dê especial relevo metodológico as formas de agir
humano e à linguagem enquanto portadores de notícias sobre o ser”.
As experiências como a fala, a música, a corrida, a dança, a meditação, a
culinária, assim com muitas outras ações pertencentes aos domínios do ser-motrício,
necessitam de um mecanismo que consolidem certa duração a forma que, como vimos,
é evanescente. Voltamos a afirmar que o fluir e fruir da motricidade na temporalidade
acaba por valer-se do mecanismo da linguagem e das narrativas para situar, organizar e
conduzir a experiência corporal no processo de compreensão dado pela consciência
intencional. Como aponta Echeverría (2003, p. 145): “La acción jamás ocurre en un
vacío. Ocurre desde el entramado de historias que le confieren a tal acción su sentido”.
Esse fluxo motrício, que podemos tratar como curso, não pode ser ignorado. A
experiência motrícia tem indicado que é entrelaçado nela que estão às possibilidades
linguísticas humanas. Cada vez que agimos criamos possibilidades, tanto de
experiências como de narrativas. Esse processo se configura mais como um modelo
espiralado, esférico, entrelaçado, numa dinâmica de circularidade e expansão, quase
como um fractal, um redemoinho no fluxo do rio onde não há bordas para distingui-lo
do próprio rio em fluxo (ROMESIN; YÁNES, 2008, p. 23).
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como aponta Echeverría (2003, p. 115): “Sostenemos que no hay forma de escapar del lenguaje, no hay
salida posible. Los seres humanos vivimos atrapados en el lenguaje. Y cuando preguntamos que es la
acción, encontramos al lenguaje por todas partes. Existe una circularidad hermenéutica entre el lenguaje y
la acción. El lenguaje es acción pero, al mismo tiempo…, la acción es lenguaje”. Ou como diz Manuel
Sérgio (sda, p. 144): “A linguagem corporal é uma surpresa do ser, porque apresenta uma densidade
própria e se inicia por um ato de vontade criadora. Uma conduta motora é uma significação vivida e,
como tal, única. A linguagem corporal não se desenvolve tão só como expressão, mas como experiência
original, em dois sentidos: como experiência radical das origens do ser e experiência que realmente
inaugura uma nova realidade”.
88
Cf.
JOSGRILBERG,
R.
Documentário
“Eclipse
de
Deus”.
Disponível
em:
https://www.youtube.com/watch?v=C6SvShUKP2s . Último acesso: 19/10/2016.
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O fluxo motrício e as possibilidades linguísticas89, entrelaçados pela própria
condição de complexidade do mover humano, podem ser revelados e compreendidos na
ação, no sentido, nos modos relacionais inter-humanos e nas relações humano-entorno,
que, ao receberem, criarem e recriarem valores situam as experiências vividas num
espaço-tempo cultural, ético e político. Como Arévalo (2006, p. 70) nos ajuda a
compreender: “ sumamos el lenguaje como una virtualidad de la experiencia-vivencia y
la relación del signo, nos encontramos que en el espacio relacional o lenguajear vamos
definiendo y construyendo significados que son la base de nuestra vision del mundo y
obviamente de nosotros mismos”.
Souza (2013, p. 91) a partir de Maurice Blondel, aponta para o entrelaçamento
entre prospecção e reflexão. A prospecção ou intuição prática é um tipo de
reconhecimento direto e imediato que habita a ação, que trata do vivido. A reflexão
trata do conhecimento do já atuado. Para Blondel, na interpretação de Souza (Ibidem),
prospecção e reflexão estão fundidos no que chama de conhecimento em ato, ou,
motricidade. Isso é relevante em nosso posicionamento de entrelaçamento
ação/linguagem/vida.
Mas, diante da realidade cotidiana, especialmente considerando o modo
dessensibilizador como está se organizando nossa mundivivência contemporânea,
devemos perguntar se a Educação tem permitido ou explorado as potencialidades do
ser-motrício-perceptivo-semântico90 e mais, se nas experiências educativas está sendo
possível “viver fluentemente nossa motricidade” como educadores(as) e educandos(as).
“Viver fluentemente nossa motricidade” não se trata de utilizar somente palavras
ou somente movimentos, desligados uns dos outros para viver ou descrever o que se
passa com nossos atos, pois, “são tantas as línguas corporais quanto às culturas”
(SÉRGIO, 2012, p 34). Penso que não há como “vivermos fluentemente nossa
motricidade” se não for dentro da relação ação-sentido-linguagem. Vale lembrar que a
ação é aqui interpretada como a intersecção movimento-percepção, consciência em ato
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Ao apresentar alguns subsídios para um glossário para a motricidade humana, Manuel Sérgio (1999, p.
269) dá indicadores da relação motricidade e linguagem a partir da conceituação do termo comunicação
motora (linguagem corporal). Vejamos sua posição: “Se a motricidade se revela na invenção e produção
de formas, dotadas de compreensão e autonomia próprias, há uma linguagem corporal que alude a uma
realidade que é tanto da experiência íntima do praticante como da íntima do receptor. Neste caso, não
predominam só valores estéticos, já que a motricidade humana não manifesta unicamente o imaginário,
mas também o sentido. De referir que o corpo, porque experiência vivida, provoca intérminas e
sucessivas leituras.
90
Uma vez que emerge na investigação a relação do ser-motrício como a corporeidade em ato intencional
entrelaçada com a linguagem, o próprio conceito de ser-motrício expande seu horizontes de sentido.
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intencional, solo originário do conhecimento, potencialmente transvalorada pela
gestualidade onde, pela sua virtualidade, faz-se linguagem91.
Quando pensamos na mais suprema forma de expressão da língua bem
possivelmente vamos nos deparar com a poesia. A poesia tem clara forma estrutural e
um potencial semântico que se estende de forma ilimitada. Se pensarmos em “viver
fluentemente nossa motricidade” o que teremos como referência? Como essa condição
se manifestaria? De que maneira podemos desenvolver modos refinados de expressão
motrícia humana? Serão os fragmentos extraídos pelas mensurações capazes de captar a
fluência do ser-motrício?
A busca dessa “fluência” contribui para ampliar os horizontes do ser-motrício,
que, como podemos observar na trajetória da tese, emerge tanto da ação interpretativa
sobre as obras de Manuel Sérgio, portanto uma postura investigativa hermenêutica,
tanto como um modo fenomenológico de perceber e intuir a essência do ser-motrício
como emerge a percepção. Destas referências podemos dizer que uma ação flui melhor
quanto mais e melhor é re-experienciada. Isso é uma condição empiricamente
comprovada. No entanto, só a re-experiência sistemática não garante a condição
poético-existencial da ação humana. A re-experiência sistemática, regulada, intencional
e situada só pode ocorrer autenticamente se estiver entretecida num sentidosignificado92. Como já afirmamos: uma habilidade específica pode ser “treinada” por
repetição, mas uma ação que busca plenitude de sentido, relação e valor não se organiza
pelo mesmo método.
É nessa constante busca, é nesse curso ininterrupto que se constrói narrativas
para o corpo em ato, que suplanta os condicionantes biológicos, uma vez que não visa
somente à satisfação das necessidades primárias de subsistência (SÉRGIO, sdb, p. 148)
que assentam a ação motrícia, para adentrar e existir numa constante condição
constitutiva e transcendente de ser humano.

91

Cf. MERLEAU PONTY, M. Psicologia e pedagogia da criança. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p.
38-39.
__________________. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 2011, capítulo VI –
O corpo como fala e expressão, p. 237-270.
92
Reafirmamos que o sentido e o significado possuem distinções. Rui Josgrilberg descreve que: “Em
termo gerais podemos dizer que o sentido nos remete às questões latentes e compreensivas e o significado
nos remete à língua e a outros códigos (códigos de signos, lógica e contextos culturais de significação).
As possibilidades de sentido implicam na tarefa hermenêutica que amplia em muito as possibilidades
latentes da significação delimitadas, por exemplo, num texto.” A descrição é parte do texto
disponibilizado aos alunos do Colóquio de doutorado: O conceito de Filosofar: implicações para a
Religião, Antropologia e a Educação.
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Sobre a questão da transcendência da ação para além dos condicionantes
biofisiológicos gostaria de destacar dois pontos: 1) Os denominados exercícios
corporais, que são justificados como metodologia de desenvolvimento de uma
“condição física” mais eficiente, é mais do que o aumento do potencial de
funcionamento das dinâmicas celulares. Para a complexidade humana, só essa dimensão
não justificaria a energia que o ser-motrício implanta para mover-se. O que destaco
como essência percebida é que, trabalhar com as performances biofisiológicas, ou com
o chamado “condicionamento físico”, tem como princípio a possibilidade de ampliar os
horizontes de realização, i.e.: se trabalho com a melhora dos sistemas fisiológicos, a
partir de exercícios corporais, para que estejam melhor adaptados aos esforços e
sobrecargas, não o faço com fim em si mesmo. “Por isso, a linguagem da ação não se
resume à linguagem do simples movimento, porque há nela intencionalidade, porque,
toda ela, é uma provocação da liberdade” (SÉRGIO, 1999a, p. 25). Não satisfaz a
desejabilidade humana de agir somente pela ampliação da performance biofisiológica,
ao contrário, tornar mais eficiente a “condição física” é permitir que outras
potencialidades se realizem, seja para o ser-motrício encontrar-se capaz de agir nas
atividades cotidianas, seja por questões estéticas, seja por desejo de aprendizado de
algum modo de expressão cultural, seja para realizar um projeto de trabalho, seja para
alcançar um desempenho desportivo, seja para curtir o ócio, seja para viver os prazeres
da gastronomia e especialmente para criar.
O ser-motrício não se considera pleno por saber que seus sistemas
biofisiológicos estão funcionando adequadamente. Sente-se pleno e feliz porque essa
condição bios dinâmicamente harmoniosa abre os horizontes de mais realização e de
poder ser criador, se tiver para si um projeto de vida. Esse fenômeno é tão impactante
que, mesmo nos seres-motrícios onde se constata sistemas biofisiológicos depreciados,
nota-se uma energia de realização que suplanta as dificuldades da “condição física”
precária, assim como outros que tenham seus condicionantes biofisiológicos em ótimo
funcionamento metabólico, mas que não encontram energia para agir diante da vida. 2)
O fenômeno da plenitude, cuja essência e a realização criadora, transcendente da
dimensão biofisiológica, necessita ser apreciada e admirada, especialmente quando
tratamos da educação do ser-motrício.
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Para exemplificar, apresentamos a canção “Comida93 do grupo de rock brasileiro
Titãs, lançada em 1987 no álbum “Jesus não tem dentes no país dos banguelas”, que
aponta a mensagem de que a desejabilidade e necessidade humana transcende os
condicionantes básicos para sobrevivência, onde o agir humano deseja ser-mais:
Comida - Titãs
Bebida é água!
Comida é pasto!
Você tem sede de quê?
Você tem fome de quê?
A gente não quer só comida
A gente quer comida, diversão e arte
A gente não quer só comida
A gente quer saída para qualquer parte
A gente não quer só comida
A gente quer bebida, diversão, balé
A gente não quer só comida
A gente quer a vida como a vida quer
A gente não quer só comer
A gente quer comer e quer fazer amor
A gente não quer só comer
A gente quer prazer para aliviar a dor
A gente não quer só dinheiro
A gente quer dinheiro e felicidade
A gente não quer só dinheiro
A gente quer inteiro e não pela metade
Diversão e arte
Para qualquer parte
Diversão, balé
Como a vida quer
Desejo, necessidade, vontade
Necessidade, desejo, eh!
Necessidade, vontade, eh!
Necessidade

Se o ser-motrício transcende a dimensão biofisiológica (sem desconsiderá-la)
como parte também essencial do modo de ser, ao transcender, se desdobra em outros
horizontes próprios da potencialidade humana e que permitem a elaboração de sentidos
da ação que sustentam a própria transcendência do bios. Referimo-nos a linguagem94.

93

Letra disponível em: https://www.letras.mus.br/titas/91453/. Vídeo clip disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=W5TI7iLvHC4 . Último acesso em: 19/10/2016.
94
Para Bohorquez e Trigo (apud TRIGO; MONTOYA, 2009, p. 72) nós, como seres corpóreos, nos
comunicamos na integração de nossos sete corpos-linguagens: oral, plástico, gráfico, gestual, musical,
onírico, silêncio). Trigo e Montoya (ibidem) apontam que o trabalho com a motricidade significa explorar
essas linguagens para descobrir com o outro, e, juntos participar da construção dos mundos possíveis,
lugar da sensibilidade como fator originário da tomada de consciência de quem somos e como re-creamos
o mundo da vida.
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Assim, o ser-motrício, a partir desse ponto do estudo, será tratado como ser-delinguagem, horizonte que compreendo como:
...o humano que se move de forma autoconsciente numa corporeidade em ato
cuja intencionalidade volta-se para o mundo circundante, ação de abertura e
permanente construção de possibilidades na condição do ser-no-mundo, uma
condição de múltiplas linguagens vividas em múltiplos sentidos (SANTOS,
2014, p. 106)

É na condição de entrelaçamento ser-motrício-linguagem que vislumbro a
possibilidade

de

“vivermos

fluentemente

nossa

motricidade”,

portanto

essa

compreensão revela nosso modo de existir na ação. Não se trata apenas de nos
compreender executores de movimentos que simplesmente marcam o tempo e que não
nos permite existir e viver o tempo.
Somos ontologicamente motricidade plena e co-implicada. Só deixamos de sê-lo
em nossa vivência autêntica por força da fragmentação imperiosa que ainda nos cerca as
explicações sustentadas no cartesianismo-positivismo-racionalismo. Essa epistemologia
segue obstruindo o fluir de nossa unidade sistêmica que, como objeto dessa tese,
direciona as descrições, análises e compreensões na tentativa de configurar outros
horizontes para experiência motrícia. A compreensão da intersecção ação/linguagem
abre possibilidades para a construção de olhares promissores diante de nosso modo de
ser-motrício, estimulando a (re)organização das próprias experiências educativas.
Seguimos então vislumbrando a ação intencional motrícia do ser em busca da
transcendência, condição da experiência encarnada, que revela o ser-motrício
potencializado pela linguagem. A Ciência da Motricidade Humana, como referencial
epistemológico, nós dá a possibilidade de revelar o ser-motrício situado na experiênciasentido, designadamente, por intermédio da fenomenologia-hermenêutica95.
A própria linguagem é um modo de acesso interpretativo do ser-motrício. É
através dela que podemos visá-lo, portanto “corremos sempre o risco de tomar por uma
intuição do ser da linguagem os processos pelos quais nossa linguagem procura
determinar o ser” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 61).
Desse modo, como desdobramento das questões apresentadas, especialmente no
que diz respeito ao ser-motrício compreendido como ser-de-linguagem, optou-se por

95

Como mostra Ricoeur (1988, p. 148): “a fenomenologia e a análise linguística juntas não constituem
senão um só e único discurso, descritivo e analítico, cuja unidade aparecerá melhora quando, por
conseguinte, se lhe opuser outro tipo de discurso, constitutivo e dialético: será o discurso da ação
significativa”.
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uma análise que aponta para a natureza humana transcendente estruturada numa
confluência entre ação e sentido, experiência e linguagem96.
4.13 - Ser-motrício e os distintos gradientes dos possíveis: para além do conceito de
inclusão.
Um dos equívocos compreensivos que queremos superar quando a questão é o
ser-motrício, suas limitações e possibilidades é a estrutura referencial de orientação
classificatória comparativa. Assim como as nuances cromáticas de uma mesma cor
abrem um gradiente de possibilidades tonais, o ser-motrício também se abre em uma
infinidade de feixes de fluxos motrícios, mesclando-se com estruturas internas e
externas, para encontrar a plenitude de seus possíveis num presente em constante
mudança. A pintura em aquarela é uma metáfora adequada para representar as
experiências humanas compreendidas como gradientes de ação e sentido97. Muito se
fala em inclusão, mas compreender os seres-motrícios constituídos e em abertura de
possibilidades de expansão como gradiente de ação é partir de princípios que não
necessitariam de procedimentos inclusivos pela condição inerente da não exclusão98,
i.e., da co-implicação.
O ser-motrício, assim compreendido, forma-se ao redor das múltiplas
possibilidades corporais e linguísticas sem a necessidade de referenciar-se por
demarcações e delimitações disciplinares e classificatórias para a sua co-existência. Isso
significa “aprender a vivir en el enredo sin sentir que se está enredado; es hacer de la
complejidad una forma de vida simples. (...) darse la oportunidad de vivir en el diálogo
de las diferencias y los contrastes” (TRIGO; MONTOYA, 2009, p.46).
Basta adotar no projeto de existir dos seres-motrícios a reciprocidade ontológica
que os constitui. Nesse entendimento, mesmo que as ações sejam organizadas como
forma de disputa, a clareza do sentido e o valor da co-implicação fará da disputa um
96

Para revelar essa possibilidade, além de mostrar que os estudos em motricidade humana não se
encerram na explicação e compreensão sobre esportes, ginásticas, lutas, e jogos, assim como as demais
manifestações motrícias, evidentemente sem desconsiderá-las, realizei um estudo sobre a arte
Suminagashi considerando-a como uma experiência motrícia, ou seja, o ser-motrício situado na
linguagem que, por sua própria práxis, revela a essência de um recurso linguístico fascinante para pensar
a educação, a voz média (SANTOS, 2016, p.38-49).
97
Veja exemplo da figura 5: “Seres motrícios co-implicados”.
98
“A CMH descobre na deficiência uma raiz social e política. Não há pessoas deficientes, há pessoas
diferentes. De educação especial é bem possível que todos precisemos. Por isso a CMH, assumindo a
época em que vivemos e no seu discreto mas tenaz plantio define a saúde como a capacidade de o ser
humano tentar superar as suas limitações atuais, de modo a concretizar o seu projeto de vida visando um
bem-estar holístico e sistêmico” (SÉRGIO, 2001, p. 135).
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encontro do si mesmo com o outro, uma miscigenação de distintos gradientes motrícios
que se complementam. Esse encontro metamotrício é equivalente a um transbordamento
da relação causa-efeito da disputa reduzida aos dados de valor entre vencer-perder.
Outro humanismo nascerá das experiências do ser-motrício co-implicado e
pluridimensional.
Para reforçar a correlação motricidade humana e linguagem, especialmente na
compreensão do corpo a partir da complexidade e de seus gradientes de possibilidades,
apresentamos a poesia de Sérgio Cavalcante (apud ZOBOLI; BARRETO, 2006, p 79):

Hoje resolvi perceber um corpo deficiente
E por alguns instantes senti sua eficiência...
Sua existência,
Seu desejo humano de viver a permanência.
Descobri que ele tinha pernas,
Assim como eu e tantos outros.
Que além de pernas tinhas braços,
Que se movimentavam como as asas de um pássaro.
E que tinha boca,
Que apesar de não ser ouvido tentava falar,
E usava as palavras do silêncio,
Para ecoar sua existência.
Como todo corpo ele tinha olhos,
Que buscavam desesperadamente outros olhares.
Um corpo limitado como qualquer outro,
Que movimenta a inércia da existência de paradigmas
Que o rotula como deficiente,
Que ultrapassa as linhas limítrofes
Da relação eficiente de um deficiente.
Era um corpo feito adormecido
Em seu mais ativo despertar,
Esquecido num canto de um mundo redondo
Um corpo ausente apesar de sua clara presença
Um corpo meu,
Um corpo seu,
Um corpo nosso.

Considerando a ação, desejante de encontrar a plenitude de seus possíveis de
modo co-implicado, como referência para a educação do ser-motrício, e não somente a
finalidade e o conteúdo da ação, desconstruiremos de modo contundente qualquer
estrutura de distinção, comparação, discriminação e ordenamento próprio do dualismo
inclusão-exclusão.
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4.14 – Ser-motrício, voz média e a co-implicação.

Há um recurso na linguagem que muito pode ajudar a compreender os modos
relacionais onde o ser-motrício vincula-se enquanto experiência, chamado de voz
média. Quando pensamos o recurso da voz média abrimos outras possibilidades de
interação da experiência da materialidade vivida com a linguagem e, por extensão nas
relações dialógicas de diversas ações. Assim Lauand aponta as características e riqueza
desse recurso:
A voz média é um rico recurso - encontrado por exemplo no grego - , que
permite expressar (e perceber e pensar) situações de realidade que não se
enquadram bem como puramente ativas nem como puramente passivas.
Isto é, há ações que são protagonizadas por mim, mas que, na realidade, não
o são em grau predominante: há tal influência do exterior e de outros fatores
que não posso propriamente dizer que são plenamente minhas. O eu - como
na clássica sentença de Ortega - estende-se à circunstância: Yo soy yo y mi
circunstancia.
O latim se vale de verbos chamados depoentes precisamente para essas ações
minhas mas que não são predominantemente minhas; eu as protagonizo, mas
não sou senhor delas, estou condicionado fortemente por fatores que
transcendem o eu e sua vontade de ação. É o caso, por exemplo, do verbo
nascor, nascer (nascer-nascido). O verbo nascer, a rigor, não é ativo nem
passivo: eu nasço ou sou nascido? Sim, certamente sou eu que nasço, mas
estou longe de exercer de modo totalmente ativo e independente esta ação
("Com licença, eu vou nascer..."); e por isto o inglês usa nascer na passiva: I
was born in 1952. O mesmo acontece, por exemplo com o morrer: a ação é
minha, mas não o é... (LAUAND, 2015, p. 67)

Segundo nossa compreensão, a voz média é a voz natural da práxis criadora
que, pela impossibilidade linguística de sua expressão pela maioria das línguas do
Ocidente, ajuda a tornar os modos relacionais dualísticos e comparativos. O sermotrício, em sua experiência originária e essência expressiva “fala sua corporeidade
pela voz-média”, i.e, a voz média é a própria representação linguística da co-implicação
motrícia.
A voz média e um das mais incríveis interpretações desta interdependência de
totalidade dinâmica na qual a forma de vivenciar, perceber, expressar e pensar a
realidade se abstém da condição de ação-reação, ou seja, de uma supremacia de um
estado sobre o outro (um passivo; outro ativo), para uma condição de interdependência
onde não se estabelece uma relação predominantemente ativa e nem passiva, devido a
condição de co-implicação em uma totalidade dinâmica99. Vemos então que, a

99

“En este sentido, junto a Merleau Ponty, se hermanan en mostrar no sólo los pies de barro de dicha
imagen de nosotros mismos, sino su absoluta injustificación e las lamentables consecuencias de vernos
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perspectiva de voz média é fortemente vinculada e representativa do pensamento
clássico dos Orientes.
Segundo Lohmann100 um recurso linguístico dá acesso ao modo de pensar e
vice-versa. Como já apontamos, a linguagem é a dimensão de mediação e
potencialização da experiência, portanto, entender a linguagem como recurso de
organização, expressão e compreensão da realidade amplia nossa perspectiva de
interligação linguagem-motricidade e seus sentidos, retratados nas formas de pensar,
agir e sentir. Assim como a voz média é um recurso que orienta para a compreensão da
interdependência dinâmica dos modos de agir linguisticamente - traduzindo o sistema
de pensamento - a motricidade humana pode ser compreendida como sua matriz
originária, i.e., é na experiência da co-implicação que a voz média emerge como
potência expressiva, onde “os acasos se compensam e eis que essa poeira de fatos se
aglomera, desenha certa maneira de tomar posição a respeito da situação humana,
desenha um acontecimento cujos contornos são definidos e do qual se pode falar”
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 17). Metodologicamente podemos traçar um paralelo
entre o pensamento oriental, o recurso linguístico da voz média, e o ser-motrício, pois
ambos se estruturam dentro de um modelo sistêmico. Se assim o for, podemos afirmar
que jogar basquete, por exemplo, é uma ação de voz média, uma vez que a bola, no
percurso de sua trajetória, determina as infinitas possibilidades de ação do jogador101, o
que, por sua parte, se move em função das ações da bola que teve sua trajetória iniciada
pela ação da jogada, i.e., uma interdependência.
Nas relações inter-humanas, onde a ação de um está vinculada dialógicamente
com o outro - como no caso das lutas - podemos dizer que é um fenômeno
essencialmente de voz média. Um dos elementos fundamentais da luta, por exemplo, é o
direcionamento da força do oponente para somar-se a sua, na busca do encontro do
escindidos. Ambos se amparentan en el esfuerzo de integrarnos-reintegrarnos/ anclarnos-reanclarnos/rearmarmos uniendo lo que nunca deberia haber sido separado. De este modo, tanto las
filosofias de Wittgestein y Merleau Ponty pueden ser vistas como filosofia de la relación, en tanto
adoptan la posición ontológica y epistemológica de subrayar la artificialidad de la incisión del ser humano
de su cuerpo, su entorno y los otros, el primero cuestionado de modo ácido e incisivo los supuestos de
base de la tradición filosófica y, fundamentalmente, de la racionalidad moderna; el segundo, recuperando
la experiência pré-objetiva del ser-en-el-mundo que implica siempre al prorpio cuerpo”. (ARNAO, 2014,
p 55).
100
Cf. LOHMANN, J. “S. Tomás e os árabes – estruturas linguísticas e formas de pensamento”
http://www.hottopos.com.br/videtur11/santotom.htm
101
As infinitas possibilidades, própria do princípio da incerteza de Heisenberg, um modelo sistêmico de
pensar a realidade pelo estudo da mecânica quântica, de certa forma apresentado em uma parte do filme
“Quem somos nós” – Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=WDXFRvbe2VY - que
apresenta a ideia de interdependência entre o observador e o fenômeno a ser observado. Último acesso
em: 19/10/2016.
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tempo exato da aplicação da técnica em um estado de desequilíbrio do oponente. Se o
lutador se fixa em um determinado golpe deixa de sentir as ações de seu oponente e,
com isso, não permite que as percepções necessárias e determinantes “surjam” para
encontrar a melhor ação. Pode-se dizer então que o golpe nasce das circunstâncias
interativas entre os lutadores, ou seja, voz média. É necessário equalizar os ritmos de
ação para que o golpe possa ser aplicado com sucesso102.
Fazer sentido
é seguir sem sentido,
sentindo tudo...
Pessoa que não busca
Mas sempre faz sentido. (GADELHA, 1992)

4.15 – Ser-motrício e a intencionalidade operante.

Tomando o ser-motrício como ser co-implicado e as suas ações como um meio
de diálogo das intersubjetividades, podemos relacionar essas estruturas compreensivas
em direção a intencionalidades das ações e da relação do ser-motrício com a elaboração
de objetivos educativos.
A experiência educativa, promovida por ação consciente do docente, não pode
afirmar-se numa dimensão que prevê verdades e certezas absolutas, onde todo os(as)
alunos(as) devem respondem igualmente à mesma tarefa, tal como “regar flores de
plástico”. A complexidade das tarefas educativas responde a necessidade de incorporar
as singularidades das intencionalidades dos discentes.
A intencionalidade tem sua formulação original por Brentano103 que explicava a
intencionalidade como um ato de entendimento dirigido ao conhecimento do objeto.
Porém, é o alemão Edmund Husserl quem apresenta a ideia de intencionalidade que
queremos destacar. “Para Husserl a intencionalidade é a forma apropriada de ser da
102

Essa percepção é confirmada nos diálogos com dois grandes praticantes de judô da Associação
Desportiva de São Caetano do Sul, Marcos Sabino e Flávio Honorato. Segundo os atletas, não há como
lutar sem considerar o outro e as circunstâncias dialógicas de onde emergem as técnicas, muitas delas,
sem que haja clara intenção de fazê-las. Elas surgem pois há uma sabedoria maior que suplanta a
racionalidade e fixação de uma meta. O golpe “surge” muitas vezes do imponderável. Essa orientação é
destacada por Lauand (2007, p. 188) pois “há muitas situações na vida em que só obtemos algo, se
renunciamos à vontade dirigida de obter esse algo”.
103
Brentano foi o primeiro filósofo a formular o conceito de intencionalidade. No entanto, ele não é o
criador de outros conceitos fundamentais apresentados nesta teoria. Ele mesmo confessa que, por um
lado, é discípulo de Aristóteles, fonte de toda sua concepção ontológica. Por outro lado, ele explicita o
desenvolvimento histórico da noção de existência intencional. Pois se trata de uma ideia germinada no
pensamento aristotélico que, no entanto, chega a sua época passando por Filão de Alexandria e Tomás de
Aquino. Cf. BRITO, E. A Psicologia como uma ciência empírica segundo Franz Brentano. Disponível
em : http://www.paradigmas.com.br/parad11/p11.6.htm)
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consciência, é nesse sentido que se diz que não há consciência que não esteja em ato,
dirigida para um determinado objeto. A consciência é sempre intencionada a algo. Já os
objetos só têm sua existência garantida enquanto adequados à consciência do sujeito que
o capta”. (SILVA, 2008). A consciência, por sua vez, pode ser tomada em três sentidos
(DANTAS, 2001, pág. 162): a unidade de um mesmo fluxo de vivência, a percepção
interna deste fluxo unitário e a vivência intencional. Para Husserl (apud DANTAS,
2001, pág. 113-114) a intencionalidade e a idealidade são apresentadas como “reflexão
sobre possibilidades ideais, esforço de inteligibilidade como compreensão descritiva, a
interpretação fenomenológica da relação do ato-sujeito determina-se pela atenção às
coisas mesmas, e orienta-se a partir da sua maneira de serem dadas intencionalmente”.
A intencionalidade reforça a tese de que o ser-motrício é a intensificação da
vivência com sentido, i.e., não basta só fazer, é necessário considerar que a ação é
vivência intencional, é a consciência em ato onde as linguagens potencializam a
formação dos sentidos. Diretamente entrelaçada com a intencionalidade está à
motivação, a energia para “o mover”. A estrutura da motivação é a de implicação: se,
então, uma vez que, logo. Tal estrutura de implicação faz emergir distintas orientações
ao ser-motrício enquanto protagonista de sua ação.
Da intencionalidade emerge a dimensão “invisível” da ação, revela a
subjetividade, o sensível, o inspirador. Acessar a intencionalidade por intermédio das
linguagens é um potente recurso educativo que deve ser contemplado na relação do sermotrício com os objetivos educativos, como aponta Anna Maria Feitosa (1999, p. 70):
“É obvio que o desenvolvimento humano passa pelo corpo e ultrapassa a dimensão
visível de tudo que somos”.
Para Merleau-Ponty (2011, p. 16) a intencionalidade operante é:
...aquela que forma a unidade natural e antipredicativa do mundo e da nossa
vida, que aparece em nossos desejos, nossas avaliações, nossa paisagem,
mais claramente do que o conhecimento objetivo, e fornece o texto do qual
nossos conhecimentos procuram a ser a tradução em linguagem exata.

Manuel Sérgio, a partir de Merleau-Ponty compreende a intencionalidade
operante como a essência da motricidade considerando-a como status ontológico, pois
“a motricidade diz-nos que o mundo está em nós, antes de qualquer tematização
(SÉRGIO, 1999b, p. 134). Reforçamos a ideia de uma intencionalidade operante como
revelação da condição do ser-motrício co-implicado porque somos seres-no-mundo em
coexistência:
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...assim a motricidade há que interpreta-la como um corpo que se propõe e
se ex-põe a outros corpos, com os quais com-põe o mundo interpessoal e
comunitário. A motricidade, a intencionalidade operante é a evidência de
uma dialética incessante corpo-outro, corpo-mundo, corpo-coisa, onde jorra
e se atualiza o sentido. (SÉRGIO, 1999b, p.136)

Em ambas as posições, tanto em Merleau-Ponty como em Manuel Sérgio, fica
evidente dois pontos que gostaríamos de destacar: 1) que a intencionalidade operante é a
revelação da co-implicação do ser-motrício; 2) que a compreensão da experiência
motrícia tem seu estrato primordial nas potencializações linguísticas. Tanto uma como a
outra característica acentuada é um convite para a atitude hermenêutica frente aos
fenômenos da ação.
4.16 - Ser-motrício e a experiência da totalidade.
Aqui desejamos ressaltar a compreensão de que a ação humana, especialmente
vivida na dimensão da práxis criadora, representa a dimensão autêntica da experiência
da totalidade humana, i.e., o acesso a experiência da totalidade do si mesmo coimplicado. Esse tópico é muito importantes pois muitos justificam as vivências
motrícias na educação justamente pelo atribuição de um sentido de totalidade da
experiência. Mas o que é esse sentido de totalidade?
A totalidade não é algo dado e nem pode ser como algo em si mesma. Não se
trata de um conteúdo positivo. Tende mais a ser um horizonte não completamente
acessível. A totalidade não é um ponto equidistante a ser atingido, um conceito
determinado ou um conteúdo pré-definido. Não há como criar delimitações sobre a
totalidade. A totalidade não é uma coisa a ser conquistada. Não há, na experiência do
ser-motrício, como circunscrever a totalidade num lugar geográfico ou num tempo
definido. A totalidade, por não ser possível criar delimitações, é dimensão de
experiência de um movimento de ultrapassamento em um dinamismo ilimitado. Como
afirma Jolif (1970, p. 149)
Na sua aplicação antropológica, a Totalidade significa que o ser do homemprecisamente por não identificar-se com alguma coisa – é movimento e
ultrapassagem. (...) O ser humano é dinamismo e movimento; usando um
termo que se tornou habitual, manifesta-se como transcendência, Impossível
pensá-la, pois ela se recusa a toda representação; inapreensível em si mesma,
só podemos abordá-la na negação que imprime determinado e no movimento
de ultrapassagem. É Totalidade, mas não acabada e, de certa maneira,
imóvel. É o termo – indefinidamente recolocado em suspense – de uma
intenção mantida pelo homem através de uma série inacabável de
determinações particulares. Escapando a toda definição, jamais identificado

152

com alguma região particular do ser, o homem se liga também a um conjunto
de particularidades das quais não pode evadir-se pura e simplesmente.

Ai queremos ressaltar a experiência da totalidade como um advento da
motricidade, ação que pela própria cinestesia, permite acessar essa dimensão existencial
que, assim vivida, promove a percepção da plenitude dos possíveis, desde que não seja
prevista e planejada em um esforço intencional de se chegar a algum lugar ou de
delimitar uma meta intencionada104. É deixar fluir, é o agir na voz média, é a
presencialização da ação no tempo, é a experiência do jogo.
A experiência presente se transformaria em totalidade, no sentido mais
rigoroso da palavra: nela e por ela, eu me instauraria de modo absoluto;
tomando-me na fonte de meu ser, dar-me-ia toda plenitude a que aspiro:
antes de viver tal experiência, eu não existia, mas agora eu vivo. Esta
experiência não seria apenas meu engajamento primeiro, o solo onde me
enraizaria, o centro a partir do qual unificaria minhas outras experiências e
vivê-las-ia; mais que a dimensão fundamental, seria o todo de minha vida,
nada substituindo fora dela, e todo sentido estaria no interior do mundo
instalado. (JOFIF, 1970, p. 218).

O princípio ou a categoria da totalidade, um dos temas fundamentais da
antropologia filosófica de Jolif, abre um horizonte de compreensão determinante para os
fenômenos da motricidade humana. Esse tema esta presente tanto no pensamento
oriental como ocidental. Esse processo integrativo também se observa em torno de uma
dimensão que pode, a princípio, ser paradoxal, mas que evidencia um diálogo incessante
e dinâmico entre as esferas determinantes do ser humano, aquilo que pode ser
delimitado e classificado e aquelas que não são possíveis de identificar numa
determinada região do ser e que não se circunscreve num critério objetivo,
correspondendo a esferas da experiência que formam a identidade narrativa.
A experiência dinâmica da totalidade do ser-motrício é condição dialógica entre
as determinações e as indeterminações que caracterizam um processo indefinido, i.e.,
um horizonte de totalização jamais concluída (JOLIF, 1970, p.152). Assim o humano é
um movimento incessante de totalização (idem, p. 152). Adotando o projeto de
identidade do ser-motrício pela experiência dinâmica do tornar-se, do vir-a-ser, da
totalidade como horizonte, e não somente ao redor das minhas determinações
(massivamente impregnadas, no meu entendimento, pelos processos educativos). O ser104

Encontramos na obra de Eihei Dogen. Shoboguenzo: tezoro del verdadero ojo del dharma. Málaga:
Editorial Sírio, 2013, uma nota sobre o termo jijuyo-zanmai que sugere um estado natural de equilíbrio
que se experimenta quando há um esforço de realização sem meta intencionada, o que promove a unidade
de realidade em direção a ruptura de barreiras onde a consciência é o todo.
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motrício abre-se para as experiências narrativas, e pela adequação entre as
possibilidades ilimitadas de ser e o conjunto das suas determinações, um diálogo entre o
imanente e o transcendente.
Voltamos novamente à questão: Por que então as experiências humanas e suas
complexas narrativas são frequentemente e intensamente convertidas em dados
mensuráveis para que possam ser validadas? Por que o conjunto de experiências
humanas que envolvem, por exemplo, um simples ato de saltar, precisa ser reduzido tão
somente à distância do salto convertida em centímetros? Não há mais o que valorar?
Não há mais do potencial humano nas experiências motrícias que podem ser apreciados
para compor referências valorativas? Não há, na dimensão de totalidade do sermotrício, aspectos que são abertos a qualquer tipo de determinação?
Vemos que as instituições formativas do ser-motrício, especialmente na
educação formal, tem privilegiado um modo de acesso da realidade motrícia, por um
tipo de narrativa, cuja linguagem estabelece critérios de medida, comparação e
classificação em estruturas objetivadas que tende a construir uma identidade normativa,
padronizada e de diferenciação, por peculiares características fisicamente constatáveis.
O encontro com a “totalidade” da experiência conduz o ser-motrício à um estado
de ser-mais, de ser-pleno-de-possíveis e ir de encontro com a descoberta e apropriação
do si mesmo na condição de ser-co-implicado. Então há outros horizontes para
compreender o ser-motrício!
Por isso perguntamos: Como que os modos valorativos das ações humanas
impactam a formação da identidade do ser-motrício, ao se observar que há um
predomínio das estruturas hierárquicas de significação que dão um grau de permanência
e determinismo às vivências? Como é construída a identidade do ser-motrício em
processos valorativos que privilegiam a identidade normativa por comparação?
Alguns caminhos percorridos ao longo da tese apresentarão reflexões sobre essas
questões.
4.17 - Princípios universalizantes do ser-motrício.
Ser-motrício é ir além dos condicionantes. É adentrar nas esferas de sentido e da
linguagem. É pertencer a uma “retórica motrícia”. É fluir na temporalidade e na
espacialidade entrelaçado com a formação de uma subjetividade dada pela consciência
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intencional. Ser-motrício é a constatação que responde duplamente a questão do ser-emato, o ser é o fazer que se constitui fazendo-se, agindo, um sendo com sentido.
Isso porque ser-motrício é um projeto em formação dos distintos modos de
existir cuja vivência/experiência é a constante condição transcendente e ressonante.
Com esse tópico desejo trabalhar com a seguinte questão:
- É possível delimitar princípios essenciais e universalizantes do ser-motrício?
Acreditamos que sim. Especialmente pela educação do ser-motrício. A formação
humana pode potencializar e valorar os princípios universalizantes, adotando a
motricidade como solo originário da abertura de horizontes possíveis.
Diante do que foi apresentado, o mundo do ser-motrício vai se formando na
totalidade das experiências e re-experiências incorporadas e encarnadas na
transitoriedade do fluxo motrício que preenche o tempo e o espaço. As experiências,
mediadas e potencializadas pelas linguagens formam a historicidade do ser-motrício que
inclui suas estruturas de temporalidade e espacialidade singulares, constituindo a
consciência intencional do ato que, faz-se situado pela relação co-implicada do si
mesmo com os outros e com o mundo. Assim, podemos destacar alguns princípios
universalizantes do ser-motrício:
1) É um fenômeno de expressão da complexidade humana cuja totalidade e
plenitude não cabem num conceito e sim na compreensão de seu modo de
existir.
2) É um modo de agir corporalizado numa relação imbricada entre percepçãomotricidade-mundo. Estado de realização do ser que se move na busca da
plenitude de seus possíveis, num encontro do si mesmo co-implicado.
3) Trata-se de um fenômeno evanescente que se dá no espaço-tempo preenchendoo, não só por que o ocupa mais porque dá a ele sentido. Ser-motrício é um ser
que busca horizonte, expressão e sentido. Não está no espaço, habita uma
atmosfera de fusão da corporeidade e sua potencialidade de realização.
4) Ser-motrício é transcendência, pois sua realização é a expansão do modo de ser,
pois, não é acabado, é narrativa, é tarefa. Projeto de ser-mais. Abertura de
horizontes possíveis tendo a práxis criadora como modo autêntico de ser.
5) Revela a co-implicação que evidencia a intersubjetividade. Um diálogo
incessante entre o singular e o universal. Ser-motrício é a marca da coimplicação com o si mesmo, com o outro, com o mundo natural e com a cultura.
É um modo de situar-se móvel pelo mundo.
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6) Devido a impermanência motrícia no tempo, pela evanescência, revela a
potência narrativa da experiência. É a essência materializável da travessia na
temporalidade a realizar.
7) Tem a plenitude ontológica sedimentada na razão proporcional da incompletude.
8) É um enigma da existência cuja expressão, ao ser revelada pela linguagem, dá
um sentido a ser apreciado pela tarefa hermenêutica.
9) Ser-motrício é constructo que se faz no exercício da re-experiência, i.e., tem
desdobramentos. Não se deve ocupar somente de sua materialidade, apesar da
materialidade da vivência ser fundante. Não há só coisas para ver, há
experiências para viver, sentir, dar sentido, interpretar e compartilhar.
10) Ser-motrício é o puro agir num curso, de modo expressivo, carregado de sentido,
imbuído de valor e circunscrito num universo relacional situado numa realidade
histórico, cultural, ética e política.
11) Forma-se ao redor de múltiplas possibilidades de ação e expressão linguística
que superam, por seu entrelaçamento, a reduzida demarcação e classificação
disciplinar.
12) Ser-motrício é intencionalidade operante que visa ser-mais situado em múltiplas
experiências onde se formam múltiplos sentidos.
A motricidade humana revela o ser-motrício como modo de existir no inefável,
um ser aberto ao imponderável. Já que temos elementos que orientam a compreensão do
ser-motrício como fenômeno primordial da CMH, nos perguntamos sobre o modo de
acesso a ele, ou seja, como encontrar, revelar e interpretar o ser-motrício? É o que
vamos procurar na próxima trilha.

156

5. 3ª TRILHA
Ser-motrício e suas emergências.

A Motricidade Humana, como todas as ciências do
Homem, tem de enfrentar, continuamente, não só
enigmas como utopias, isto é, não só questões
aparentemente resolúveis com os instrumentos à
sua disposição, mas também modelos que,
extravasando tais limites, não podem ignorar-se
com a desculpa da sua utopia. (SÉRGIO, 1999, p.
37)

Uma vez que tenhamos compreendido mais profundamente aspectos da
ontologia do ser-motrício e seu entrelaçamento com a práxis criadora e a linguagem, o
que se propõe nessa trilha é explorar os modos como o ser-motrício emerge na
complexidade de seu ser conduzindo-o para as compreensões e interpretações mais
abrangentes. Também investigamos, como prolongamento da trilha anterior, as
transfigurações da motricidade humana mediadas e potencializadas pelas linguagens.
O fenômeno do ser-motrício não é estático e nem é desconectado das relações
com o ambiente e com outros seres. Neste percurso vamos explorar a emergência da
complexidade do ser-motrício situando-o, uma importante etapa interpretativa para
avançarmos nas ressonâncias das experiências educativas.
A pergunta orientadora é: como acessar e situar o ser-motrício?
Para responder a essa questão sedimentamos o percurso investigativo na
perspectiva

de

compreender

motricidade

pela

fenomenologia-hermenêutica

especialmente após o encontro circunstancial e propício com a obra de Gadamer (2010)
“Hermenêutica da obra de arte”. Assim tomei posse da ideia de que: se é possível
estabelecer um processo interpretativo para a compreensão de obras de arte porque não
é possível tratar a ação como uma obra existencial do ser-motrício, e procurar
compreendê-la também a partir da fenomenologia-hermenêutica?
A fenomenologia-hermenêutica como orientação que permite encontrar as
essências, compreender e mediar a experiência com o rigor do esforço interpretativo, o
que vem ao nosso encontro pelo enunciado e dotado de sentido (GADAMER, 2010, p.
4). Para Gadamer, a experiência artística apresenta-se como linguagem, pois toda
interpretação de algo compreensível, que oriente os observadores a alcançarem a
compreensão do fenômeno tem um fundo linguístico (GADAMER, 2010, p.4). Por esse
motivo é que a tese, no seu curso, tem invocado os entrelaçamentos entre a motricidade
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humana e a linguagem. Como é possível constatar esse entrelaçamento é, portanto,
coerente tratar os fenômenos motrícios numa orientação fenomenológico-hermenêutica
cuja raiz é a experiência vivida e sentida na ação.
Configura-se dessa maneira uma experiência que nos coloca na condição, tanto
do ser da ação como do observador, de interpretar o sentido daquilo que a corporeidade
em ato diz e torná-la, portanto, compreensível.
Claro que, como já afirmamos, a linguagem não é a totalidade do ser-motrício, é
uma mediação que permite a potencialização da experiência, solo primário da ação. O
esforço interpretativo para revelar o que está circunscrito no fenômeno do agir humano,
especificamente em vivências com finalidade educativa, originou o que na tese
apresento como desdobramentos do ser-motrício situado nas dimensões do sentido, do
valor e da relação.
O que vamos destacar nessa caminhada é que os processos de compreensão do
ser-motrício e suas possibilidades interpretativas não são acessados por uma ferramenta
de medida como ocorre nas ciências empíricas. Está mais para um modo de
compreender a realidade que emerge em direção ao processo interpretativo porque nos
interpela por ressonância, por que é a extensão da experiência intencional do corpo em
ato.
Somos invocados pelo fenômeno porque permitimos que ele se apresente a
nosso campo de percepção, ampliado pelos horizontes de interpretação que serão
contemplados nessa sinuosa trilha. Daí emerge o ser-motrício em todo encantamento,
autenticidade e plenitude, elementos fundamentais para a formação do apreciador da
motricidade humana. O que se espera, do ponto de vista da formação de educadores(as)
e apreciadores(as) em motricidade humana, não é a utilização das análises que seguem
como aportes, subsídios ou ferramentas de orientação fenomenológico-hermenêutica. O
que se pretende é promover ressonâncias com a realidade educativa e, fazer vibrar como
estados de celebração, admiração e encantamento os(as) educadores(as) desejosos(as)
de ampliar seus horizontes compreensivos.
Para que a admiração pelo fenômeno do ser-motrício possa emergir como
ressonância é necessário estar pronto para sentir e ver. Não é um acesso dado por
instrumento que se coloca sobre a realidade para mensurá-la, do mesmo modo que as
lentes de uma máquina fotográfica não traduzem integralmente o olhar do fotógrafo,
nem o encantamento que a realidade emerge para ele. A imagem registrada no instante
da abertura do obturador é mais do que o equipamento pode fazer por ela.
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5.1 - Desdobramentos do ser-motrício.

Agora o percurso explora o que a motricidade humana tem de mais magnífico e
deslumbrante. Convidamos a abrir seus horizontes de percepção para encontrar razões
suficientes para fascinar-se com o potencial da ação humana.

5.1.1 - A ação, o sentido e as linguagens: essência do ser-motrício.
“A essência da motricidade humana
é o sentido, a significação, a intenção”
(SÉRGIO, 1999, p. 24)

A vivência cotidiana do ser-motrício está repleta de ações cujas circunstâncias e
sentidos dizem respeito a uma grande variedade de fatores que vão desde as fases da
vida, das carências e suas emergências, da cultura, da necessidade de expressão, da
necessidade produtiva, da necessidade de conhecer-se, da comunicação, da natureza
lúdica, do campo ético e estético, da necessidade de superação, entre outros. A partir das
ações cotidianas queremos situar o ser-motrício, entre tantas ações humanas a ponto de
compreender com mais propriedade sua essência criadora e sua ligação com as
múltiplas linguagens. Assim perguntamos: como as ações mais elementares do humano
transformam-se em surpreendentes formas de criação e expressão do corpo,
ultrapassando a condição de subsistência em direção plenitude e a transcendência?
Como a educação tem tratado a temática da motricidade humana e em que medida tem
(des)valorizado essa significativa dimensão de expressão da corporeidade?
Quando pretendemos compreender os fenômenos motrícios a partir daquilo que
emerge de nossa vivência para saber por quais motivos os seres-motrícios correm,
jogam, danças, lutam, escrevem, torcem, tocam, etc., vemos que não são as explicações
da anatomia, da fisiologia, da cinesiologia e da biomecância que vão referenciar e dar
conta da compreensão da desejabilidade da ação. Descortinar o transbordamento da
ação destinada à superação das carências, manutenção da sobrevivência e da
produtividade para àquela que vislumbra o imponderável do ato criador, cuja
intencionalidade é um desdobramento tipicamente humano, sua condição primeira, é o
que pretendemos explorar (de maneira investigativa) pelas estruturas compreensivas e
interpretativas.
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Para orientar o fluir do curso de nossas percepções e observações apontaremos
algumas referências para a descrição dos desdobramentos do ser-motrício:
1) A ação do ser-motrício desdobra-se em distintas intencionalidades de acordo com
uma serie de elementos constitutivos da relação carência-complementaridadeimpressão-expressão, i.e., a motricidade humana emerge de várias formas-essências;
2) Nem sempre a interpretação do ser-motrício adentra a esfera da linguagem, e por
assim dizer, seria esse um “limite” que diferencia a análise pré-linguística da
motricidade humana que intenciona a expressão da corporeidade;
3) A ação, ao pertencer à dimensão semântica, assume um modo próprio da práxis
criadora que delineia a essência humana da motricidade e, pela própria potencialidade
de ser-motrício, abre-se em leque, i.e., em múltiplos sentidos devido à intencionalidade;
4) É da natureza ontológica do ser-motrício transcender as ações corporais que estão
mais próximas da condição de subsistência e/ou sobrevivência para a condição de
transcendência dos próprios condicionantes biológicos, o que, a grosso modo, permite o
surgimento das expressões da arte e do esportes e demais ações humanas expressivas e
criadoras;
5) A motricidade humana, cujas estruturas básicas estejam especialmente fundadas na
eficiência e utilidade do movimento do corpo, conduzindo a ação do ser ao trabalho
produtivo e ao esporte de alto-rendimento, tende a delimitar as suas potencialidades
numa única dimensão de possibilidades que, de certo modo, respondem a exploração da
ação na relação produto/consumo;
6) É desafio da educação hodierna conduzir as experiências e vivências educativas em
dimensão que considerem a motricidade um complexo sistema de apreensão/expressão
da corporeidade, num espaço fundamental de desenvolvimento humano que amplie a
condição de apreciação do ser-motrício e que se apresente como outras possibilidades
que vão além das explicações delimitadas pelos condicionantes biológicos e pela busca
de rendimento, i.e., deve a Educação ocupar-se da formação humana105 como práxis
criadora.
105

Aqui queremos destacar a ideia da formação como “Bildung”. Para designar uma referência, dada a
complexa trajetória semântica por qual esse léxico tem percorrido na filosofia alemã (MOLLMANN,
2010) vamos acolher a interpretação de Gadamer (1997, p. 47-60) cujo sentido não se resolve
exclusivamente numa finalidade técnica mais que representa uma constante evolução e aperfeiçoamento,
uma espécie de estado de assentamento e absorção de experiências que pertencem a um contexto histórico
que traz um caráter universal e comunitário como essência. “Bildung, diz Gadamer (...) não trata de um
procedimento ou um comportamento quando se refere à sensibilidade. É o sentido que se formou. É a
questão do “ser que veio a ser”. É preciso que haja uma receptividade, uma sensibilidade para o outro e a
Bildung é isso: a elevação ao comum com o outro”. (MOLLMANN, 2010, p.4). Vemos nessa
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5.1.2 – Dimensões do ser-motrício: a respiração, a mão e as múltiplas linguagens.

O ser-motrício nasce com um conjunto de possibilidades de ação desenvolvidas
durante a fase de gestação que dá suporte para seu enorme potencial para o aprendizado.
Esse, ainda em ventre materno, trata de organizar as potencialidades motrícias de sua
corporeidade não reflexiva que, ao nascer, serão colocados em interatuação, adentrando
na esfera do novo mundo que está por vir, portanto, logo de princípio o ser-motrício é
tarefa e suas ações já possuem intencionalidade e sentido106. Dentre tantas ações de sua
corporeidade não reflexiva (sucção, moro, preensão manual e plantar, entre outros)
tomaremos como exemplo o ato respiratório como fundamental para compreender a
essência do ser-motrício, seus desdobramentos e sua ligação com as múltiplas
linguagens.
As ações de primeira ordem do recém-nascido, aquelas que são mais
estruturados por reação cuja intencionalidade operante é vivida de modo restrito que,
diga-se de passagem, são fundamentais no diagnóstico das condições de
desenvolvimento neurológico da criança, aos poucos vão desaparecendo e/ou
desdobrando-se em movimentos mais complexos e de intencionalidades mais
complexas, que são compreendidos como esquemas de ação.

Por

outro

lado,

algumas ações que o corpo não reflexivo executa podem ser compreendidos como
motricidade de primeira ordem como, por exemplo, toda a gama de reflexos e ou
reações involuntárias, isso do ponto de vista do agente, no momento do ato reflexo. Essa
estrutura básica das ações trata do corpo não reflexivo e, por ser um corpo humano, está
sedimentando as experiências para o surgimento de outros desdobramentos
especificamente humanos, como o gesto e a linguagem. Para que o ato não reflexivo
seja potencializado na esfera da motricidade humana é preciso humanizar-se.

compreensão um relação do conceito de “Bildung” com a co-implicação. Para Josgrilberg (2015, p. 10)
“A ideia de formação é uma ideia presente continuamente onde o compartilhamento adquire ou sedimenta
condições de sentido. Os indivíduos e os grupos de indivíduos estão posicionados para a formação e a
educação exige essa abertura entre os envolvidos. O ser humano é, em uma de suas dimensões originárias,
a abertura para ser educado. A abertura para ser educado é uma vivência necessária de todos os
envolvidos na relação de convivência e de educação. Essa relação originária pode ser explorada
analiticamente desde a forma fetal até a morte”.
106
Como indica Manuel Sérgio (2012b, p. 108): “O movimento humano é natural, incompleto, sem
qualquer especialização. E é através de sua vida social, digamos mesmo: da práxis que o movimento
humano se complexifica, desenvolve e humaniza.(...) O fenômeno verifica-se como o homem todo: o
ouvido e olho são órgãos naturais, mas escutar e olhar desenvolvem-se, socialmente. O corpo não capta as
informações do mundo exterior, como reflexo fotográfico, mas através dos seus hábitos, da sua prática, da
sua cultura”.
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Ao caminhar numa certa direção vai-se caracterizando um projetar-se. O curso
do projeto de ser-motrício não se fixa na temporalidade. Daí a dificuldade de
estabelecer formas de apreciação sem valer-se das linguagens. Mesmo o “sentir” precisa
de um processo reflexivo que o explique sabendo que sua descrição sempre será um
recorte do sentido. O ser-motrício está sempre na condição de “por-dizer” (SÉRGIO,
sdb, p. 90) o que torna o processo de interpretação da motricidade humana um
fenômeno vivo, de leituras e releituras sucessivas das experiências e re-experiências.
Para o ser-motrício, “o corpo não se reduz a simples organismo, ele é uma rede de
intencionalidades, um horizonte de possibilidades, e fonte de comunicação como o
outro” (SÉRGIO, 2001, p. 77). Por isso suas ações precisam adentrar na esfera do
sentido, necessitam explorar o campo do afeto107, da imaginação, do simbolismo, das
linguagens, da compreensão, da interpretação e da vontade.
Grande parte das ações cotidianas do ser-motrício possui um caráter pragmático,
i.e., estão direcionadas a uma tarefa determinada por certo grau de necessidade a ser
suprida. São muitas as formas de ação, de distintas naturezas onde, em geral, assumem a
dimensão produtiva que complementam a emergência das carências de subsistência. O
que vejo nas ações cotidianas, são atos intencionais que não transgridem a natureza
pragmática. Para que a motricidade humana revele-se em sua potência de expressão,
admiração e encantamento propriamente humana é necessário a emergência de outros
sentidos que situe o ser-motrício em uma atmosfera de intencionalidade para além das
dimensões produtivas e provedoras das carências biológicas.
Circunstancialmente, frente a essa questão, fui interpelado pela percepção da
emergência do fenômeno motrício situado para além das carências primárias 108. A
percepção emergiu da sonoridade produzida por uma infinidade de ações de pessoas
convivendo numa feira livre. A diversidade da sonoridade produzida pelos seus distintos
timbres, intensidades e volumes não eram, no entanto, resultantes de uma
intencionalidade de produzir música109 pela ação sinérgica de seus produtores, a não ser

107

Cf. SANTOS, S.O; DOURADO,W.A.M. Corpo, afeto e educação. Revista Notandum, Cemoroc –
Feusp / IJI – Iniv. Porto. Ano XIX, n.40, janeiro – março 2016, p. 113-124. Disponível em:
http://hottopos.com/notand40/113-124WesleySergio.pdf.
108
Quando estamos vivendo uma investigação encarnada, como considero minha relação com esta
pesquisa, nossa percepção se abre as experiências ligadas à temática de estudo. O exemplo é uma das
diversas situações que me vi interpelado pela emergência do ser-motrício.
109
Quando a ação é organizada de modo intencional, cujo sentido é a sinergia. Para revelar a música, os
sons passam a habitar uma dimensão linguística que contam algo, que expressam algo que transcendem a
materialidade da ação.
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pelos modos de tratamento110 e nos anúncios típicos dos feirantes. A ação produtora da
sonoridade era resultante de outra intencionalidade, i.e., a produtividade, natural do
comércio. Eu fui tomado pela necessária busca de encontrar ações capazes de revelar o
ser-motrício em outra dimensão, aquela que transborda o caráter utilitário do gesto.
Na miríade de ações de ordem prática: pendurar, cortar, empurrar, carregar,
levantar, pregar, varrer, distribuir, etc., por um instante de admiração111, e como
continuidade da interpelação sonora dos atos das pessoas do local, minha percepção foi
tomada por algo revelador. Em uma das bancas um feirante colocava suas bananas no
tablado “cantarolando” uma música. Nesse momento percebi que suas ações assumiam
outra dimensão, pois emergiam numa outra atmosfera, estava evidente que
transcendiam, de algum modo, a simples tarefa de dispor seus produtos á venda.

FIGURA 14 – O vendedor de bananas.

Algo naquela ação tornou-se distinto, en-cantador, aquilo que nos faz cantar,
que nos alegra, que nos dá vida, que vislumbra. Algo naquele instante assumiu outro
sentido. A mão do feirante, ao ritmo de seu canto, circunscrevia suas ações numa
espécie de dança, e mais, afetava as pessoas positivamente, já que estes se co-moviam.
Esse incrível fenômeno revelou uma passagem da tarefa produtiva do ser-motrício para
uma atmosfera expressiva de transbordamento do ato pragmático. Havia um tom de
ludicidade, de jogo, de alegria, de deslumbramento, de criação, de plenitude.
A experiência da feira livre levou a pensar na natureza dos cantos de trabalho e
toda a abrangência da relação da motricidade humana produtiva na passagem para
outras dimensões de sentidos motrícios. Seria essa passagem uma necessidade
110

Por vezes é mais notório observar a autenticidade afetiva no tratamento dos feirantes com seus clientes
do que em muitos espaços educativos formais. Numa feira livre emerge a afeição e a co-implicação que
nem sempre se observa no espaço da escola.
111
Segundo Josef Pieper (2007, p. 41 ), para os fundadores da filosofia a admiração é o princípio da
filosofia.
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ontológica do ser-motrício? Quais as ressonâncias da compreensão e interpretação desse
desdobramento nas proposições educativas?
Foi possível observar que das ações daquele feirante emergiam conexões com
distintas dimensões de sentido que, em conjunto, configuram a práxis criadora,
conduzindo a ação num certo horizonte de possibilidades, caracterizados pela
intencionalidade operante, assim, emerge o ser-motrício, seus encontros112, afetos,
desdobramentos e realizações.
A partir daí, podemos eleger a mão humana como experiência que nos leve a
compreender a essência da motricidade que vai da utilidade da ação à expressão da
corporeidade (SÉRGIO, 1999, p.215), da superação das carências existenciais, em parte
ligadas a produtividade, a formação de mundos, a passagem do trabalho rumo ao
universo da arte e do esporte, rumo à linguagem do corpo, como vida plena.
Compreendemos esse fenômeno como desdobramento do ser-motrício.
Ao liberar as mãos do estado produtivo ou de subsistência, o ser-motrício
também liberta sua motricidade e a conduz a outros horizontes de possibilidades, onde
se edifica seu ser-criador. Com novas possibilidades de interação com o ambiente e
com os outros, a mão do ser-motrício constrói ferramentas e as torna extensão de seu
próprio corpo. A apreensão da mão na ação, função biomecânica, projeta-se nos
sentidos/significados onde o ser passa a apreender o mundo e formar novos mundos por
sua motricidade, uma relação edificada no vivido e em todas as suas interpretações cuja
mão é, nesse exemplo, a representante da totalidade da corporeidade. É importante
destacar que, nessa trajetória, o ser-motrício forma-se a si mesmo de modo coimplicado. Como nos diz Manuel Sérgio (1981, p. 44) “A passagem do sentido ao
inteligível implica a mediação da prática e da linguagem (...) A passagem do reflexo do
fenômeno ao reflexo da essência representa o transito do imediato ao mediato...”.
Assim, a mão do reflexo, a mão da ação, a mão do trabalho, a mão do artista, a
mão do desportista, a mão da expressão, da linguagem, da comunicação, da disputa, do
exercício, da ludicidade, do afeto, do acolhimento, do gesto, do reter e o doar, e entre
tantos outros possíveis motrícios, compreendem a própria essência da motricidade
humana. “Pelas mãos efetivamos a nossa presença no mundo, porque a mão prende,
molda, sustenta. Mas elas são, sobretudo o gesto disso, a presentificação do espírito que
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Cf. SILVA, C.A.F. A dança da vida: Buytendijk e a fenomenologia do encontro. Revista de Estudos
filosóficos nº 13, 2014, p. 73-86. Disponível em: http://www.ufsj.edu.br/revistaestudosfilosoficos
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as anima. Porque nada torna mais presente uma pessoa do que o gesto” (FERREIRA,
1978, p. 269).
Um ótimo exemplo das possibilidades criadoras humanas numa totalidade
corpórea que a mão materializa é o ofício do Oleiro113.
É evidente que aqui estamos utilizando a mão como metáfora porque, de fato, o
corpo todo no ato intencional, na sua condição integral corpo-alma-desejo-naturezasociedade (SÉRGIO, 1999, p. 36) é o fundamento da motricidade humana, ou, como
vamos destacar como a “atmosfera da práxis criadora”, o que se aproxima de certa
sinergia das linguagens (WUNENBURGUER, 1995, p.256), permitindo um modelo de
pensamento que se refere a uma complexidade dinâmica, ou razão pluralizada, tornando
possível um ordenamento interativo entre a percepção da materialidade do ato, o
sentido, a relação, o valor, a cultura, a história, a ecologia, a ética e a política.
Outro modo de orientar o acesso114, a compreensão, a interpretação e o
encantamento pelo ser-motrício é a vivência da respiração. A respiração humana é um
fenômeno muito particular. Isso porque além de marcar diretamente a vida em sua
condição primordial, i.e., nosso modo bios, trata-se de uma ação que aponta para um
controle consciente ou, melhor, que permite a intencionalidade como consciência em
ato, e só ocorre nesse universo a partir do surgimento da conexão com outras dimensões
de sentidos mediados e potencializados pela linguagem. A respiração traduz em grande
medida as interações sujeito-mundo que podem ser observadas em outras ações
humanas por sua extensão. A respiração é o movimento humano que marca
constantemente nossa incompletude, nossa necessidade de agir, nossa necessidade de
busca, de ir além. Respirar, essência da vida, pode tornar-se também a essência para
compreender o acesso ao modo de ser-motrício, pois permite uma integração concreta
113

Veja o vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7GbB9TtzqE0. Último acesso em:
19/10/2016.
114
Um dos traços principais da filosofia de Josef Pieper, segundo estudo realizado por Lauand (2007, p.
119-142), é que o acesso a realidade fundamental do homem só é possível por caminhos indiretos pois o
saber da experiência, e aqui destacamos o conjunto das vivências, não estão totalmente dispoível ao nosso
saber consciente. Como vimos, a materialidade da ação é evanescente e, como tal, tendem a cair no
esquecimento, vão se condensando, se escondendo, mas não se aniquilam, se transformam em três
“sítios” que permitem que haja uma duração a forma da experiência: 1) pelas instituições; 2) pelas formas
de agir (re-experiência); 3) pela linguagem. É nesse caminho que torna-se possível constituir uma
hermenêutica da motricidade humana, assim como, e por essas vias que caminhamos para formar um
apreciador da motricidade humana. É aquilo que Ricoeur defende quando fala de uma identidade ipse,
i.e., de uma identidade narrativa onde o caráter fenomenal necessita ser ressituado por uma narrativa,
pois, “o que a sedimentação contraiu a narrativa pode reabrir” (RICOEUR, 2014, p. 123). Além desses
significativos horizontes compreensivos para o fenômeno evanescente da ação humana queremos destacar
a consciência do tempo presencializado, muito próprio das ações meditativas, que, diferente das outras
perspectivas, ou mesmo entrelaçadas a elas, torna a ação-consciência uma totalidade.
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entre as necessidades bio-fisiológicas com as possibilidades culturais, a passagem do
sensível ao inteligível, ou seja, uma complexa complementaridade entre ato reflexo, o
movimento intencional consciente e o movimento reflexivo transcendente, aquele onde,
por ser dotado de sentido, permite formular conceitos e projetar-se além do campo da
vivência materializada.
A passagem do reflexo do fenômeno ao fenômeno da essência representa o
transito do imediato ao mediato, do particular ao geral - movimento esse que
se impõe, ao longo da satisfação dia a dia renovada, pelo homem, das
necessidades vitais. (SÉRGIO, 1981, p. 44)

A condição acima coloca a respiração humana em uma dimensão muito diferente
de outros seres, não humanos, que também respiram. O que de fato marca a linha entre
um movimento respiratório automático (não reflexivo) e a motricidade respiratória do
humano reflexivo e linguístico é a relação “corpoconsciência”, é a possibilidade de
encontrar nele um sentido mais amplo que o ato em si, permitindo uma (re)construção
do próprio ato, ou seja, uma circularidade práxica criadora, também chamada de rejogo, re-experiência.
Se não fosse esse fenômeno os humanos não arriscariam sua vida, por exemplo,
para praticar mergulho livre sabendo que não podem respirar debaixo d’água. Mas a
prática do mergulho está ai para mostrar que o ser-motrício, quando vê um possível por
realizar, adentra numa atmosfera que suplanta e estabelece outros sentidos para o que
seria, tão só, um condicionante biológico. A respiração humana vai adquirindo nuances
culturais e, interconectadas com a sua função fisiológica, se revela uma impressionante
variedade de formas e sentidos, por exemplo, na prática do kyudo115:

FIGURA 15 - Kyudo

- “Se o senhor não consegue”, replicou o mestre, “é porque respira de
maneira inadequada. Depois de inspirar, solte o ar lentamente, até que a
115

Kyudo (弓道; lit. o caminho do arco), é a arte marcial japonesa do tiro de arco. Seu ritual pode ser
apreciado em: https://www.youtube.com/watch?v=GUzNoTrVA1U. Último acesso em: 19/10/2016.
Imagem disponível em: https://br.pinterest.com/pin/438960294901800815/
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parede abdominal esteja moderadamente tensa, retendo-o por alguns
segundo. Em seguida expire de maneira mais lenta e uniforme possível e,
depois de um breve intervalo, volte a aspirar rapidamente, continuando,
assim, a inspirar e expirar com um ritmo que pouco a pouco se instalará
por si só. Se fizer isso de maneira correta, sentirá que o tiro se torna cada
vez mais fácil, pois essa respiração não só lhe permitirá descobrir a origem
de toda a força espiritual, mas fará brotá-la como um manancial cada vez
mais abundante, irradiando-se pelos seus membros. (HERRIGEL, 2006, p.
32).

Os atos unicamente voltados para suprir as condições básicas de sobrevivência e
subsistência não são suficientes para prover a complementaridade da carência do sermotrício diante da desejabilidade de realização, de encontro consigo mesmo, com o
outro e de transcendência. O humano é um buscador de sentido e a motricidade humana
não se encerra no movimento do corpo, mas no complexo ato de se-mover como forma
de impressão e expressão da corporeidade em relação ao mundo que o rodeia, ou seja,
não se trata só de satisfazer carências biológicas para manter-se vivo, é de fato
necessário a construção da cultura que possa tornar a respiração, assim como todo e
qualquer ação, uma impressão/expressão da corporeidade, portanto, de sua identidade,
sua existência singular co-implicada com a totalidade das relações inter-humanas.
É da natureza ontológica do ser-motrício ampliar os horizontes de ação e de
sentido, o que estamos compreendendo como desdobramentos, potencialmente
transvalorados pelas linguagens. Mas quais são os humanos contemporâneos que, nos
afazeres apressados de sua cotidianidade, é cada vez mais ocupados com a
produtividade técnica de suas ações, se permitem expressar através de seu movimento
mais essencial? Tantos e quantos são os corpos que habitam experiências educativas que
visam ensinar a potencialização dos desdobramentos motrícios que vincule
conscientemente a ação, o sentido e as múltiplas linguagens?
Existe então uma importante distinção entre explicar a respiração do ser
humano, baseada na sua necessidade de sobrevivência, e compreender o humano que
respira na iminência do devir e do transcendente (mais ser).116.

116

A respiração, assim como muitas outras ações da cultura dos “Orientes”, apresentam formas distintas
de exercitar-se, com relação às vivências ocidentais, atribuindo-lhes outros universos de sentidos. Vemos
isso, por exemplo no Yoga através do pranayama, na prática do Wu Shu chinês e nos exercícios
respiratórios da cultura japonesa.
Para
aprofundamento
do
assunto
veja
o
vídeo
disponível
em:
http://www.youtube.com/watch?v=amkJraCgIng. Último acesso em: 19/10/2016.
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Humano que respira, aspira117 algo e, portanto, inspira-se. Deseja ir em direção a
alguma coisa, necessita doar sentido, encontrar-se na ação, criar e transcender. O sermotrício respira sentido.
A motricidade humana é exatamente essa condição, um ser-motrício em direção
a mais ser (SÉRGIO, 1999, p.215). Assim, a motricidade respiratória tende a uma
emancipação da relação do ser-motrício com o si mesmo e com o mundo, que vai da
condição de movimento não reflexivo de primeira ordem ao movimento transcendente
(reflexivo – linguagens).
Para olhar as ressonâncias corporais da formação contemporânea é preciso
questionar: como a educação tem explorado as potencialidades dos seres-motrícios
contemporâneos a partir de sua “respiração” e de suas “mãos”? Quantos seres-motrícios
estão diariamente entregues as ações cuja finalidade e sentido visam tão somente à
manutenção de condições de sua sobrevivência? Quantos são os que, por esse motivo,
não podem exercer a plenitude de sua corporeidade e motricidade como modo próprio
de conhecimento e existência? Quantos podem expressar-se criativamente, no fluxo
motrício em transcendência, ao projetarem as ações de suas “mãos” pela arte, pelo jogo,
pela dança, pela ginástica, pela culinária, pela música, pela meditação, pelo afeto e pela
vida?
As expressões da “respiração” e da “mão” são, por assim dizer, apenas um
percurso introdutório para compreender, por suas conexões e entrelaçamentos, o que se
passa com toda a corporeidade quando nos colocamos na intenção de descrever e
interpretar a motricidade humana numa condição encarnada, considerando o horizonte
de sua complexidade.

5.1.3 - Ser-no-trabalho... sons. Sons-do-trabalho... ser-motrício. A transfiguração da
motricidade humana.
Vimos que a ligação da ação com o sentido é um princípio que torna um
movimento do corpo efetivamente motricidade humana, agora, para aprofundar os
desdobramentos motrícios e sua potencialização pelas múltiplas linguagens, tomaremos
como exemplos algumas formas de expressão, e, a partir de sua interpretação, seguir
dialogando com os sentidos e as essências do ser-motrício.

117

No sentido de ansiar, desejar, buscar, projetar-se.
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Vejamos uma manifestação da cultura espanhola, parte do Flamenco, chamada
de martinete também conhecido com canto a palo seco. Essa manifestação é um
exemplo para compreender como emerge um autêntico modo de ser-motrício coimplicado, i.e., uma expressão onto-semântica-motrícia. O martinete é originário do
produto do trabalho dos ferreiros gitanos (ciganos) de Cádiz, Jeréz, Sevilla e Triana a
partir da la fragua, um tipo de forno movido por foles onde os metais são forjados,
aquecidos e colocados nas bigornas para serem moldados a golpes de martelo. O ritmo
compassado dos golpes, acompanhados por cantos que se assemelham com as orações
de origem muçulmana, formam, em conjunto, a ambientação, ou como mais aprecio
descrever, a atmosfera do martinete. Nota-se nesse exemplo, uma passagem bastante
evidente da motricidade do trabalho transfigurada para outra forma de expressão
potencializada pela linguagem, i.e., uma sinergia de linguagens em torno da
motricidade e da corporeidade reunindo o canto, o ritmo e, mais adiante, a própria
dança. Tal fenômeno proveniente do trabalho dos ferreiros tornou-se uma das mais
potentes e autênticas formas de manifestações do Flamenco, entre tantas vertentes de
estilo. Um ritmo de palmas e instrumentos de percussão associados ao canto e aos
movimentos intensos e enérgicos dos passos dos(as) bailarinos(as) com os pés118.
Outro exemplo interessante, e que serve para entendermos a condição própria da
motricidade humana potencializada pelas múltiplas linguagens, em especial da condição
de transfigurar a ação do trabalho em expressão com sentido criador e transcendente,
são os cantos de trabalho, tal como notei no exemplo da feira livre, e que agora retomo
com mais profundidade de interpretação.
Recorri ao trabalho das lavadeiras do Vale de Jequitinhonha119 para
compreender com mais propriedade a transfiguração da ação produtiva para a ação
expressiva. Podemos a partir daí compreender como o humano necessita transcender a
condição, muitas vezes repetitiva e monótona de trabalho ou do treino, na direção de um
sentido para além da ordem produtiva. A motricidade humana também tem um
desdobramento no trabalho, i.e., na ergomotricidade (SÉRGIO, sdb, p.156), no entanto é
da natureza do ser-motrício seguir para além dessa condição, de transgredi-la. Na
relação do corpo com o ambiente o humano procura formas de expressar sua
118

Veja os vídeos: La fragua del tio juane-caminos del flamenco. Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=74U3ggKtYfA Martinete (A Palo Seco: Rasgos Flamencos). Último
acesso: 19/10/2016. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=zaVw-qG0zaU. Último acesso:
19/10/2016.
119
Veja o vídeo: Lavadeiras do Jequitinhonha - Projeto Cantos de Trabalho. Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=X5qxLbtbCg4. Acesso: 19/10/2016.
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potencialidade e sua co-implicação, na grande parte das vezes, envolve a motricidade
como forma de linguagem e de jogo. É o encontro do modo de “falar” com a
motricidade cujos sentidos não se encerram no domínio da palavra.
Podemos recorrer a vários exemplos que apontam a transfiguração da
motricidade humana pela potencialização das linguagens. Assim destacamos também as
manifestações de ritmos e danças dos grupos humanos dos povos africanos que
transcendem a motricidade do cotidiano do trabalho120, criando formas interpretativas e
linguísticas, como é também o caso da utilização da água com instrumento percussivo121
pelas mulheres das ilhas Gaua, ao norte da província de Torba, no arquipélago de
Vuanatu. No caso desse grupo de mulheres, a água, que deveria ser do ponto de vista
biológico/fisiológico, útil apenas e tão somente para atender as necessidades vitais, uma
vez tenham sido satisfeitas, não são capazes de preencher a totalidade e plenitude do
ser-motrício, como ocorre com outros seres vivos.
Para o ser-motrício é condição ontológica transcender do caráter útil das suas
necessidades básicas para o caráter expressivo, criativo e comunicativo, i.e., transfigurar
e transvalorar a experiência concreta do cotidiano potencializada pelas múltiplas
linguagens122. Também podemos observar esse fenômeno na passagem do trabalho123
para os jogos populares124 e dos jogos populares aos esportes em geral, as danças,
ginásticas, lutas e demais ações criadas pelos seres humanos.

5.1.4 - Na integração ação-sentido-linguagens, emerge um princípio para a práxis
criadora e o desdobramento do ser-motrício.

120

Veja o vídeo: “FOLI (there is no movement without rhythm)”. Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY. Último acesso em: 19/10/2016.
121
Veja
os
vídeos
“water
drumming”.
Disponível
em:
http://www.youtube.com/watch?v=pEgJhfWKq4A. Último acesso em 19/10/2016.
122
Isso nos permite compreender porque, em geral, se interpreta a ação por sua produtividade, i.e., o
desejo de encontrar mecanismos de materialização da experiência que transcorre ininterrupta no
espaço/tempo natural. Mesmo os eventos motrícios que “não deixam marcas” se distinguem com relação
e intencionalidade, pois podem ligar-se a tarefas destinadas para a formação do “si mesmo” ou para um
horizonte de possibilidades relacionais. Por esse motivo, caminhar, por exemplo, pode assumir diversas
intencionalidades que vão desde o prazer de andar até a finalidade de se chegar a outro lugar. Isso aponta
para a investigação da relação da intencionalidade com a gênese da apreensão/expressão corporal que
possa ser desenvolvida em outros estudos.
123
Para Pieper (2007, p. 8) O mundo cotidiano do trabalho é o mundo da utilização, daquilo que tem
rendimento, serventia e finalidade, cuja função é saciar as necessidades de carências básicas, o que ele
chama de o mundo da “utilidade comum”.
124
Essa passagem pode ser observada no evento “Festival Internacional de Jogos Tradicionais na Guarda”
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=HzrQowGBWas. Último acesso em: 19/10/2016.
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Não há como pensar na ação humana destituída de sentido. O ser-motrício é serde-busca, um ser-de-devir e sua ação é um processo transformador integrado com o
universo idealizador, formando sentido e comunicando-se pelas linguagens. Uma
linguagem do corpo e de seus movimentos, assim com diz Manuel Sérgio (1999, p. 18)
“O ser humano está todo na motricidade, numa constante abertura à realidade mais
radical da vida”.
Um jogo, por exemplo, é um diálogo vivido por um grupo de jogadores que
constroem seus discursos com seus corpos em ação compreendidos entre aqueles que
estão no diálogo do jogo e, em outras situações, partilhado por seus espectadores. A
linguagem é o elemento de mediação e potencialização da ação, do sentido, da relação
interpessoal, dos valores atribuídos a todo o universo de ações em torno da cultura, e da
historicidade do ser-motrício. Assim, ser-motrício é potencialmente ser-de-linguagens.
Outro exemplo dessa perspectiva de entendimento é apresentada no editorial da
revista “HardCore”, especial de 25 anos, com o título, “A essência do movimento”. A
citação revela a perspectiva de um surfista descrevendo a relação do surf com a vida e
nela observamos três elementos fundamentais da dimensão da práxis criadora própria do
ser-motrício, i.e., a temporalidade, a estética, as linguagens e a co-implicação:

A inspiração está bem à nossa frente, em todos os segundos a cada abrir e
fechar de olhos, a cada expressão, atitude, manobra, passo, palavra, gesto,
pensamento. Somos artistas sim, porque estamos em comunhão com o
Oceano e nele interagimos com o Universo. (VASCONCELOS, 2014, p.
22)

Como explicar uma vivência corporal autêntica, num fenômeno temporalmente
transitório, sem considerar que um dos acessos a essência do ser-motrício é pela
múltiplas linguagens? É nesse passo que reforçamos a tese de que a motricidade
humana revela a constante busca da realização plena dos possíveis do ser-motrício coimplicado, transfigurados pela potência e mediação das linguagens. Por ela torna-se
possível a compreensão da essência dos diálogos corporais com o mundo. “O mistério
da linguagem é sua abertura. Qualquer um é capaz de encontrar a palavra correta para
situações nunca calculáveis e para instantes imprevisíveis” (GADAMER, 2009, p. 37).
Encontrar o discurso da experiência do corpo em ato trata-se de um exercício
hermenêutico, que considera as linguagens, modo de potencialização e preservação
dessa narrativa, mantendo-a viva e permitindo assim um contínuo estar-sendo. Nessa
perspectiva não existe então uma “educação do físico” e sim a educação das múltiplas
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experiências de ação, já que o movimento de um corpo humano é carregado de sentido,
atravessa a temporalidade preenchendo a “clareira” das diversas possibilidades de serno-mundo no seu projeto de existir, pois “a linguagem é uma faculdade (potência
humana) segundo a qual o ser humano dispõe e entrelaça sua presença ao sentido da
realidade através de signos” (JOSGRILBERG, 2014, p. 17).
É lamentável saber que a recuperação da experiência vivida do ser-motrício tem
sido, em sua maioria, feita por medidas estáticas de controle do tempo e do espaço,
transformando a riqueza existencial da ação numa materialidade coagulada pelos dados
extraídos dos instrumentos de mensuração. Olhar para a motricidade humana e
compreende-la além dessa perspectiva técnica é um dos mais importantes contributos
dessa tese.

5.1.5 - Homo faber, homo ludens, homo artisticus, homo sportivus: sentidos do sermotrício subjugados pelo homo oeconomicus.
O ser-motrício na plenitude de sua expressão, entre distintos modos de ser,
também tem sua existência vinculada a ação produtiva do trabalho. Mas a motricidade
do trabalho (ergomotricidade) não esgota toda a potencialidade humana. Porque do
trabalho desenvolve-se uma práxis criativa e transformadora que, ao receber sentido e
valor, vai formando mundos em diálogo com a natureza e a cultura, assim como
também a reflete. A natureza da motricidade humana no trabalho, em parte está para
solucionar as necessidades de sobrevivência e, por outra parte, para atender a
necessidade criativa, expressiva, transformadora e formadora das identidades singulares
na co-implicação com a universalidade dos fenômenos naturais e humanos.
O que preocupa na atualidade é que o segundo modo apontado para a realização
do ser-no-mundo (MERLEAU-PONTY, 2011) do trabalho tem se tornado escasso e,
mas que isso, tem sido ignorado em muitos projetos educativos por focar, em demasia,
nos sistemas de eficiência técnico/instrumentais, da busca de resultados valorados por
processos estandardizados. Essas dimensões estão sobrepujadas pela necessidade
produtiva e que, em certa medida, remetem o sentido da motricidade a um processo de
alienação, passando a destituir o humano de seu ser-motrício criador, de sua essência,
de seu projeto. O homo faber muito tem a ver com o homo sportivus diante desse fato.
O sentido produtivo conduz ao processo de acumulação de bens e riquezas onde o corpo
e a motricidade são explorados, e onde o ser-motrício destitui-se do si mesmo. O corpo172

objeto e o movimento mecanizado são consequências da razão produtiva do sermotrício em detrimento à formação do corpo-próprio (MERLEAU-PONTY, 2011).
Mas, como pode o devir humano e sua condição natural de desejabilidade ao ato
criador e transcendente, livrar-se das “amarras” do ser-de-produção que, ao assentar-se
no homo faber, transita na formulação de conceitos e sentidos 125 que, na atualidade,
pressupõem o homo sportivus, dominados pelo mundo do homo oeconomicus? Mais que
isso, como as experiências educativas estruturadas num projeto que visa proporcionar a
potencialização do homo ludens e artisticus pode assentar-se? Como podem dialogar
esses contrapontos de intencionalidade?
Vemos a motricidade humana “brilhar” nos corpos dos atletas nos mega eventos
esportivos, retratando a ambiguidade de um universo de outros tantos corpos segregados
e, não tão brilhantes como os dos atletas, vivenciando o cotidiano de seu ser-motrício na
condição de subsistência que, pela impossibilidade de projetar-se em sua própria
identidade plena e transcendente, contenta-se em espelhar-se e ter seus possíveis
projetados na “simbologia dos deuses”, portanto, uma transfiguração linguística,
promovida pelos corpos/deuses/celebridades. Esse fenômeno é objeto de adoração da
mídia e atende muito bem os interesses corporativos. Para essas instituições vale mais
um ser-motrício espectador e sedentário do que muitos na busca da plenitude de seus
possíveis situado em seu ato criador, em analogia ao ditado popular “mais vale um
pássaro na mão do que dois voando”.

5.1.6 - Algumas considerações sobre a emergência do ser-motrício.

A humanidade contemporânea não mais se identifica com o primeiro grande
sistema de significação mágico-religioso da antiguidade (SANTIN, 1990, p. 23) onde
tudo era explicado e controlado pelos seres divinos. Mais, nos mega eventos culturais e
esportivos, parece que a humanidade retorna a condição de espelhar a necessidade do
transcendente a partir da motricidade simbolizada nos grandes espetáculos126.
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Para Pieper (2007), a questão da transcendência e do ultrapassamento da estrutura produtiva do
trabalho, cuja serventia reside no carater instrumental e de rendimento das ações humanas, é necessária
para que a essência do filosofar se revele. O mesmo ocorre com a motricidade, pois, como fenômeno
humano, necessita encontrar sentidos transcendentes, necessita valer-se da força de ultrapassamento onde
a admiração surge como potencia. Especificamente na tese essa perspectiva é fundamental para
reforçarmos a ideia da Apreciação da Motricidade Humana como corolário do processo educativo do sermotrício.
126
Cf. LLOSA, M.V. La civilización des espectáculo. Col. Acácias – México: Santillana Ediciones
Generales, 2012.
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Como fica a educação considerando a essência de um projeto de ser-motrício,
que percorre a experiência da ação com sentido na busca da superação, potencializados
e mediados pelas linguagens, sabendo que, parte significativa da população humana tem
sido destituída dessa formação. A humanidade contemporânea cria projetos onde o sermotrício se depara com a impossibilidades de re-construção de seus próprios sentidos
em torno de suas próprias experimentações. É a grande armadilha que a própria
linguagem tem de subverter a experiência, convertendo os sentidos e valores para
interesses particulares.
O que preocupa são as ressonâncias dessas demandas de sentido nas proposições
educativas, que, por impotência interpretativa, tem se colocado incapazes de penetrar
nas dimensões sensíveis e compreensivas do problema. Daí, entre tantas outras
justificativas já apontadas, a emergente necessidade de tratar a motricidade humana
como um problema hermenêutico. Cabe a pergunta, afinal: qual o sentido do esporte?
Quais os sentidos das demais ações humanas que se transformam em conteúdos de
ensino? Só a praticidade utilitária, só o ensino das técnicas e o conteúdo dos
movimentos do corpo validados institucionalmente dão conta de formar o ser-motrício?
Diante disso, urge investigar como a motricidade humana tem sido “vitimada”
pela obstrução de sua essência, tornando-se assim, facilmente compreendida como um
“produto” a ser explorado por grandes corporações. Em busca de lucro, as instituições
corporativas se dedicam a construir um “ilusionismo perceptivo-linguístico” para dar
sentido à experiência vivida na corporeidade cotidiana. São criados eventos, por si só
potentes espaços de “fomento de sentidos” direcionados aos interesses particulares,
onde o espectador tende a identificar-se com os interpretes desses sentidos, pois, quem
não se encanta com o poder extraordinário dos corpos dos atletas que dominam tão
brilhantemente seus atos e da materialização de seus possíveis. Nessa imersão da
linguagem encantadora do corpo seguem crescentes as desigualdades sociais e o
descaso humano que destituem o projeto pessoal e coletivo do ser-motrício. É um
paradoxo a ser explorado no campo investigativo histórico, cultural, ético e político da
motricidade humana.
Os interesses corporativos não poderiam ser os portadores dos sentidos dados às
potencialidades humanas expressas na motricidade, isso é papel de uma educação
esclarecedora e preocupada com a formação humana consciente. Ocorre que as
instituições corporativas são excepcionalmente hábeis na exploração linguística do sermotrício, pela invocação dos corpos pré-reflexivos em torno da busca de audiência e,
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consecutivamente, lucro127. Diante dessa estrutura é também emergente uma educação
para que o ser-motrício seja capaz de interpretar essas nuances e ampliar aspectos que
conduzam à apreciação da motricidade humana nas suas essências.
O que permite esse processo acontecer é, pela minha interpretação frente as
problemáticas e dados dessa investigação, a reduzida capacidade do ser-motrício em
compreender e apreciar o conjunto de possibilidades expressivas de sua vida motrícia,
tomando como especial referência suas vivências e experiências cotidianas, singulares e
conscientes a partir de onde habita e que, de um modo ou de outro, não tenha sido
explorado a contento em um programa educativo do ser-motrício, capaz de criar um
movimento contra hegemônico que dialogue com a “desimbolização generalizada”
(LIPOVETSKY, 2007, p.340), razões que justificam essa pesquisa. É tratar de conceber
a ação humana numa outra perspectiva paradigmática.
Nesse sentido, a educação do ser-motrício tem papel fundamental na formação
de uma corporeidade autêntica, na qual seja garantido o direito de vivenciar a
motricidade com liberdade, de forma que construa sentidos e que estes sejam parte e
garantia do processo de desenvolvimento individual e coletivo do potencial humano, o
que defendemos como co-implicação, um modo de ser-motrício comovido, i.e., movido
com, de comovente, ou melhor co-movente, mover-com128.
A “co-moção” (mover com) responde a uma das mais intrigantes e fascinantes
dimensões do ser-motrício, i.e., uma atmosfera existencial onde se vê implicado com o
si mesmo, com o outro e com o mundo. Um afeto que reconhece o esforço na busca de
ser-mais em interação. Estado volitivo que leva em conta que o individuo é mesmo
importante para si próprio e que sente prazer em compartilhar sua realização. Onde o
ser-motrício sente que há uma consonância, uma vibração, um clima criativo-lúdicoprojetivo, revelador de um diálogo entre o próprio ser e os outros seres. Uma vibração
em todo o ser, que perdura como energética necessária para a práxis criadora. Um fio
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O exemplo do que posiciono pode ser visto na opinião do Prof. Dr. Carlos Vainer, professor pelo
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano - IPPUR/UFRJ em entrevista concedida ao jornalista Juca
Kfouri ao tratar do tema dos Mega Eventos: “Nós gostamos de futebol, nós gostamos de esporte, só que a
Copa do Mundo e a Olimpíada não tratam de esporte, tratam de negócio. É um grande negócio e não um
festival esportivo. O que aparece é um festival esportivo e o que move é um grande negócio”. Entrevista
completa disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZKDRaZXajIg . Último acesso em:
19/10/2016.
128
Comover, do Latim Commovere, i.e., “mobilizar, mover conjuntamente” onde “com” trás o sentido de
“junto” e “movere” o sentido de “mexer, deslocar, agitar” . Tal etimologia permite dizer que o modo coimplicado de ser-motrício que defendemos e um ato de comoção. A educação precisa, por esse
pressuposto
linguístico,
ser
comovida.
Myetymology:
http://www.myetymology.com/latin/commovere.html
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condutor em direção à plenitude de seus possíveis. Energia necessária para que o
esforço não de dissolva, mesmo diante das adversidades e de todo esforço de superação,
que só existe perante um outro ser-motrício.
Pela “co-mocão” a educação pode fazer brilhar muitos corpos e ajudá-los a
dialogar nas vivências concretas do cotidiano da vida, potencializados pelos
componentes linguísticos e estéticos de suas impressões e expressões, e não tão somente
na projeção identitária dos corpos de outros seres-motrícios que são, em parte,
explorados por um sistema que visa o ganho econômico e o poder político.
A educação pode e deve ser um espaço de resistência e esclarecimento. Ela
precisa ser a garantia da elevação do humano por seu projeto de ser-motrício, mas tem
servido para distraí-lo com tarefas efêmeras, na grande maioria dos casos com sentidos
obscuros, indefinidos e desconhecidos pelos praticantes e, com muito mais
preocupação, disseminados pelos próprios(as) educadores(as) sem que haja uma
profunda compreensão.
A cultura humana tem uma enorme quantidade de possibilidades de ação que
traduzem a potencialidade humana criadora. A questão hodierna reside na obscuridade
de sentidos que essas possibilidades recebem, somadas a uma irrefletida ação educativa
reprodutora dessas obscuridades. Apontamos para a necessidade emergente da educação
do ser-motrício voltar-se para a criação de outros caminhos didáticos a partir do
entendimento do conceito de apreciação da motricidade humana, i.e., uma perspectiva
que permita considerar que para cada ato motrício visível há um universo dimensional
invisível e, particularmente intersubjetivo, que precisa ser desvelado e posto como
referência na formação do ser-motrício. A autêntica ação humana habita a práxis
criadora.
As descrições e análises apresentadas abrem outros horizontes para a
compreensão e interpretação do ser-motricio, i.e., os seus desdobramentos na vida e
suas emergências como um fractal129. Trabalhamos com o propósito de elucidar as
obscuridades de sentido revelando toda a riqueza do projeto do ser-motrício, o que
permitira ressonâncias na educação em direção a expressão máxima dos valores
humanos materializados no corpo em ato.

129

Pela física fractal é um conjunto de figuras geométricas virtuais formada por um número infinito de
elementos infinitamente pequenos. Se apresentam com algoritimos de computação e se manisfestam
numa regularidade oculta de certos fenômenos naturais que aparecem desordenados.

176

Ao interpretarmos o ser-motrício a partir dos horizontes interpretativos
apresentados, a investigação pretende localizar a ação humana na práxis criadora. A
práxis criadora, por esse curso, considera as ações humanas como projeto de sentido e
de realização, onde as intencionalidades de seus portadores habitam à complexidade da
motricidade humana, construída nos modos relacionais estruturados nessas vivências e
seus valores relativos, que nada mais são do que dimensões da cultura fluindo em uma
historicidade corpórea.
Ao situar o ser-motrício na dimensão da práxis criadora tornar-se-á possível
integrar a ação vivida na materialidade em direção a estética, fazendo uma junção entre
os fenômenos corporais da forma, da essência, do valor, das relações e das
circunstâncias compreendidas na ação portadora de sentido, de valor e relação situados
em processos histórico/cultural/político/ético, integrados e compreendidos numa
circularidade dinâmica.
Com as perspectivas compreensivas que trazemos para a investigação,
vislumbra-se a ressonância frente a toda a gama de destituição do humano diante de sua
própria motricidade e corporeidade, bem dizer, de sua própria vida, bem como da
desapropriação crescente do projeto de ser-motrício, superando a superficialidade e a
pobreza de sentido.

5.1.7 - Dimensões do ser-motrício

Das descrições apresentadas podemos trazer a compreensão alguns espectros
significativos do ser-motrício. Vimos que há uma dimensão da ação que emerge da
necessidade de completar a existência suprindo as carências fisiológicas. A energia do
ser-motrício, nessa dimensão, tende a harmonizar suas emergências biológicas com os
recursos que o mundo natural proporciona, intermediados pelas linguagens e pela
técnica130. O primeiro desafio de realização motrícia é essa contínua interconexão
130

“Enquanto ser corporal-orgânico, o ser humano pertence ao mundo objetivo, é portador das qualidade
que estão presentes em qualquer ser material e das estruturas caracterísitcas dos organismos, como
configuração teleonômica, metabolismo, reprodução, mortalidade, reações bioquímicas, células, órgãos,
capacidade de receber estímulos e trabalhá-los, percepções, impulsos, emoções, instintos, estar sujeito a
suas leis físicas e químicas, fisiológicas e biológicas, vulnerável a influências externas, a acidente e
doenças, a violência e exploração, aflição por preocupações vitais, isto é, por ter que adquirir as
condições materiais de sua existência. O ser orgânico é marcado pelas fases da vida entre o nascimento e
a morte, e consiste fundamentalmente na capacidade de acolhida do outro, de abertura ao outro, de estar
em contato com a alteridade: ele não pode garantir sua autoconservação sem receber o outro e agir sobre
ele. Todos os seus órgãos estão a serviço da sobrevivência do todo, o que o revela como um sistema
autorreferencial que se distingue de seu meio ambiente, mas não pode sobreviver sem ele. Tudo isso
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(percepção/consciência).
Rui Josgrilberg (2016, p. 19) apresenta um quadro onde sugere três fases do
desdobramento corpóreo, descritos como: não-reflexivo, pré-reflexivo e reflexivo, por
ele denominados como estratos corporais, que adotaremos como referência para
compreender os desdobramentos do ser-motrício. Vejamos o quadro:

Quadro
Quadro1.1.Desdobramento
Desdobramentoda
davida/corpo
vida/corpohumano
humanoeeneurônios
neurôniosespelho
espelho––Josgrilberg
Josgrilberg(2016,
(2016,p.19)
p.19)

O autor faz destaques a dez pontos sobre o quadro que consideramos
significativos:
1. O corpo humano em seu caráter intencional é o informador e integrador
do ser humano em todas as suas sedimentações de corpo-natureza, de
corpo-psiquê, de corpo-espírito. A filosofia da consciência ou mesmo a
filosofia da existência estão fundadas em uma fenomenologia mais radical
constitui nossa materialidade, a dimensão psicofísica do sujeito humano, que marca e constitui todo seu
ser e pode tornar-se objeto das ciências empíricas. No entanto, nosso conjunto de relações com as coisas e
a natureza já está desde sempre situado no mundo de nossas relações com os outros sujeitos, seres
capazes de dizer “eu” constituídos em suas singularidades insubistituíveis, uma gama imensa e variada de
relacionamentos que nos constituem como seres históricos. É justamente aqui que situa a segunda forma
básica de alteridade que explicita a problemática que desde Hegel se constitui questão central para a
filosofia ocidental: a problemática da intersubjetividade.” Cf. OLIVEIRA, M.A. Antropologia
filosófica contemporânea: subjetividade e inversão teórica. São Paulo: Paulus, 2012, p. 249-250.
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do corpo; os sentimentos, o sentido, as significações e as ideias estão
enraizadas no trabalho do corpo; o corpo como um todo é regido
intencionalmente pela possibilidade de transfigurações intencionais;
2. Se remontarmos ao fluxo natural antes do fluxo da consciência nossa
subjetividade se revela naturalmente social (um duro golpe a interpretações
inatistas); somos seres essencialmente interativos e sociais antes de
sermos indivíduos;
3. Nossa intencionalidade transcende, pelo re-jogo, esferas; o corpo
humano se reconfigura como psique e como espírito;
4. A empatia e a mimese recobram uma importância central na fonte
primeira da intersubjetividade e na formação de si mesmo; a
intersubjetividade é constituída nos dois planos da consciência, a préreflexiva e a reflexiva;
5. A relação com outros é mais originária que a relação com coisas;
navegamos socialmente e intersubjetivamente para alcançarmos a
individuação de si (diferentes enredos de si);
6. Transcendemos temporalmente; não seguimos o fluxo natural
mecanicamente. Resistimos os disparos neuronais, por uma espécie de
suspensão do fluxo no intervalo reflexivo da consciência; abrimos o
intervalo reflexivo;
7. A mimese humana não é apenas imitação; a mimese como re-jogo é
criadora de possíveis (como a emergência do espírito); a teatralidade é
componente essencial do modo de ser humano;
8. Os neurônios espelho não dão conta por si de compreender os
desdobramentos do corpo em corporeidade (existencial, linguístico,
temporal);
9. Os estratos corpo-natural, corpo-alma, corpo-espírito, formam
hierarquias concordantes e abertas a novos possíveis.
10. As aberturas para além da consciência reflexiva formam um horizonte
de possibilidades espirituais: a própria finitude entra em jogo com a
possibilidade de transcendência. (JOSGRILBERG, 2016, p. 19)

Tomando como elemento compreensivo a questão de que a motricidade é solo
originário para o conhecimento, pois é a própria relação da percepção com o ato
intencional que vai dos componentes não reflexivos, passando pelos componentes préreflexivos e potencializados pela dimensão reflexiva, um caminho que emerge do bios
ao logos cultural, vale dizer que essa mesma emergência transfigura-se e prolonga-se
em distintas dimensões transcendentes, que podem envolver desde o sentido prático e
utilitário da motricidade, na transfiguração do caráter utilitário da ação fazendo emergir
a esfera da práxis criadora e transcendente do jogo, da ludicidade, da estética e da arte,
da poesia e também como experiência religiosa.
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Figura 16 - Desdobramentos do ser-motrício I.

A experiência do ser-motrício pode abrir-se em “portais dimensionais” cada qual
com suas peculiaridades. Esses “portais motrícios” ou “dimensões de ação” se abrem
quando o ser-motrício se vê absorto e totalmente preenchido pela sua ação entrelaçado
pela imaginação e linguagem (práxis criadora). Na figura acima é possível observar
alguns exemplos desses “portais dimensionais motrícios” onde o ser-motrício pode
realizar seus possíveis e transcender.
Seguindo com aquilo que orienta o quadro dos desdobramentos da vida/corpo
proposto por Josgrilberg vamos transpor esses horizontes para o ser-motrício.
5.1.8 - Ser-motrício e a ação de 1ª ordem – Dimensão não-reflexiva.

Quando se está em ação, vivemos imersos na dimensão motrícia de 1ª ordem. Os
atos humanos são possíveis graças ao habitar do corpo no seu solo originário, i.e., na
condição biodinâmica, que gera o funcionamento orgânico natural e que diz respeito aos
condicionantes e determinismos básicos da vida, a dimensão bios-motrícia. O corpo
opera nessa dimensão pelo funcionamento das estruturas celulares, na matriz biológica
da existência humana (MATURANA ROMESIM ; YÁNEZ, 2009). Essa dimensão
motrícia não será detalhadamente desenvolvida na tese, pois é um campo de
conhecimento que dialoga com mais propriedade nas ciências naturais empíricas e, de
certo modo, tem um conjunto significativo de pesquisas ligadas a biodinâmica do
movimento humano, por exemplo. O que é relevante nesse momento é reconhecer que
somos motrícios numa dimensão corporal não-reflexiva, i.e., “o corpo em seu
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funcionamento

orgânico

e

cuja

intencionalidade

é

interna

ao

organismo”

(JOSGRILBERG, 2016, p.14). Essa dimensão já é um modo de ser que habita o sentido,
pois a afecção sensorial, i.e., as apercepções sensíveis, já edificam aspectos emocionais,
sentimentos e outras ordens primárias de intencionalidade.
5.1.9 - Ser-motrício e a ação de 2ª ordem – Dimensão pré-reflexiva.
“...actuar en el mundo involucra siempre un
acto perceptivo dado que todo comportamiento
remite a de un sujeto viviente y este ser viviente
es un ser corpóreo en comunicación con el
mundo. Decir que habitamos corporal-mente el
mundo es decir que estamos situados en un
cuerpo y desde él trazamos lazos intencionales
no como un lugar “fuera” de mí, plagado de
“objetos” con independencia de mi aprehensión
sino que, por contrario, éste está ya constituido
por mi experiencia” (ARNAO, 2014. p. 60)

O domínio das impressões e expressões do corpo de ordem pré-reflexiva131
constituem a base fundamental de ações que vão formando as estruturas que estão
sempre carregadas de intencionalidade operante, pois caso contrário, não é do sermotrício que estamos nos referindo. A 2ª dimensão de desdobramento do ser-motrício
efetua-se na temporalidade e espacialidade, é o contato direto com a manifestação e
experiência real da ação, da corporeidade em ato, i.e., a plenitude da experiência que
atravessa o tempo natural e preenche a clareira das possibilidades com toda a gama de
percepções e sensações que o corpo permite, e a “essência mesma do sentir”
(ARÉVALO; NIEBLES, 2013, p. 272). Nessa trajetória, nesse curso vivencial o corpo
do ser-motrício vai formando seu mundo e sua historicidade, que, por essência,
dissolve-se, dilui-se e flui enquanto fenômeno que se dá no tempo, mais que absorve a
totalidade das experiências vividas em estratos não linguísticos, não reflexivos, i.e., prépredicativos. Trata-se de uma dimensão sensório-exploratória, um primeiro aspecto do
sentir que não depende do domínio reflexivo ou predicativo para existir, como nos
mostra Sergio Toro Arévalo (2013, p. 271): “en cada instante del proceso de ejecución
de la misma, requiere una contrastación de la afectividad y la amplitud, ritmo e
131

A dimensão pré-reflexiva na pespectiva de compreensão de Blondel, segundo Souza (2013, p. 91) e
descrita pelo termo “prospecção” ou intuição prática, um conhecimento direto da realidade, um
conhecimento imediato onde os processos reflexivos não figuram, o que não quer dizer que haja uma
ruptura entre a “prospecção” e a reflexão. Como afirma Souza, “o nascedouro da reflexão é o desejo de
elucidar a vida vivida, a ação, expressa na intuição prática da prospecção” .
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intensidad de lo que está ejecutando” ou, como segue o autor afirmando: “la acción
desde un punto de vista proyectivo, vale decir y una suerte de etapa de planificación u
organización, las informaciones requeridas para esta fase requieren de algún tipo de
afección o sentir del sí mismo y del entorno inmediato” (ARÉVALO, 2013, p. 271). A
passagem da dimensão pré-reflexiva, i.e., do processo primário como aponta Arévalo,
outras esferas da ação surgem, de modo construtivo e representativo, um desdobramento
que se dá na condição de percepção do si mesmo na interação percepção+ação, que vira
gesto e ganha a dimensão da linguagem, pela fala, na palavra e da palavra à
potencialidade da consciência, tendo a língua como matriz das demais possibilidades de
linguagem.
5.1.10 - Ser-motrício e a ação de 3ª ordem – Dimensão reflexiva e a consciência.

A linguagem é o elemento potencializador da 3ª ordem dos desdobramentos do
ser-motrício. Podemos caracterizá-la como reflexiva já que proporcionam um intervalo
reflexivo na temporalidade da ação, abre a possibilidade da consciência intencional.
Especialmente porque os eventos de 1ª e 2ª ordem tem a motricidade como
fenômeno evanescente, i.e., percorre o tempo sem que haja a formação da
temporalidade, tomando evidentemente as manifestações motrícias que visam
transcender os condicionantes biológicos da 1ª ordem e a função afetiva e, por vezes
utilitária, da 2ª ordem. Para a motricidade humana o intervalo reflexivo é o traço de
sentido dado pela consciência intencional. É ela, pela mediação da linguagem, que
permite o reviver da experiência. As experiências de 1ª e 2ª ordem são potencializadas,
em sua condição de re-composição, pelas possibilidades linguísticas que demarcam a 3ª
ordem da ação humana.
A figura a seguir compõe o que denominamos como: horizontes para
compreensão dos desdobramentos do ser-motrício 132.
132

Protomotricidade, Paleomotricidade e Metamotricidade são terminologia que dialogam com a estrutura
dos desdobramento do ser-motrício e, para sua compreensão, apresentamos suas definições:
PROTOMOTRICIDADE: Conjunto de possibilidades de movimentação que estão presentes já no
nascimento da criatura humana, envolvendo movimentos reflexos exercidos nas condições oferecidas
pelo ambiente sócio-cultural em que ocorrem o nascimento e a sobrevida do indivíduo. AÇÃO
PROTOMOTRÍCIA: Evento de manifestação da protomotricidade, considerado em suas formas genérica
e singular. O ação protomotrícia é indissociável das condições oferecidas pelo meio sócio-cultural que dá
suporte à criança. PALEOMOTRICIDADE: Conjunto de possibilidades de movimentação adquiridas a
partir do exercício da protomotricidade sem a mediação da função simbólica, envolvendo movimentos
realizados com controle nervoso central sub-cortical, nas condições oferecidas pelo ambiente sóciocultural em que ocorre o desenvolvimento do indivíduo. AÇÃO PALEOMOTRÍCIA: Evento de
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Figura 17 - Desdobramentos do ser-motrício II.

Os desdobramentos do ser-motrício, funcionam como horizonte interpretativo
permitindo situar as ações num amplo campo de estruturação que convida para o
dialogo com outras perspectivas. O que fica explícito é a condição do ser-motrício
pluridimensional em seu modo de ser, o que, tanto traduz sua complexidade como sua
genialidade. Um ponto destacável, pensando nas ressonâncias educativas, é o fato das
ações experiênciadas na educação, terem sua contribuição com sentidos reduzidos por
conta da primazia de uma “racionalidade que habita a consciência descorporalizada”.
Uma ação criadora invoca a oportunidade de envolver o ser-motrício na
totalidade dos desdobramentos aqui apresentados e não somente uma dimensão
“racional” cartesiana ou, muito menos da educação de um “físico”, tão somente.
E, para situar os próprios desdobramentos do ser-motrício numa outra esfera de
complexidade, buscamos ir ao encontro do ser auto-eco-poiético, como ser
em relação com a totalidade de si mesmo e das coisas, o ser imerso numa rede de
intencionalidades e confluências.
manifestação da paleomotricidade, considerado em suas formas genérica e singular. A ação
paleomotrícia é indissociável das condições oferecidas pelo meio sócio-cultural que dá suporte à criança.
METAMOTRICIDADE: Motricidade resultante de um processo educacional, que envolve o exercício e a
investigação sistemáticos das possibilidades da motricidade humana, no plano individual e no plano
coletivo, exercício e investigação estes mediados por constructos teóricos que possibilitam a compreensão
e explicação da motricidade, assim como a busca de formas próprias e crítico-criativas de expressão
motrícia. A metamotricidade resulta, em outras palavras, da educação motrícia. AÇÃO
METAMOTRÍCIA : Evento de manifestação da metamotricidade, considerado em suas formas genérica e
singular. A ação metamotrícia é indissociavel do processo de educação motrícia. Cf. KOLYNIAK
FILHO, C. Contribuições para a consolidação epistemológica da ciência da motricidade humana e para a
concepção de currículos de formação nessa área, 2002 . Relatório de pesquisa.
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5.2 – O ser-motrício situado.
“...quando se fala em motricidade humana tudo
perde significado, sem a assunção numa
totalidade (ou complexidade) que a explica”.
(SÉRGIO, 1999, p. 245)

A atmosfera da práxis criadora pressupõe uma configuração que convida a
interpretação do que emerge do fenômeno motrício em sua complexidade e
encantamento. Na práxis criadora também está à configuração do próprio modo de ser,
como aponta Bondel (1937, p. 144) “projetar a ação humana não é só considerar a
consciência, mas necessita envolver um poder criador, que suscite múltiplos modelos de
iniciativa, que produz ideias que estão ainda por realizar, entre as quais a decisão de
pode ser133. Por ai perguntamos: como podemos criar um horizonte compreensivo para
situar o ser-motrício considerando sua complexidade dinâmica?
Uma vez compreendidos as dimensões ontológicas do ser-motrício e seus
desdobramentos já temos alguns recursos para acessa-lo. O desafio que vamos percorrer
agora será o de situá-lo, pois o ser-motrício vive como auto-eco-organização. Para as
ciências empíricas o método de situar o ser-motrício é através dos processos de aferição
e comparação de dados. Para nossa compreensão esse método não considera o
fenômeno vivo da motricidade. Temos uma outra perspectiva que não representa uma
ferramenta de mensuração, que não se trata de uma teoria, nem uma lei mas que projeta
horizontes de interpretação e compreensão capaz de situar o ser-motrício. Situar o sermotrício não se trata de encontrar forma de localização espaço-temporal mais uma
condição do ser compreender-se em situação dinâmica, ou seja, em ação. Conhecer-se e
deixar-se reconher situado é considerar a ação desde sua vivência concreta na
materialidade percebida, onde estão as formas da ação, passando pelas dimensões do
sentido (ai incluídos os aspectos dos desdobramentos do ser-motrício), das relações e
dos valores circunscritos num fluxo de acontecimentos histórico/cultural/ético/político
de um horizonte de mundo em que habitamos. E nessa dimensão que compreendemos a
orientação da auto-eco-organização.

133

“C'est pourquoi concevoir l'action humaine, c'est, non seulement la considérer comme consciente,
mais impliquer qu'elle dispose d'une puissance inventive, qu'elle sucite des modèles multiples d'initiative,
qu'elle produit des idées que sont encore à réaliser et entre lesquelles une décision peut
intervenir”.(BLONDEL, 1937, p. 144)
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A estruturação de nosso modelo fenomenológico-hermenêutico para situar o sermotrício, portanto uma compreensão entre tantas outras possíveis, trata de considerar as
mais essenciais intencionalidades motrícias que o ser manifesta no horizonte do mundo,
a partir do que podemos extrair dos aspectos ontológicos e desdobramentos do sermotrício. Lembramos que situar o ser-motrício não é localizá-lo num tempo-espaço
delimitado. É incluí-lo numa interpretação que revele a dinâmica e o fluir da vida.
Nas manifestações vividas, onde procuramos compreender o mundo horizonte
dos possíveis de ação, a investigação revela a complexidade onde o ser-motrício está,
pela emergência de dimensões interconectadas. Descrever o que se percebe, o que se
observa, se apreende e se corporifica em cada dimensão da vivência, é o caminho que
estamos desbravando.
A busca de encontrar um modo de situar o ser-motrício na complexidade de sua
condição co-implicada resultou na estruturação de um horizonte de estados intencionais
interconectados e interdependentes. A ideia trata de um universo interativo de elementos
ou componentes que a constituem, provocando fenômenos a partir de suas combinações
não observados se analisados separadamente e que, de certa forma, se reorganizam
autonomamente provendo a continuidade da existência do fenômeno, dando o caráter de
circularidade e complementaridade (MATURANA ;VARELLA, 2003, p. 69-74). Tal
concepção nos permite interpretar a realidade em termos de totalidade dinâmica.
Mas quais são essas dimensões? Quais as intencionalidades, entre uma miríade
delas, poderiam ser destacadas para criar um horizonte interpretativo para situar o sermotrício?
Criar um horizonte de análise capaz de revelar as dimensões da motricidade
humana não é tarefa fácil e não deve ser pensada apenas para produzir distinções
fragmentadas para a compreensão do todo, “sem a totalidade, tornam-se custosas à
compreensão e a explicação, nas ciências do homem (SÉRGIO, sdb, p. 18). O desafio é
olhar para a ação humana com o desejo de revelar componentes que se encontram
“escondidos” além daquilo que pode ser visto e mensurado. A proposta não é
dimensionar a relação parte-todo e sim revelar uma rede complexa de domínios. Como
aponta Manuel Sérgio (1985, p. 15) “a conduta motora (sempre que analisada
cientificamente), tanto nos seus elementos entre si, como na sua globalidade, deve
entender-se na forma de uma relação e de comunicação, de uma intencionalidade e de
um sentido”.
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Afirmamos no início do trabalho que há muito mais beleza na ação humana do
que somos capazes de ver, ou, dizendo de outra forma, não teremos acesso à essência do
ser-motrício com percepções fragmentadas e racionalizantes e com olhares
reducionistas. O ser-motrício, com potencial para sua virtualidade, alcança tanto
eficiência fisiológica, equilíbrio psíquico, espaço de comunicação e expressão cultural
que não são desenvolvidos em outros campos de conhecimento.
A motricidade, por ser um fenômeno complexo, exige novos caminhos de
compreensão que possa permitir novas interpretações e projeções. Algo mais está em
jogo... como enxergá-lo, compreendê-lo e interpretá-lo desde o vivido?
Nosso esforço compreensivo tem mostrado que o ser-motrício pode ser situado
numa confluência de 4 dimensões que compreendem a essência de distintos feixes de
intencionalidades, são elas: 1) A dimensão da manifestação do corpo na materialidade
percebida; 2) A dimensão do sentido da ação; 3) A dimensão relacional; 4) A dimensão
valorativa. Estas quatro dimensões inerentes a ação humana estão situadas numa
dimensão mais abrangente, portanto estão circunscritas numa situação histórico,
político, cultural e ética.

Figura 18 - Ser-motrício situado: sentido, relação e valor.

Não queremos afirmar que o fenômeno da motricidade humana possa ser
analisado em sua totalidade só por essa referência. Como diz Gadamer: “No hay que
esperar de la hermenéutica una claridad ni verdades definitivas en una forma
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dogmáticamente fijada...no significa la posesión de la verdad, sino una ayuda para llegar
a ella”134. Assim, de outros modelos interpretativos podem emergir outros feixes
dimensionais ainda não contemplados.

5.2.1 - Um olhar fractal.

A ciência da motricidade humana estabelece-se como uma ciência do homem,
pois apresenta métodos e técnicas que não se confundem com outras interpretações e,
portanto, precisa ser ensinada e ensinar a problematizar em outras dimensões. Isso
implica em “dar um sentido ao que se vê, é reuni-lo sob o mesmo olhar, compreendê-lo,
não no seu isolamento, mas no seu conjunto; é esforço ininterrupto de totalização, sem
jamais alcançar a totalidade” (SÉRGIO, 2012a, p. 89). Seu objeto de estudo, o corpo em
ato, ou melhor, o ser humano em busca intencional da transcendência135, enquadra-se no
grupo das ciências humanas ou hermenêuticas136 (SÉRGIO, 2008, p. 43-44). Se há a
busca intencional de ser-mais o que desejamos é encontrar estruturas compreensivas
que nos revele em que complexidade as intencionalidades do ser-motrício estão
situadas.
Enquanto totalidade a motricidade humana resulta da combinação de diversos
fatores que, por sua complexidade, permite uma diversidade de interpretações e
compreensões. Aquilo que compreendemos revela um horizonte para situar o sermotrício de modo dinâmico, o que significa “pensar globalmente a motricidade equivale
a pensá-la como estrutura das estruturas, com dialética entre estruturas sincrônicas e
diacrônicas” (SÉRGIO, 1985, p. 15).
E, ao apostar num olhar integrado o que podemos denominar de olhar fractal, a
motricidade humana se revela, provocando a formulação de outras interpretações e,
portanto, outras formas de compreensão e apreciação do ser-motrício. Consideramos
que a motricidade humana “não se trata de uma ciência da natureza à procura de leis,
mais uma ciência humana em busca de significações” (SÉRGIO, 2012a, p. 137).
A motricidade emergirá em plenitude para aqueles preparados para vivê-la de
modo criativo, enxergando além dos limites da forma e dispostos a percorrer de modo
134

Gadamer narra la historia de la filosofía, Cap. 6. La hermenêutica. Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=sSsph7h67gs Acesso em 23/12/2013.
135
No sentido de superação e não no sentido metafísico.
136
A experiência hermenêutica não representa um “passo contado” na tentativa de saber tudo. Sua base
não é a busca do conhecimento definitivo, mas é o constante encontro com a obra, com o texto, com a
linguagem (NETO, 2011, p. 13) e, no caso deste trabalho, com a motricidade humana.
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consciente e “senciente”
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as dimensões de intencionalidade que constituem sua

essência. O mover humano, por sua complexidade, é um fenômeno de difícil acesso
devido a sua totalidade estruturante, principalmente se seguirmos adotando modelos de
interpretação reducionistas.
Projetamos uma nova maneira de interpretar a ação humana, para atender ao
desafio de desenvolvimento de horizontes capazes de auxiliar a compreensão do
fenômeno com mais propriedade, para que se torne efetiva a práxis criadora nos moldes
de um novo paradigma, permitindo observações que ampliem a visibilidade e as
possibilidades de análise e, consecutivamente, novos caminhos por trilhar.
Pereira (2006, p. 64) diz que é “a partir de uma compreensão radical do
significado do movimentar-se de cada ser humano, considerando a complexidade do
fenômeno da motricidade humana ou intencionalidade operante que traduz em fonte
inesgotável de simbologias”. Os métodos de compreensão devem se integrar com os
métodos de interpretação (SÉRGIO, 2008, p. 23). Novos modelos interpretativos
precisam romper com as distinções científicas que mais reforçam a busca de identidade
do que compreendem a complexidade e completude do agir do homem. Assim, como
afirma Manuel Sérgio (2008, p. 24-25):

...ler a realidade implica um processo que a intui como algo complexo e
multidimensional; as representações da realidade integram ordem-desordeminterações-organização; a realidade desponta de uma causalidade complexa,
correlativa, determinista, aleatória, onde todos estes elementos mutuamente se
inter-relacionam; um sistema aberto é de facto uma unidade complexa de
diversidades, multiplicidades e antagonismo.

A origem dessa perspectiva de situar o ser-motrício surgiu na arte, mais
precisamente no estudo da música clássica, numa disciplina chamada “Apreciação
Musical”, ação que nos convida a ampliar as experiências do corpo em dimensões
interpretativas a partir do estudo de diversos elementos como vozes, timbres,
instrumentação, compositores, estilos, etc. Sua função é “tornar a música audível” para
além dos “aspectos físicos do som” 138, revelando toda sua beleza e complexidade.
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Cf. ZUBIRI, X. Inteligência senciente. Trilogia. Coleção Filosofia atual. São Paulo: É realizações,
2011.
138
Na investigação em curso, para melhor situar o exemplo, basta substituir a ideia da sonoridade pela
motricidade, i.e., uma hermenêutica que oriente a interpretação para além das dimensões mensuráveis e
materializáveis da experiência, sem desconsidera-las. Assim a apreciação reflete um dialogo da
experiência com um amplo universo de sentidos, pois apreciar, por nossa compreensão, é saborear a açãopercepção-consciência entrelaçadamente.
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Não me recordo de constar uma disciplina na graduação na Educação Física ou
em qualquer ou espaço formativo que tenha participado, com o nome “Apreciação da
Motricidade Humana”. Penso ser este um dos motivos que restringem o
desenvolvimento de modelos interpretativos adotados para situar o ser-motrício.
Para clarear melhor nosso modelo interpretativo vamos descrever mais
detalhadamente as dimensões do ser-motrício situado.
5.2.2 – A vivência concreta: a materialidade sentida e percebida.

A ação humana situa-se numa dimensão onde ocorrem os fenômenos
diretamente ligados a materialidade sentida139 e percebida no ato intencional, ou seja,
onde as percepções espaço/tempo/causalidade podem ser sentidas e realizadas
concretamente como corporeidade não reflexiva e pré-reflexiva. É a dimensão da forma
da ação. Podemos dizer que a vivência concreta é um campo operativo e existencial que
considera a percepção como unidade de interação situada e co-implicada. A concretude
das vivências, proveniente do modo como nossa corporeidade percebe a realidade, sua
natureza biodinâmica e sua complexidade pré-reflexiva é o conjunto de elementos do
fenômeno de estudo desta dimensão. A opção de dar a essa dimensão essa nomenclatura
considera que os seres-motrícios possuem distintas corporeidades que se alteram
dinamicamente nas distintas fases da vida o que torna a percepção da realidade uma
condição dinâmica. Vale considerar também que a materialidade percebida tem suas
nuances de “realidade” ligadas a percepção do corpo se tomarmos como referência as
investigações em física quântica140. O que é a “realidade” se a distituirmos da relação
das distintas corporeidades que a percebem?
Dentro dessa complexidade consideramos que a vivência é perceptível pelo
campo visual, pelo tato, pela cinestesia, pelo olfato, pelo aroma, pela sensação de

139

Aqui ressaltamos que a palavra “sentida” indica que a materialidade vivida do corpo já percebe a
realidade com sentido. A materialidade praticada em “vivo ato” é uma afecção sensível que já edifica-se
com sentido, não é uma relação da percepção “cega” no mundo, portanto, o corpo já percebe a
materialidade do ato com sentido. A apropriação do sensível vai se desdobrando em outras ordens. A
linguagem potencializa o sentido daquilo que se vive para torna-lo comunicável numa dinâmica de
confluência criadora, ou seja, uma disposição humana para a busca do sentido de modo pleno que
entrelaça o sensível e o inteligível.
140
Segundo Cavalcanti (2001, p. 30) a massa deixa de ser compreendida como uma substância material e
passa a ser considerada como feixes de energia, uma condição de movimento vibratório. Isso significa
que não existem estruturas estáticas na natureza. A estabilidade é um equilíbrio dinâmico.
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pressão, pela sonoridade captada pelo corpo, pela temperatura, etc. As estruturas
perceptivas de nossa corporeidade criam a realidade material da vivência141.
A vivência, como aponta Manuel Sérgio (1981, p. 47), é “o ato fundamental de
conhecer, se não reflete o real, não poderá satisfazer as necessidade humanas e
humanizantes; e se não se projetar, através da prática, no real, dificilmente manifestará
intencionalidade”.
A

intencionalidade

do

corpo

natural

possuí

componentes

estruturais

neurofisiológicos e sensitivos que vão desde as atividades reflexas e involuntárias
passando pela percepção, pela emoção, pelo sentimento e pela desejabilidade não
consciente. Por outro lado, a intencionalidade do corpo natural do ser-motrício não está
isolada da cultura. O corpo natural absorve a cultura e expressa seus modos
compreensivos. A partir daí emerge do corpo com intencionalidade natural a
transposição da sensação para a sensibilidade. No corpo natural do ser-motrício a ação
de “ver” passa a ação de “olhar”, de “ouvir” passa a “escutar”, de “tocar” passa a
“acariciar”, de “cheirar” passa a “aromatizar”, de “gostar” passa a “degustar”, de
“absorver” passa a “criar”, portando ultrapassa o simples ato de “viver a circunstância”
para a “atmosfera da ação humana criadora”.
A vivência intencional natural representa a dimensão concreta da experiência do
ser-motrício. A vivência materializada em ato intencional natural trata-se de uma
dimensão primoroza e essencial. É nessa dimensão onde a captação perceptiva é mais
intensa e direta. É na vivencia onde é possível o ser colocar-se em ato, realizar-se. Esse
feixe da atmosfera do ato criador é a participação do ser-motrício na energia criadora do
universo que atende ao espiral da vida, aspecto fundamental para o desenvolvimento da
motricidade. Nele o corpo em ato concretiza a vivência através da corporeidade e, ao
desdobrar-se, emerge a complexidade e a genialidade diante de nossas percepções. O
corpo sente e sabe mais do que podemos explicar em palavras.
No entanto, como o ser-motrício é ser-de-linguagens, seu modo de habitar a
criação não está delimitada somente na intencionalidade natural, uma vez que a
corporeidade humana é de natureza transcendente. O corpo natural e suas
intencionalidades, se

desconectados do sentido, do valor e da co-implicação, não

141

Sobre a questão do corpo que compõe sua percepção em entrelaçamento com a realidade situada
recomenda-se a apreciação das obras do artista plástico Anish Kapoor, um convite a reconstituir as
percepções com as dimensões espaço/temporais e o objetos. O artista nos invoca a encontrar outros
sentidos para nossa percepção da realidade. Disponível em:
“Descension” https://www.youtube.com/watch?v=x7sx0zsUjP4
“Ascencion” https://www.youtube.com/watch?v=67MNFmjcVxs . Último acesso em: 19/10/2016.
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preenchem a plenitude dos possíveis humanos, não criam horizontes para existir. Por
isso, as intencionalidades do corpo natural se desdobram e transpõem a fronteira do que
é empiricamente mensurável permitindo que outras intencionalidades se edifiquem em
comunhão com outras essências da ação humana.
As ações humanas possuem, além das intencionalidades do corpo natural, feixes
de sentido e significação, valor e relação onde outras possibilidades são criadas,
ampliando o modo existencial do ser-motrício. Por essa razão é que a ação humana não
pode ser somente compreendida pela exterioridade do ato, i.e., sua forma.
Ai é que está um problema de interpretação do ser-motrício. As compreensões
da ação ficam reduzidas ou nas intencionalidades naturais ou na forma do movimento
do corpo, no modo de fazer e na técnica. Sem negar a importância dessas características,
porém não revelam, por si, outras essências da ação humana. Aqueles que assentam sua
observação apenas na biodinâmica, na materialidade e finalidade do ato tendem a
interpretar o movimento do ser humano na sua eficiência e performance. Para que
possamos compreender a motricidade em sua essência é necessário olhar para além da
forma da vivência. Da vivência intencional do corpo em ato emergem mais elementos
do que vemos circunscrito na materialidade da forma. É necessário olhar para a
complexidade da ação humana e não somente para a fisiologia e para a estrutura do
movimento do corpo, é preciso olhar o ser-motrício.
A vivência está ligada ao continuísmo do espaço/tempo natural. Quando o sermotrício transfigura essa condição abre-se a esfera de deslocamento movido pelos
sentidos e pela imaginação. Essa condição é a ponte de ligação com a linguagem, da
qual damos mais destaque, nesse estudo, aos aspectos semânticos.
5.2.3 – O sentido e a ação criadora.
O sentido e a ação142, como intencionalidade criadora, representa a dimensão da
motricidade, entrelaçada com a vivência, onde circulam os domínios subjetivos e
imateriais, muitas vezes ignorados e pouco compreendidos pela dificuldade de mensurálos pelos métodos tradicionais da ciência clássica, tornando a compreensão e
interpretação reduzida ao ato do fazer. Para uma mesma ação pode ligar-se a ela uma

142

Cf. SÉRGIO, M ; ROSÁRIO, T.; FEITOSA, A.M. ; ALMADA, F,; VILELA, J.; TAVARES, V. O
sentido e a acção. Lisboa: Instituto Piaget, 1999a.
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infinidade de intencionalidades e sentidos, pois “o Homem não vive num mundo de
coisas, nem procede more geometrico – ele vive num mundo de significações”
(SÉRGIO, 1985, p. 18). Assim, a ação pode corresponder a uma reação pré-reflexiva, a
um impulso, a necessidade de satisfação das necessidades orgânicas, como também
pode transcender a dimensão bios para carregar a dimensão lúdica, ou a superação do
outro numa disputa, pode ter como fundo o sentido estético, valer-se da necessidade de
comunicação, pode estar ligado à produtividade ou ao rendimento ou pela
intencionalidade de aprender a fazer criando distintos modos de expressão.
Vejamos no quadro abaixo alguns possíveis sentidos criados para a ação:
Discursivo
Estético
Dialógico
Expressivo
Sinérgico
Transcendente

Técnico
Lúdico
Ostentativo
Reflexivo
Agonístico
Introspectivo
Tabela 1. Alguns sentidos da ação.

Produtivo
Exploratório
Sedutor
Provocativo
Agressivo
Religioso

Queremos com isso destacar que para compreender e interpretar a motricidade
humana não basta apenas mensurar ou descrever aquilo que se realiza na dimensão
materializável da ação.
A essência da realidade imaterial e invisível retratada e analisada na dimensão
do sentido se dá a partir do entrelaçamento com as experiências e re-experiências
concretas vividas na materialidade objetivada. O ser-motrício não é um acontecimento
corporal reduzido e materialmente pertencente a uma dimensão espaço-tempocausalidade, destituído de determinação, intencionalidade, desejo, sentido e significado
como os demais objetos do mundo.
Pertencem ao sentido da ação, como subcampos:


A própria intencionalidade;



A imaginação;



Elementos da linguagem, onde destacamos principalmente a semântica;



As representações simbólicas, as metáforas e as parábolas;



As diferentes nomenclaturas que definem as ações, os códigos da ação;



Os fenômenos subjetivos do jogo, da teatralidade;



A motivação e a desejabilidade.

Como nos faz lembrar Josgrilberg (2013, p. 21) “O ser humano é um buscador/
doador de sentido (aspecto da intencionalidade) e de superação, um ser aberto de
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possibilidades...”. Podemos afirmar que a natureza comum de nossa humanidade está na
propensão para a interpretação uma vez que somos seres capazes de produzir e captar
sentidos, assim, não devemos deixar de explorar o universo das significações.
Na ação, o corpo humano percebe o si mesmo, o outro e o mundo com
intencionalidade e sentido.
Na práxis criadora, o sentido da ação reflete a dimensão do “invisível”, da
essência. Umas das compreensões do sentido é a direção, um caminho a ser seguido, o
relativo ao “Do” 143 para o pensamento oriental. Esse feixe trata de estudar os horizontes
da ação. Tratamos então de ampliar a complexidade da ação, pois nela, não está só
circunscrita sua forma materialmente constatável, mas o sentido/significação implícitos
a ela. É na integração essência-forma que vai se revelando o ser-motrício.
Enquanto a materialidade da ação necessita da razão espaço/tempo/causalidade
para existir, a virtualidade da ação permanece eterna e numa esfera que pode ser
retomada e reconfigurada a qualquer instante, mesmo remotamente. Dessa forma somos
favoráveis a constituição das vivências acumuladas interconectadas e entrelaçadas por
uma direção, um sentido. É essencialmente esse entrelaçamento que nos dá a condição
humana para o ser-motrício. Isso porque somos dotados da possibilidade de conectar a
ação e o sentido pela linguagem. Como afirma Moura (apud CUNHA, 2000, p. 101): “o
corpo não é coisa entre as coisas, mas lugar do advento delas à significação, mediante a
doação de sentido de que ele operativamente se desempenha”.
A passagem de um movimento reativo ou reflexo de um ente que se move para a
revelação do ser-motrício situado, exige que o feixe de sentido/significação seja
acionado em conjunto com a vivência, assim, “doa-se sentido ao movimento que visa à
transcendência” (CUNHA, 2000, p. 101).
Pensar numa dinâmica fractal para observar a motricidade humana requer uma
interrupção das disputas entre os diferentes modelos científicos para interconectá-los
através de modelos interpretativos que considerem a complexidade como elemento

143

Segundo MENDOZA o conceito de Tao (Dao) apresenta oito significados atribuídos historicamente a
este termo. Para este estudo estamos considerando o Tao/Dao como Caminho, “um caminho trilhado
pelos pés humanos e que tem uma meta ou uma realização definida” MENDONZA, I.S. Os oito
caminhos do Tao. Revista Notandum nº 14. CEMOrOC Feusp / IJI – Univ. do Porto 2007. Disponível
em: http://www.hottopos.com/notand14/dao8.pdf . Interessante notar a profunda semelhança do conceito
de Tao/Dao apresentado por MENDOZA e a essência da Motricidade Humana descrita por Manuel
Sergio que diz: ... o homem movimentando-se com sentido e conteúdo – o conteúdo do desejo e o sentido
da transcendência! De facto, “toda existência do ser humano é uma sucessão de superações, de
transcendências em direcção ao mais ser, à completude. E essa trajectória necessita de um sentido que,
mais do que uma direccção, é uma razão de ser” (SÉRGIO, sd. Pag. 62).
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natural, tanto quanto é natural tratar as perspectivas científicas contemporâneas sob a
ótica da discussão e não da certeza (MOREIRA, 2000, p. 204). Daí resulta que: toda
compreensão do ser-motrício que destituir o seu ontológico entrelaçamento
ação/intencionalidade/sentido/significação, impossibilitará de pensar a vida humana.
Quando, por exemplo, pensamos na analogia do tempo do relógio e do tempo do
ser-motrício podemos entendê-los melhor a partir da inseparável condição
ação/intencionalidade/sentido. O tempo do relógio, que possui características
mecânicas, tende a captar apenas os fenômenos do espaço/tempo materializados.
Segundo nosso modo compreensível do habitar do ser-motrício numa atmosfera de
práxis criadora, interpretamos que o tempo do ser-motrício não se encerra na
cronometragem do ato. Quando consideramos o tempo cronometrado do ato inerente à
intencionalidade/sentido, muito particular de cada ser, estamos estruturando o tempo
vivenciado do ser-motrício, rico em componentes subjetivos e intersubjetivos.
Desta forma, o tempo da ação do ser-motrício não se reduz aos dados
cronometrados. Estes podem ser considerados como dados para uma interpretação, mas
é necessário transcendê-los. A expressão do ser-motrício, controlada e valorada apenas
pelo tempo/espaço mensurável institui a impossibilidade de apreciarmos a natureza
humana criadora, pois deseja a exatidão dos gestos desconsiderando a dimensão de seus
sentidos e significados. E por alterar o espaço/tempo tradicional adentramos no universo
expressivo, portanto ligado a linguagem e constituinte de outra dimensão de
conhecimento possível pela abordagem hermenêutica.
Como exemplo podemos imaginar uma corrida que vai ser realizada entre três
pessoas: o deficiente físico, o não atleta e o atleta. Pelo paradigma corrente ambos
percorreriam uma determinada distância e seriam equiparados pela velocidade
cronometrada, seguido de um processo de comparação e classificação. Na concepção
da Apreciação da Motricidade Humana que defendemos, a proposta educativa da
corrida das três distintas corporeidades exploraria os sentidos e narrativas provenientes
da experiência de correr. Escolheríamos a distância em que cada qual poderia correr
com o melhor de si, mesmo que sejam diferentes. Eles realizariam a corrida quantas
vezes fosse possível, desde que, no agir, vivenciassem a totalidade de suas
possibilidades. A corrida poderia ser feita sozinho ou com os outros participantes. A
corrida poderia ser feita forma de jogos e brincadeiras. Poderíamos criar outros modos e
intencionalidades sobre o ato de correr. As experiências seriam então registrada em
fotos, vídeos, relatos escritos, desenhos, entrevistas e diálogos. Não adotaríamos só a
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cronometragem das vivências das corridas como única referência valorativa mas
também as possibilidades narrativas dos corredores, procurando responder a perguntas
como: Como é correr sozinho? Como é correr com o outro, sabendo que tem
velocidades diferentes por conta dos corpos distintos? O que o ato de correr me
proporciona? Há somente uma intencionalidade para o ato de correr? Ao trio, ou a cada
um deles individualmente, poderíamos propor a edição de um vídeo com uma duração
máxima estipulada (30 segundos), em que seja possível narrar a vivência explorando as
múltiplas linguagens como a foto, desenhos, texto, a música, etc., num trabalho coimplicado com outros professores, rompendo com as divisões disciplinares para criar
uma dinâmica de entrelaçamento de linguagens. Uma vez editados, os vídeos seriam
apreciados pelos participantes e alimentariam a interpretação das novas possibilidades
de experimentação do ato de correr.
Esse é um exemplo de como a ação educativa pode alterar o sentido, o valor e
relação da experiência educativa. Vale ressaltar que o processo de criação de
sentido/significação de determinada ação vivenciada ocorre de acordo com o mundo
próprio144 do sujeito da ação. Assim como também é fundamental o modo de
interlocução dos(as) educadores(as) ao auxiliar seus(suas) educandos(as) na criação de
seus sentidos e significações. Os(As) educadores(as) são, em grande parte, responsáveis
por desencadear e valorizar esse processo.
O sentido do ser-motrício é encontrado, por exemplo, nas narrativas pelas quais
a intencionalidade se faz surgir. O discurso se compreende como linguagem, portanto,
para chegar ao sentido temos que considerar o ser-motrício como ser-de-linguagem. O
ato é a instância primeira da forma motrícia. As múltiplas linguagens revelam o sentido
do corpo em ato cujo acesso e interpretativo.
5.2.4 – A dimensão relacional.
“Os humanos encontram-se mergulhados em
situações relacionais de tal forma, vivem
contextos e narrativas dramáticas a tal ponto
que qualquer ato de isolamento ou busca de
“objetividade pura”, para estudar um fenômeno
humano, é impossível”. (MACHADO, 2010,
p.29)

144

O termo é parte da teoria pragmática da significação de Jakob von Uexküll basicamente explicadas
pela expressão: Diferentes mundos-próprios, diferentes significados possíveis de um mesmo objeto.
(ARAUJO, 2012, p. 98-114).
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A ação humana situa-se, como um fractal, num ambiente de relações e
implicações. As suas formas e sentidos de

impressão/expressão, edificadas pelas

vivências, correspondem a espaços de diálogos efetivos com o si mesmo, com o outro e
com o mundo. Desde as primeiras relações mãe-filho-ambiente até as mais complexas
relações observadas em diferentes ações humanas formadoras da humanização, o sermotrício revela-se co-implicado. Há nessa dimensão motrícia um fenômeno a ser
explorado: a convergência ou sinergia das intencionalidades, um fractal que mantém
um sistema complexo em jogo, operando. É o que Arnao (2014, p. 57), a partir de
Wittgenstein, diz sobre olhar os contextos de ação e interação em nossos modos de vida
compartilhado por um “clareamento do sentido comum”.
Os muitos mundos dos seres-motrícios unificam as infinitas possibilidades da
intencionalidade da ação como potencialização da plenitude das ressonâncias, das
dissonâncias e das consonâncias. Essa potencialização, considerando a experiência
corporal seu solo originário, tem as linguagens como modo de acesso das
intencionalidades. A ação do ser-motrício pode ser pensada como formação de mundo
no conjunto das experiências ação/intencionalidade/sentido/relação na historicidade da
vida. Os diálogos e interpelações das experiências compõem a essência do fenômeno da
dimensão relacional do ato criador. Porque o ser-motrício forma o si mesmo com o
outro por co-moção (desejabilidade de mover-com, agir co-implicado). A atmosfera da
práxis criadora não se edifica sem a dimensão relacional.
Na motricidade humana “há uma passagem da filosofia do ser e do logos a uma
filosofia do ato e da relação. A motricidade humana ensina que o ser humano é
fundamentalmente relação, no ato (ou no movimento intencional) da transcendência”
(SÉRGIO, 2013, p. 78). A relação dos seres-motrícios é mais um entrelaçamento da
ação e do sentido, e nele são constituídos os processos de significação e valoração das
ações pelos seres de convívio. Os seres-motrícios, vão constituindo uns aos outros na
relação como o mundo comum e os muitos mundos formados. Como aponta Pereira
(2006, p. 83) “a vida intersubjetiva pressupõe uma relação dialética e complexa entre: o
eu, o outro e o mundo”.
Partimos do princípio de que a dimensão relacional é a revelação da condição
co-implicada o que permite outros processos compreensivos e interpretativos para os
seres-motrícios que, de certo modo, “supera” a relação mútua de “reconhecimento”,
termo utilizado por Hegel (apud RAVAGNANI, 2009, p. 45) onde os “sujeitos
reconhecem-se numa reciprocidade de um saber-se-no-outro na medida em que
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constroem um conhecimento partilhado intersubjetivamente pelos dois acerca de si
mesmos no outro”.
As ações humanas representam uma fonte inesgotável de experiências dialógicas
que pressupõem processos mais ou menos humanizantes conforme se estruturam as
vivências intersubjetivas, mas, como defende Manuel Sérgio (sbd, p. 65), “só como sercom-os-outros se coloca o problema da comunicação inter-subjetiva”.
E por tomar a intersubjetividade como um dos pilares da Motricidade Humana,
compreendida como intencionalidade relacional, onde “o sentido do outro nasce da sua
indispensabilidade ao meu estar-no-mundo” (SÉRGIO, sdb, p. 65) é que adotamos a
perspectiva de compreensão de Merleau-Ponty frente ao erro da relação Ego – Alter
Ego que praticamente domina o pensamento da modernidade e onde se assenta grande
parte das estruturas educativas da atualidade. Essa questão pode ser observada quanto o
autor diz:
...como a palavra Eu pode ser colocada no plural, como se pode formar uma
ideia geral do Eu, como posso falar de um outro Eu que não o meu, como
posso saber que existem outros Eus, como consciência, que por princípio e
enquanto conhecimento de si mesma está no modo do Eu, pode ser
apreendido do modo do Tu e, através disso, no modo do “Se”?
(MERLEAU-PONTY: 2011, p. 466)

Como nos mostra Marina Garcés (2008, p. 135), o ponto chave que MerleauPonty apresenta sobre o problema da intersubjetividade é que ele rompe com a raiz do
problema de um “outro diante de mim”. Há, segundo defende Ponty, um erro de
colocação do problema inicial e é necessário modificar a pergunta o que significa sair da
“armadilha” do outro colocado diante de mim. Isso implica em mudar o ponto de vista
e, desse modo, considerar uma dimensão relacional para o seres-motrícios onde o eu é
posto no plural. Assim Marina Garcés (2008, p. 136) entende que a intersubjetividade
na obra de Merleau-Ponty, não se constitui como um acesso ao outro, mas considera, de
princípio, a co-implicação de um Nós. A questão para Merleau-Ponty não é solucionar o
problema de uma consciência frente à outra, mas, a partir do sensível e da corporeidade,
compreender como que me reconheço como parte de um Nós, i.e.; “quando aprendo a
experimentar nossa co-implicação em um mundo comum”(GARCÉS, 2008, p. 136).
Reforçando a ideia da co-implicação em um mundo comum como um outro
modo de compreender a intersubjetividade e, portanto, uma referência importante para
dimensionar a intencionalidade relacional do ser-motrício, apresentamos um quadro
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proposto por Marina Garcés (2008, p. 138) que ilustra a dimensão de uma práxis
concreta da ação comum.

Quadro 2 - Três planos da filosofia de Merleau-Ponty com suas correspondentes figuras do
anonimato segundo Marina Garcés (2008, p. 138)

Como se pode observar no quadro, o corpo constitui um patrimônio cultural que
na (con)vivência é entretecido. Assim, a intencionalidade relacional torna possível a
potencialização da co-implicação e dos saberes culturais do quais o corpo é portador por
que partilha, uma vez que vivencia, expressa, percepciona e compreende as intenções de
outrem provocando a circularidade mútua (PEREIRA, 2006, p. 85).
Esse domínio é que desejamos explorar com mais profundidade quando
analisamos sua participação na práxis criadora.
A dimensão relacional tem como base três componentes fundamentais para
situar o ser-motrício na atmosfera da práxis criadora: 1) A premissa de sua condição de
inacabamento permanente, de um ser que está por fazer-se, por que ser-motrício é a
expressão da busca incessante de constituir-se, portanto, necessita criar o si mesmo; 2)
Que a complementaridade não se dá pelo próprio ser-motrício, i.e.; ele não é capaz de
prover todo o necessário para que se complete, desde suas carências biofisiológicas até
seus desdobramentos culturais, portanto necessita criar interações145; 3) Por sua
ontológica condição de buscar a completude naquilo que não pode encerrar-se em si
mesmo é, por princípio, co-implicado.
A dimensão relacional, ontologicamente presente na ação humana, revela que o
“ser humano não é simplesmente uma realidade no meio das outras, um ser individual
145

“...tanto da sua autonomia biológica, psicológica e ontológica, como da sua finitude e contingência e
que, portanto, não somos simplesmente pois somos-com-os-outros: in-sistimos! A condição humana não
se apreende (nem é) como sistência, como ser absoluto. Consequentemente, ao aprendermos alguma
coisa; com o florecimento do sentido do outro e até com as manifestações de cortesia, nas relações
interpessoais e cívicas – queremos um objeto, ou o nosso semelhante, enquanto suplemento de nós
mesmos, enquanto nos realizamos, mediante essa coisa, mediante esse ser. (...) O sentido do outro nasce
da sua indispensabilidade ao meu estar-no-mundo. Pressupõe o amor, realiza-se no diálogo. A
comunicação pode ser, por isso, o timbre da mais humana convivência”. (SÉRGIO, sdb, p 65)
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no meio dos outros, mas ele é essencialmente relação, ele se encontra sempre
relacionado como o todo, já que coextensivo ao todo, instância de expressibilidade do
todo” (OLIVEIRA, 2012, p. 245).
Porque a relação revela a implicação com o si mesmo, com o outro e com o
mundo circundante, impõe-se ao ser-motrício uma ordenação ética de seus atos. A
compreensão ontológica do seu estado co-implicado faz da ética uma dimensão
inseparável de suas ações. A ação humana já implica uma ética de primeira ordem, uma
ética mais orgânica, mais ligada ao cotidiano e a com a vida, menos determinada pela
racionalidade146. Cabe ao ser-motrício ter consciência disso a partir da educação que
receber.
5.2.5 – A dimensão valorativa.
“Mas, como convite à sabedoria, a
motricidade atravessa a existência (e a coexistência) como valor”. (SÉRGIO, sdb, p.
103)
“E, porque ser práxico, com acesso a uma
experiência englobante, agente e fautor de
cultura, projeto originário de todo sentido,
memória do Mundo e ser axiotrópico (que
persegue, apreende, cria e realiza valores)”.
(SÉRGIO, 1999b, p. 149)

O valor e a validação147 são criações humanas. Em parte, a dimensão valorativa
torna possível compreender a relação da formação da identidade do ser-motrício148 que,
146

Para Varela é na percepção imediata que está a chave para uma compreensão mais ampla do
comportamento ético que é mais significativa do que pensar numa ética mediada, proveniente das várias
reflexões racionalizantes. Para o autor, o comportamento ético não surge de hábitos ou da obediência as
regras e normativas. A ética é uma habilidade que tem relação a conduta espontânea do ser que sabe qual
é a ação mais adequada a cada situação. É um saber dinâmico, concreto, vivencial e que emerge das ações
adequadas a contextos concretos e específicos. Não se trata, portanto, somente de argumentar
teoricamente mas de compreender a ética como uma práxis criadora. (ROCCA, 2015)
147
É importante fazer uma distinção entre o valor e a validação. Nem todo valor entrelaçado à ação é
validado por outro conjunto de ações. É o caso do esporte que mantém uma série de valores éticos
vinculados as vivências mais que, diante do processo validativo da competição, não são contemplados, já
que o que é concretamente validado é o resultado final da disputa. No caso da educação, observamos que
o valores humanos destacados nos planos educativos não são validados nos testes estandardizados. É
muito importante fixar-se na interpretação desse fenômeno para revelar suas contradições.
148
Destacamos aqui uma importante distinção entre identidade pessoal (idem) e a identidade narrativa
(ipse) segundo Paul Ricouer (2014, p. 111), especialmente relacionada a formação do ser-motrício, pois
há uma forte tendência das vivências estruturarem seus campos valorativos de modo a conferir estados
classificatórios e comparativos que compõem a quase totalidade das experiências identitárias. Esse
fenômeno será descrito na ressonância educativa III – 5ª trilha. O que é importante aqui destacar é que há
uma relação da formação da identidade de uma pessoa com um conjunto de “identificações de valores”
(ibidem, p.122). Considero também que o si mesmo, além das identidades normativas e narrativas
apontadas por Ricoeur, formam sua identidade numa dimensão pré-predicativa cujos elementos sensoriais
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pode adquirir amplitude pelo modo como é reconhecido pelos elementos constitutivos
desse feixe compreensivo. Claro que a delimitação do valor reconhecido por um
conjunto de ações é uma formulação humana, portanto, é extensão do sentido da ação
que também é inseparável da intencionalidade valorativa. Vamos observando que: na
vivência intencional do ato natural vão se entrelaçando outros feixes de intencionalidade
(sentido, relação, valor) que ajudam a situar o ser-motricio como práxis criadora.
A dimensão valorativa não é uma dimensão isolada que possa ser extraída da
realidade e da experiência do ser-motrício. No estudo desse feixe e suas possíveis
interconexões, o foco de análise, de compreensão e interpretação gira em torno de como
o ser-motrício dialoga com as validações e valores que contribuem na formação do
sentido que dá as ações. Pertencem a esse feixe todo tipo de atribuição de valor que
descreve a natureza co-implicada dos seres-motrícios que interatuam com distintos
gradientes de reciprocidade, alteridade, interlocução ou dialogicidade nas experiências
vividas.
Algumas questões referentes a dimensão valorativa:
- Por que há desvalorização das vivências em razão das denominadas ações
intelectuais, como se fosse possível destituir uma da outra?
- Por que há uma valorização excessiva das classificações e comparações de
rendimento do corpo em eventos competitivos (o recorde, a medida, o ponto)? Por que
há a ânsia de ter mais e de ser melhor que o outro se considerarmos os seres-motrícios
dotados de distintos gradientes de possibilidades ontologicamente co-implicadas?
- Por que dar excessivo valor ao corpo-instrumento como produto de consumo?
- Por que criar tantos ídolos/heróis enaltecendo suas ações?
- Por que a ação criadora não é considerada um dos pilares do ato educativo?
Diante das questões acima é fácil notar como a dimensão valorativa é um das
mais significativas dimensões a ser investigada quando desejamos situar o ser-motrício,
especialmente quando a referência é a formação e desenvolvimento humano pela
educação, pois: “toda a vida humana é motricidade esclarecida por valores, em função
do sentido que se pretende conferir ao ser humano e à sociedade” (SÉRGIO, 2003b,
p.41). O ser-motrício vive as unidades valorativas por onde percorre o espaço-tempo
experienciado. Buscar a essência do processo de valoração e validação das ações
e perceptivos promovem uma identidade por co-moção, no entanto, esse fenômeno é apenas uma intuição
inicial e que exige um estudo mais aprofundado de modo que não é objeto desse estudo. Que a questão
fique aberta para outras investigações.
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interligando-as com o sentido e a co-implicação torna-se um fundamento
fenomenológico-hermenêutico de eminentes potenciais de compreensão.
O modelo vigente e hegemônico tende a promover referências valorativas para
as ações humanas no individualismo, na luta por reconhecimento e pertencimento, na
exaltação do “potente” frente aos milhares de “impotentes”, de uma visão unificadora
em detrimento da diversidade, da supremacia da ação produtiva frente à ludicidade e a
expressão estética. As intencionalidades valorativas criam distintos potenciais e
gradientes de orientações para a identidade do ser-motrício.
É relevante constatar a presença dessa dimensão inerente à ação criadora, já que
a compreensão do ser-motrício amplia o horizonte de ressonância dos propósitos
educativos assim, como apontou Freire (2004, p. 114): “A liberdade de mover-nos, de
arriscar-nos vem sendo submetida à certa padronização de fórmulas, de maneiras de ser,
em relação às quais somos avaliados”.
As delimitações criadas para distinguir o que é bom e do que é ruim, o que é
válido ou não, o que é feio ou bonito, o que tem ressonância com os padrões culturais
ou não, o que merece receber condecorações e o que fica excluído das referências
valorativas, precisam tornar-se conscientes quando estamos nos referindo à ações
humanas, uma vez que “todo valor é valor para... porque é fundamento de normas e
imperativos” (SÉRGIO, 1981, p. 52). Uma coisa é comparar objetos para classificar
qual é mais útil o qual tem melhor desempenho para uma tarefa específica,
estabelecendo referências e critérios de demarcação de qualidade. Outra coisa é utilizar
desse mesmo mecanismo para valorar o ser-motrício. Os objetos não possuem vida, não
tem um mundo. Os animais possuem intencionalidades naturais e circunstancias,
habitam o mundo149, já os humanos são fenomenológicos e vivem em constante
modificação, criam ações e sentidos, são potencialmente linguísticos e projetam na
temporalidade e espacialidade seus possíveis, tem, portanto, constituintes subjetivos e
intersubjetivos, habitam uma rede complexa de intencionalidades. Como valorá-los?
Situar o ser-motrício é uma tarefa complexa. A demarcação valorativa de uma
ação humana é apenas um recorte de uma situação num momento do tempo. É parte de
um ciclo em constante mutação e que depende fortemente da compreensão da condição
situada. O que não podemos mais negar é a presença dessa dimensão, implícita no sermotrício. Não há mais como ignorá-la diante da tarefa de situar, compreender e
149

Cf. SCHELER. M. El porvenir del hombre: la Idea del hombre y la história - El puesto del
hombre en el cosmos. Buenos Aires: Espana- Calpe Argentina, S.A, 1942.
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interpretar as experiências educativas. Não há como desconsiderar que, na atmosfera da
ação criadora onde o ser-motrício habita, também se criam valores e validações. É
necessário um olhar cuidadoso sobre essa dimensão para compor a referência do
paradigma emergente da motricidade humana.
A dimensão valorativa direcionada ao resultado competitivo, por exemplo, gera
significações muito diferentes daquelas direcionadas aos aspectos estéticos da
motricidade e, por sua vez, produzem alterações no modo de agir. Isso indica que o sermotrício co-implicado vai constituindo um “capital axiológico” (RUYER, 1969)
notadamente correlacionadas às intencionalidades da forma, do valor e do sentido. Para
Manuel Sérgio (sbd, p. 106), “toda a atividade humana consciente é, ao mesmo tempo,
judicativa e valorativa”.
O horizonte de interpretação da motricidade aqui proposto possibilita analisar as
relações dos processos valorativos na desejabilidade e intencionalidade do ser-motrício
e suas diretas interações no sentido da ação. A dimensão valorativa é, assim como
outras dimensões da ação criadora, a portadora de uma condição de mediação do sermotrício no que apreende/absorve para si e daquilo que expressa.
Nesse sentido a dimensão valorativa está mais fortemente vinculada à dimensão
relacional. Isso porque são os seres humanos a criar as estruturas que orientam o campo
valorativo. O valor não é dimensão da intencionalidade natural. Elas são as veiculadoras
dos valores culturais da motricidade e da corporeidade. Assim, o sentido e o valor são
particularmente intencionalidades da ação humana. Não se observa a existência dessas
intencionalidades em outros seres viventes. Os sentidos, significados e valores da
motricidade são próprios da ação humana e circulam através da dimensão relacional.
Na educação do ser-motrício, segundo seus desdobramentos e os novos
horizontes compreensivos e interpretativos que a investigação apresenta, considera que
os aspectos de uma dimensão axiológica da motricidade não podem resumir-se aos
processos mensuráveis da historicidade motrícia. Há que explorar também, até como
complementaridade, o acesso ao ser-motrício pelo rigor interpretativo e apreciativo da
orientação hermenêutica.
5.2.6 – A práxis criadora e a dimensão histórico, cultural e política.

Que o homem é uma liberdade situada e
relativa. A unidade tensional ou dualidade
complementar do homem constata-se a nível do
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todo social: o problema social consiste em
conciliar a solidariedade (contínuo social) com
a individualidade (descontínuo individual).
(SÉRGIO, sdb, p.145)

A motricidade humana, ao contrário dos resultados obtidos via ciências naturais,
não está isolada da historicidade formada pelo ser-motrício. É importante considerar
que o ser-motrício vibra na “onda” da historicidade de si mesmo e na relação com a
historicidade do mundo em que vive. Agir é poder exercer possíveis. Exercer possíveis
é ato criador e político do corpo em sua totalidade existencial, pois indica
posicionamento diante do mundo da vida. Como aponta Rocca (2015):
El elemento decisivo es que nuestros micromundos y nuestras
microidentidades no constituyen un yo sólido, permanente y centralizado
(…) sino que una serie discontinua de patrones, dinámicos y cambiantes, que
se crean y se disuelven en un proceso histórico, esto es, contextualizado.

Manuel Sérgio (sdb, p. 67) trata a historicidade com uma das importantes
dimensões da pessoa humana e faz um destaque da condição de que o homem é um ser
essencialmente histórico e, para reforçar a defesa da existência de uma dimensão
histórico, cultural e político para o ser-motrício.
Somos seres históricos existindo num presente contínuo cambiante (ROMESIN,
YÁÑEZ, 2009). Vale considerar também que, pela interatuação do ser-motrício com o
mundo a partir da intencionalidade criadora, se autoforma, participa da historicidade do
mundo e se identifica imerso nela e, “quando se aborda a problemática da motricidade
humana, como valor ou como convite a sabedoria, vinca-se, iniludivelmente, a sua
radicação histórico-cultural” (SÉRGIO, sdb, p. 103).
Toda ação humana ocorre em determinado período histórico-cultural e a
motricidade é parte desse processo, assim, está sujeita a planos mais amplos da ação
social não podendo isolar-se dela, por que “o homem é um ser-de-situação e, embora
isso custe a muito boa gente, a situação do homem está condicionada pelas estruturas
sociais onde reside” (SÉRGIO, 2003a, p. 63).
A dimensão criadora de uma historicidade portanto vincula-se a uma passagem
da ordem da auto-organização para a auto-eco-organização (ROCCA, 2015) mais
ampla, i.e., no espaço/tempo histórico onde os fenômenos da motricidade estão
inseridos. Observamos nessa interatuação, com frequência, os jogos de poder em torno
das vivências, em especial naquelas onde são claramente descortinadas as questões
econômicas próprias do modelo neoliberal. Assim esse campo também contempla a
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interpretação das políticas relativas à motricidade, pois, “de esto hablamos en la
motricidad, como ciência ético-política, es nuestro compromisso con la história, con las
personas que están tratando de comprenderse, comprender y abrirse nuevos caminos”
(TRIGO; MONTOYA, 2009, p. 50).
As vivências como manifestações apreensivas/expressivas do ser-motrício,
quando

observados

numa

dimensão

histórico-cultural-político

revelam

a

interdependência da motricidade humana com os contextos sociais em que se está
instalada.
O esporte, por exemplo, é um fenômeno social que não está livre das influências
e interesses políticos e econômicos em todas suas instâncias, mesmo para aqueles que
não o praticam, e que se posicionam apenas como espectadores. Aquele que observa as
práticas esportivas não é neutro.
A biologização da motricidade como domínio interpretativo do ser-motrício por
longo tempo, e até nos dias atuais em algumas abordagens, tem destituído o sermotrício de sua historicidade. Não basta apenas coletar dados e desvinculá-los da vida
social, econômica e política. Na ação, o indivíduo biológico é também cultural, histórico
e político. Assim, “não há consciência corporal sem práticas corporais e sem liberdade
corporal” (SÉRGIO, 1977, p. 11).
Se não colocarmos em questionamento as desigualdades sociais desde as
vivências do ser-motrício, estaremos sendo cúmplices da reprodução dessas mesmas
desigualdades. Não se trata somente de interpretar a motricidade humana temos que
torná-la referente desde a vivência, de “sentir na pele”, para transformá-la em processos
socialmente, culturalmente e historicamente mais humanizantes.
O espetáculo esportivo dos mega eventos é um exemplo da emergência dessa
invocação, especialmente pelo seu caráter manipulador de massas.
O desporto atua normalmente como reprodutor do sistema político, como
meio de manutenção do estatuto inigualitário das classes, tornando-se ilusório
admitir que os meios utilizados pelo desporte possam alterar
substancialmente as desigualdades impostas pelos poderosos mecanismos do
sistema econômico social. (SÉRGIO, 1978b, p. 48)

A práxis criadora, circunscrita desde o mundo natural até as dimensões
histórico-política-cultural, permite a emergência da reestruturação do entorno imediato
direcionando esforços para um novo sistema de convívio interhumano e das suas
instituições.
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Para exemplificar, alertamos a crescente padronização das formas motrícias em
detrimento da sua diversidade e modo de expressão da cultura local que criam modos de
responder as emergências de sua realidade vivida. A hegemonia dos padrões motrícios,
em grande parte influenciada por um direcionamento das intencionalidades humanas por
manipulação midiática, se destina ao controle dos corpos e a construção de uma imagem
do si mesmo reduzida a horizontes de rendimento150. Assim a ação tende a privilegiar as
demandas inautênticas para favorecer interesses específicos de grupos hegemônicos. Os
grupos hegemônicos151 criam seus processos valorativos determinando o que é válido e
o que não é. A ação criadora fica subordinada ao conjunto de esquemas articuladores
que negam o conhecimento humano desde sua experiência vivida, desde a corporeidade,
desde a percepção e a consciência de sua co-implicação. Em grande parte o ato criador é
reduzido ao mínimo, quando não é “congelado” e o ser-motrício é “manipulado” pela
força das mídias massificantes, que geram um tipo próprio de ação “previsível”. Esse
conjunto dinâmico vai construindo o processo histórico das ações. Compreendê-lo e
interpretá-lo é uma das tarefas do(a) educado(a) e do(a) apreciador(a) da motricidade
humana152.
Do ponto de vista político, tomando como referência a perspectiva de
liberdade153 como dimensão da pessoa humana no texto de Manuel Sérgio (sdb, p. 67),
referenciado pela filosofia existencialista, com ele referendamos a ideia de que “se o
homem não é uma essência previamente determinada, resta-lhe ser ele a fazer e fazer-se,
com intencionalidade e autonomia”. Para fazer e fazer-se há que assumir sua condição
criadora.

150

Do ponto de vista da performance motrícia e do rendimento financeiro.
“La universalidad del sujeto transcedental es puesta em duda mirando las prácticas concretas de
sujetos con carne en contextos de acción e interacción, en contextos históricamente determinados. En
este sentido instauran la idea de un agente situado que necessita ser pensado no ya desde el lugar
reductivo de la experiência privada ni a-histórica”. (ARNAO, 2014, p. 54)
152
Como aponta Trigo e Montoya (2009, p. 48), a CMH como uma ciência do homem, considera o ser, a
consciência e o valor e que, por isso, as especificidades histórico, culturais e políticas devem compor um
posicionamento crítico frente a colonização, ao positivismo e a “moda ocidental”. A CMH também deve
implicar uma dimensão ética e politica que suplante os conhecimentos puramente intelectuais e/ou físicos.
Na fala dos autores: “Esto implica compromisos asumidos desde una posición crítico-creativa con el
propósito de construir sociedad, que propenda por un bien común, aumentando la confianza, tratando de
entender, compreender y empaparnos de las necessidade ciudadanas para que desde la profesión y la
convivência, se tome consciência de lo más pertinente para la comunidad en general”. (TRIGO;
MONTOYA, 2009, p. 49)
153
A temática da liberdade, uma condição do ser-motrício e sua relação com a educação, é um
significativo tema de investigação que, nesse estudo insistimos em destacar como um feixe de
desdobramento do ser-motrício histórico, cultural e político, mais que não vamos nos aprofundar
conceitualmente mesmo que possa ser contemplado no transcorrer da tese, em especial, na 5ª trilha.
151
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5.2.7 – A sinergia do ato criador.

Quais as ordens-desordens-interções-organizações entre as dimensões da ação
criadora? Como se edifica a impressão/expressão do ato criador?
A análise das interconexões entre as distintas dimensões da práxis criadora é
fundamental para que possa emergir a dinâmica de aprendizado do ser-motrício. A
continuidade dos estudos a partir desse horizonte vivencial e interpretativo não deve
encerrar-se apenas na delimitação das características de cada uma das dimensões
apresentadas, para não incorrer num reducionismo. A práxis criadora, como habitar
humano autêntico, desafia a pensar as interconexões que visem à totalidade do
fenômeno, mesmo sabendo que a totalidade é linguisticamente inacessível. As possíveis
interconexões abrem um gradiente de interlocuções educativas que suplantam a
racionalidade instrumental tradicionalmente apresentada para as explicações dos
fenômenos motrícios. Haverá ressonâncias distintas na educação do ser-motrício se as
fontes de referência que mensuram os movimentos dos corpos e a exterioridade dos atos
(forma) através de instrumentos de medida como trenas, cronômetros, adipômetros,
provas, testes, competições, etc., forem complementadas pelas conexões entre aquilo
que a consciência percepciona na ação e aquilo que as narrativas podem contar da
experiência com as múltiplas linguagens.
Na ação criadora, se não considerarmos o sentido, a relação, o valor e suas
compreensões e interpretações diante de um novo paradigma da vida, a analise da
motricidade humana não avança mais do que a explicação de um corpo em movimento,
ou de uma prática pela exterioridade se sua forma. A totalidade dinâmica da experiência
da vida é sempre mais do que a soma das partes e do que uma prática expressa (sem
desconsidera-la). A práxis criadora é essa complexa rede de interações e confluências.

5.2.8 - A práxis criadora e as múltiplas linguagens: “o caminho das artes” – “o caminho
das narrativas”.
A intencionalidade natural, da relação direta do ser-motrício com sua condição
bios, é mais facilmente acessível em razão de sua potencial materialidade,
possibilitando a coleta de dados empíricos utilizando instrumentos e equipamentos de
medida, protocolos, etc. Já as intencionalidades de natureza subjetiva e intersubjetiva,
que remetem a consciência humana na experiência vivida, como a percepção, o sentido,
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a imaginação, a criatividade e a valoração não podem ser acessados como se faz com as
medidas antropométricas ou as coletas de material biológico. O caminho de acesso às
dimensões do ser-motrício são indiretos, intermediados pelos sentidos das ações, pelas
instituições e pela linguagem (PIEPER apud LAUAND, sd)154. Vale ressaltar que é no
próprio corpo em ato, é na emergência das percepções que as múltiplas linguagens se
edificam, i.e., resultam na potencialização da experiência.
A experiência da vida é a primeira ordem do ato criador. As múltiplas
linguagens configuram a condição de mediação dada por amplificação de horizontes de
sentido, valor, relação e cultura. Desse modo a práxis criadora é interconectada pela
própria experiência específica do modo de ser-motrício e tem a potencialização e a
ampliação de horizontes dessas interconexões proporcionadas pelas múltiplas
potencialidades linguísticas humanas. É o caminho por onde as artes edificam sua
perspectiva. Um horizonte de impressão e expressão dos sentidos criadores da
corporeidade.
Um dos problemas relevantes que destaco é como os processos interpretativos e
tradutores da experiência vivida ficam excessivamente situados na fragmentação, na
simplificação e nas dimensões motrícias de acesso materializado, é que chamamos de “o
caminho da aferição”, da captação da realidade vivida por alguns instrumentos de coleta
de dados. É comum, especialmente nas ciências do esporte, as representações da
historicidade da vivência (rica em intencionalidades subjetivas e intersubjetivas) ser
demarcada por pontos, notas, tempo, distância, posição do corpo no espaço ou
desempenho mecânico de partes do corpo numa ação, etc. A linguagem em geral é posta
em uso para referenciar as vivências na dimensão racional, mensurável e
matematicamente codificada. A linguagem nessa perspectiva aborda e reconstrói a
experiência motrícia fixando-a numa medida e, sobre ela, estabelece a força do campo
valorativo com um conjunto de estruturas comparativas e classificatórias. Essa
linguagem está longe de refletir e traduzir o que sente o corpo, ou o que é o corpo em
ato intencional consciente.
O processo hermenêutico da motricidade humana, nesse contexto, é reduzido a
leitura das medidas, seu modo de coleta de dados, suas análises, novas comparações e
154

“Que significa experiência? (...) Um conhecimento com base num contato direto com a realidade (...)
Mas os resultados que obtemos não desaparecem quando cessa o ato de experiência; acumulam-se e
conservam-se: nas grandes instituições, no agir dos homens e no fazer-se da linguagem” (PIEPER,
J.Verteidigungsrede für die Philosophie. 1966, p. 116-117). Cf. LAUAND. J. Método e Linguagem no
Pensamento de Josef Pieper. Disponível em: http://hottopos.com/videtur29/ljargport.htm#_ftn15.
Acesso em 21/05/2016.
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classificações valorativas. As distintas formas de manifestação motrícia são delimitadas,
classificadas, comparadas e encerradas num dimensionamento de apreensão restrita,
fortemente marcada pelo reducionismo que concebe algumas dimensões do campo de
ação. É o paradigma cartesiano vigente que divide a vida em compartimentos e que
impede de nos compreendemos como seres co-implicados.
Para superar esse reducionismo é que apresentamos a compreensão da
motricidade humana a partir da vida, situada numa complexa rede dimensional que
questiona a redução da interpretação dos fenômenos motrício a compreensão pela
supervalorização dos dados empíricos. Não se quer dizer que esses dados não sejam
importantes, apenas não podem representar o modo único de acessar e situar o sermotrício. Se a vivência humana emerge numa práxis criadora, as linguagens precisam
ser explorada(s) como abertura de horizontes de compreensão e interpretação capaz de
captar os elementos constituintes dessa realidade. A esse modo de acesso e de situação
que chamamos de “caminho das artes” ou “caminho das narrativas”.
A compreensão da motricidade humana, como vivência do corpo em ato
intencional consciente, pode projetar a materialidade e a forma das ações do corpo nas
estruturas de linguagem(s) para ampliar as possibilidades de compreensão da própria
experiência motrícia, especialmente se vinculamos a motricidade com a experiência
educativa.
Para compreendermos as distinções entre “o caminho da aferição” e “o caminho
das artes/narrativas”, como possibilidades de acesso e situação da experiência criadora,
apresentamos alguns exemplos.
Digamos que a perspectiva de situar a experiência motrícia numa medida é o
equivalente a ler uma poesia ou apreciar uma música fixando a interpretação do evento
poético ou musical nas palavras e nas notas musicais separadamente155, sem olhá-las
para além de sua própria materialidade, sem buscar o sentido da obra.

155

Não ouvimos uma música, com o intuito de apreciá-la, mensurando a ocorrência de seus elementos.
Não avaliamos uma melodia pela quantidade de suas notas nem comparando a velocidade de execução
entre dois interpretes, atribuindo a aquele que executa a obra com mais velocidade a melhor interpretação.
É inimaginável estabelecer medidas exatas de tempo para a execução de uma peça musical, como se esse
dado fosse o determinante da interpretação. A afinação, por exemplo, não é um dado fixo, é uma
dinâmica de referencial harmônico. Comparar duas melodias dando a uma delas maior valor só porque
uma tem mais notas que outra é outra imagem absurda para o fenômeno musical. Interessante é perceber
que para acessar o fenômeno motrício essas abordagens não são absurdas, são comuns e pouco
questionadas. Pois, não seria a música um fenômeno motrício? O fenômeno musical tem sua
compreensão e interpretação nas interconexões dos elementos que a constituem e não a mensuração
isolada de suas partes para serem analisadas, comparadas e classificadas em bancos de dados. A música é
a integração de melodias e harmonias de um conjunto sonoro que percorre o tempo/espaço natural na
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Nas atividades esportivas, por exemplo, são claras as ambiguidades existentes
entre a linguagem que circula a experiência das ações e a linguagem que materializa a
experiência. A riqueza de um jogo de futebol não está somente no placar final da
partida. Se assim fosse não precisaríamos assistir aos jogos, bastava saber o resultado
final. Mas há uma enorme exploração das linguagens e das intencionalidades
relacionais e valorativas diante de nossas possibilidades interpretativas e que, por
reduzi-las ao resultado final do jogo, não são exploradas como poderiam, especialmente
na educação. O jogo de futebol, assim como outros jogos, são fenômenos complexos
vividos pelo corpo e, devido a complexidade, para aqueles que não o vivenciam
diretamente por sua ação, são apresentados acessos pelos modos narrativos. A narração
jamais vai dar conta da infinidade de experiências intencionais dos corpos que jogam.
No entanto, a potencialidade linguística humana tem a possibilidade de dizer sobre elas
de modo mais interessante do que apenas reduzir a experiência num punhado de
números do placar final do jogo, do número de faltas, de cartões amarelos, etc. Por isso
que há o narrador do jogo, o comentarista, as mesas redondas que debatem o jogo após
seu termino, declarando a existência de outras dimensões da motricidade humana que
estão entrelaçados na ação de jogar, cujo acesso é potencialmente hermenêutico. Sem
contar a grande utilização de léxicos e metáforas próprios do futebol que tomam espaço
no cotidiano das pessoas156.
Assim,

“o

caminho

das

artes/narrativas”

busca

criar

formas

de

impressão/expressão daquilo que a corporeidade percepciona na ação. O futebol
transfigura-se numa música, vira quadro, filme, fotografia, mídia publicitária, conto, etc.
Toda experiência humana é criadora no modo como consegue incorporar e expressar o
que o corpo percepciona.
Por outro lado, as medidas extraídas da vivência, cuja linguagem científica faz
uso para interpretar os desempenhos motrícios, reduzem o fenômeno a uma função
utilitarista e finalista. Não adianta modificar as estruturas das regras dos jogos para que
se façam mais pontos ou investir pesadamente nas arbitragens para que a “medida” seja
justa. É necessário repensar o modo de acesso ao ser-motrício e a referência da
“medida” como única possibilidade que a linguagem dá às vivências. Será que não é

atmosfera de temporalidade e espacialidade constituída pelo sentido que emerge da complexa intersecção
do fenômeno musical e do ser que a produz. Os estudos empíricos dos fenômenos musicais só fazem
sentido se tiverem ressonância com a obra musical em sua totalidade.
156
Cf. LAUAND, J. Revelando a linguagem. São Paulo: Factasch, 2016. Especialmente nos ensaios
intitulados “A arqueologia é dona da bola” (p. 95) e “A vida como jogo” (p. 281).
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possível a construção de outras hermenêuticas que orientem outros modos de
compreensão da motricidade humana? Como aponta Santin (1990, p.8) “o corpo pode
ser visto como uma simples máquina e um mero instrumento, ou como uma obra de arte
e de beleza. O que revela a grandiosidade do corpo é percebê-lo como a própria
presença do homem no mundo”.
5.2.9 - A práxis criadora e o encontro com o si mesmo situado: “o caminho da
consciência presencializada”.
As dimensões de sentido, de valor e de relação da ação criadora permite explorar
uma terceira via que não é “o caminho da aferição” e não é “o caminho das
artes/narrativas”, mas o encontro de uma atenção presencializada na própria ação. É
onde o ser-motrício cria um modo de estar desperto às suas próprias percepções da
realidade. Volta-se para o si mesmo para encontrar uma vibração da ação+percepção de
modo consciente157. Esse encontro não trata de aferir o que o corpo produz em seus atos
e nem um modo de expressão do que sente e percepciona por narrativas, mas uma busca
de encontrar o modo como se autoconecta agindo.
O ser-motrício reconhece nessa perspectiva a potência criadora que vibra com a
energia vital, com o espiral da vida. Varela; Thompson; Rosch (2001, p. 51) apresentam
o conceito da atenção/conciencialização para falar da ação de atentar-nos a nossa mente,
i.e., experienciar aquilo que a mente de cada um de nós faz em conexão com a ação, o
que envolve o estado de atenção às ações. Esse é “o caminho da consciência
presencializada”.

5.2.10 - O ser-motrício no fluxo das três dimensões criadoras.

Com esses horizontes interpretativos podemos avançar para outros modos de
compreensão dos fenômenos motrícios. Com essa orientação podemos ampliar o acesso
ao ser-motrício revelando:
1) Que na ação há mais do que as ferramentas de mensuração podem captar. As
intencionalidades humanas não se acessam por instrumentos de medida;
157

Dantas (2001, p. 109), num tópico de sua obra intitulado “Vivência e percepção: o sentir de um fluxo”
fala sobre a consciência que adotamos como contruibuição para nossa compreensão: “A consciência é
uma vivencial intencional. Tomada como unidade do fluxo da vivência, tem a capacidade de sentir esse
fluxo, apercebe-se dele e por isso, dado o carácter geral da simbólica conceptual, consegue ser
consciência do que quer que seja, porque é o próprio objecto que a implica para o constatar, num
introsamento constitutivo.”
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2) Que a ação determina o que eu sou. Que na ação há a totalidade do ser. Que a
ação é a síntese do conhecer (Blondel, 1937);
3) A complexidade da totalidade da ação humana e sua dinâmica potencializam-se
em múltiplas linguagens capazes de elaborar inúmeras narrativas do sermotrício, mesmo considerando que não podem dizer o todo da experiência, são
potentes criações de realidade que orientam os processos de compreensão,
interpretação, contemplação, apreciação e admiração, sobrepondo a redução da
ação pela aferição, pela distinção e pela classificação do que é válido ou não.
4) A consideração das relevantes características evanescente dos fenômenos
motrícios e outros modos de compreender ação de re-experiência, ampliando as
interpretações para além da necessidade de desempenho mecânico da ação em
direção ao re-criar, re-fazer e re-viver, por onde flui e frui mais do que um
mecanismo que se repete, mais um conjunto de dimensões que se re-configuram,
por onde a imaginação, o sentido e as relações inter-humanas circulam sem a
mesma compreensão linear e teleológica controlada por número de repetições e
estruturas matemáticas da biomecânica da ação.
5) Que a ação criadora humana tem como centro a consciência que, atentamente,
pode voltar-se as percepções de si mesmo e, nessa dimensão, potencializar todas
as outras.
A ação, como presença projetiva do ser-no-mundo, precisa avançar suas
emergências para outras dimensões compreensivas e interpretativas. O agir humano é
muito mais fluídico, circular, espiralado, auto consciente, formado por idas e vindas, resignificados e transvalorados continuamente, potencializados por modos linguísticos
que sobrepassam seu uso pelas ciências empíricas, especialmente quando estamos
estabelecendo relações da motricidade humana com a educação. Como aponta Manuel
Sérgio (1994, p. 46) “o conhecimento não é, por conseguinte, algo rígido e fixo que se
acumula indefinidamente, é um processo contínuo de mudança, cujo crescimento se
aproxima mais de um organismo do que de um banco de dados”.
Toda a exposição acima se justifica por compreender que a motricidade humana,
enquanto fenômeno, e a interconecção da auto experiência, do sentido, da relação, do
valor e das múltiplas linguagens, demarcada por dimensões objetivas e subjetivas,
reflexos da forma e da essência. A práxis criadora, nesse sentido, emerge como estrutura
capaz de revelar a complexidade da ação humana ao mesmo tempo em que constrói
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horizontes de acesso ao ser-motrício. Provoca o rompimento dos dualismos e
dicotomias já que permite a compreensão da ação humana criadora como um fractal.
A abertura para a construção do sentido da ação motrícia é o intervalo reflexivo
que as múltiplas linguagens possibilitam, pela condição de impermanência do fenômeno
motrício. É a consciência da fluidez do evento motrício que deve ser explorada do ponto
de vista educativo, numa somatória entre as sensações e percepções do corpo em ato e a
abertura provocada pelo intervalo reflexivo da linguagem rumo à consciência.
A motricidade é uma ocorrência temporal impermanente e as múltiplas
linguagens abrem uma clareira no tempo para permitir a fluência da imaginação
criadora. A retomada da experiência fluídica do ser-motrício é uma condição
propriamente humana, portanto uma necessidade para o conhecimento de si.
A passagem do paradigma da simplicidade para o paradigma da complexidade,
somados com a revelação do ser-motrício e seus desdobramentos situados num fractal
de ação criadora, faz emergir uma estrutura compreensiva significativa para o
desenvolvimento humano. Quanto mais o processo interpretativo do ser-motrício se
afasta do paradigma da simplicidade em direção à complexidade, mais as proposições
educativas abrem os seus horizontes de possibilidades para o desenvolvimento humano
que vislumbra a plenitude. Quando mais o ser-motrício é respeitado na sua natureza
onto-semântico-motrícia e co-implicada em busca de completude e superação, maior
será o sentido/significado de sua práxis criadora e, consecutivamente, seu envolvimento
com o desejo de saber sobre si, sobre os outros e sobre o seu entorno imediato. Quanto
mais o educador se apropriar da complexidade como horizonte de olhar interpretativo,
maior é a chance de explorar o ser-motrício em seu projeto de “venser”, i.e., “vir-a-ser”.
Essa referência abre e sugere outras percepções e interpretações para acessar o
ser-motrício quando relacionados a finalidades e sentido. Há, a partir daí, uma
importante distinção a fazer entre meta, curso, discurso e horizonte.
Coisas materiais possuem finalidade, i.e., são feitas para cumprir com certa
utilidade, servem para algo, tem um propósito. Podem ser mensurados e aferidos.
Mesmo assim, alguns objetos criados para um propósito são facilmente re-utilizados
para outros fins em razão da necessidade e, especialmente transfigurados pela
imaginação e criatividade humana, seja com fins de utilidade ou de jogo. A relação
sujeito-objeto, como apresentado, é o retrato da própria condição de sentido e
intencionalidade flexível da motricidade humana.
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É comum a indicação de metas a serem atingidas pelas ações humanas, em geral
relacionadas a desempenho, produtividade, superação de condicionantes biológicos
além da potencialização da expressão corporal. O que gostaríamos de destacar é que não
se pode confundir a atribuição de metas a serem atingidas pelo ser-motrício como se
estivesse delimitando certa utilidade rígida, irredutível e pragmática, igual ao que
fazemos com os objetos. Edificar uma meta ao ser-motrício não é somente delimitar um
curso linear para se chegar a um determinado ponto. É necessário criar e compreender
os princípios que regem a ação, para que o ser-motrício perceba-se no curso, e caminhe
em direção à plenitude dos possíveis no mundo horizonte. O ser-motrício, pela
intencionalidade, não tem a simples tarefa de atingir uma meta, mas o desejo de
participação criadora do sentido da ação que perspectiva a meta. Ele sente e pode
explicar o seu modo de ser na trajetória da busca de algo. Além de que é capaz de
colocar em questionamento a própria condição de ser.

Figura 19 - Ser-motrício e seus horizontes compreensivos.

O ser-motrício, tendo como habitat a práxis criadora, demonstra a complexidade
da emergência na totalidade da consciência encarnada, pois age em uma rede de
conexões que o conduz num certo horizonte, entretecido por um universo complexo de
sentidos e significações em constante transição. O ser-motrício está circunscrito em
dimensões relacionais onde está ontologicamente co-implicado abrindo sua percepção
ao mundo, sujeito a formar e interatuar entrelaçado com valores e validações que, em
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seu

conjunto

dinâmico,

situa

sua

existência

em

circunstâncias

histórico/culturais/ético/políticas.
Assim, os estudos sobre a motricidade humana poderão orientar as tratativas
educativas para a compreensão e interpretação do ser-motrício na realidade da
experiência e vivência corporal em toda beleza de sua complexidade. O ser-motrício
que interatua em espaços educativos a partir dos processos interpretativos aqui
revelados tem uma quantidade significativa de argumentos capazes de tornar a práxis
criadora um dos pilares da educação. Os(As) educadores(as) precisam ser invocados a
contemplar esse fenômeno.

5.2.11 - Para acessar e situar o ser-motrício.

Para que o ser-motrício possa valer-se de sua plenitude é necessário que tenha
amplo acesso aos domínios aqui revelados. Para acessar e situar o ser-motrício
consideramos:
1) A necessidade de compreender as confluência inerentes à ação; Por trás de toda ação
visível há uma dimensão invisível por desvelar, o que exige uma vivência intensa e
consciente presencialização da ação, pois, o ser-motrício é vida plena que não se
apreende somente por ferramentas de mensuração.
2) Que o encontro com o ser-motrício emerge de nosso próprio ser senciente e do modo
como vivenciamos o cotidiano, seja do ponto de vista utilitário, do ponto de vista
expressivo/contemplativo e do ponto de vista auto consciente (introspectivo).
3) Relevar a multiplicidade das dimensões de sentido, de relação e de valor entrelaçados
com a materialidade que o corpo percepciona;
4) A importante dimensão evanescente do evento motrício, compreendendo que o
refazer é muito mais do que simples repetição, já que permite o re-encontro com o si
mesmo e com a própria essência da ação;
5) Que a experiência é o solo originário da materialização dos possíveis humanos
transfigurados pelas potencialidades linguísticas, portanto, tanto as ações como os
desdobramentos linguísticos são importantes modos de acesso ao ser-motrício.
6) A educação do ser-motrício não é a educação do “físico” como coisa tangível pela
sua materialidade. A formação exige explorar a multiplicidades de modos
impressivos/expressivos, seus sentidos, relações e valores circunscritos numa realidade
cultural, histórica, ética e política.
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7) Os efeitos e percepções das dimensões visíveis e invisíveis das ações, ou seja, a
interconexão essência-forma-consciência-entorno;
8) As ações não são só praticas mas também projetos de sentido e, mais que aferidas,
desejam ser celebradas e apreciadas.
9) Que o ser-motrício revela-se na interconexão dos estratos não reflexivos, préreflexivos e reflexivos da corporeidade numa dinâmica imanência-transcendente.
10) Que a perspectiva fractal orienta a interpretação entre as dimensões objetivas e
subjetivas da motricidade, rompe com os dualismos e dicotomias e revela tanto a
complexidade como um “habitar” próprio do ser-motrício.
11) Que a educação deve ampliar os horizontes de conhecimento ao abandonar o
paradigma da simplicidade permitindo que o ser-motrício se revele pelo modo
vivencial/interpretativo/apreciativo de acesso.
12) Que a práxis criadora é a atmosfera autêntica do habitar do ser-motrício.

Para Eugenia Trigo (2014, p. 104) um ato humano poderá ser considerado
“motrício” se reunir as seguintes características:
 Ética: construção, não destruição, ética universal e respeito às identidades e
individualidades.
 Política: compromisso social, cidadania, revolução dos povos da terra em prol
de sua emancipação.
 Ludismo: autotelismo, aventura da vida, sentido lúdico da vida, viver o
momento e o processo.
 Imanência-transcendência: do aqui e agora ao ultrapassamento dos limites,
caminhar em direção as experiências possíveis, projetar-se e projetar,
compromisso, pertencimento, eu e os outros.
 Pensamento complexo: pensamento crítico mas pensamento criativo.
 Ação: todo ato intencionado (interno e externo; observável ou não observável).
Implica sensação, pensamento, intenção, emoção, consciência e energia.
 Ecologia: humana, mundo, planeta, universo em uma relação intercomunicativa,
impossível de separar. Compromisso humano com a vida.
Esses horizontes compreensivos e interpretativos podem promover ressonâncias
na educação se os(as) educadores(as) estiverem sensibilizados para adota-los como
referência. Esse fenômeno é que queremos explorar ao percorrer a próxima jornada.

215

INTERLÚDIO

Para criarmos um momento contemplativo e ao mesmo tempo invocar a energia
do corpo sensível, com vigor para despertar o “eidos caminhante”, proporcionando
uma ambientação para sensibilizá-lo diante das tarefas iminentes de nossa 2ª jornada,
propomos um convite ao leitor, e um modo de intermediar o percurso das reflexões da
tese, com a audição da obra “Coro dos Gitanos, ato II, da opera Il Trovatore” de
Guioseppe Verdi158. Um modo de canalizarmos a energia necessária para seguirmos
adiante na construção de uma “boa atmosfera”, ao mesmo tempo em que aponta para
o encontro das essências, a partir do cotidiano da atuação educativa, seus desafios,
seus embates, suas interpelações, suas possibilidades, seus encontros dissonantes,
consonantes e ressonantes.

Versami un tratto; lena e coraggio
il corpo e l'anima traggon dal bere.
Oh guarda, guarda... del sole un raggio
brilla più vivido nel tuo bicchiere!
All'opra, all'opra...
Dagli, martella...
Chi del gitano i giorni abbella?

158

ANVIL
CHORUS
(Verdi
Il
Trovatore).
Disponível
https://www.youtube.com/watch?v=MdX3T_Kjcos . Último acesso em: 10/10/2016.

em:
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2º JORNADA
EDUCAÇÃO DO SER-MOTRÍCIO
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6. 4ª TRILHA
O(A) educador(a) do ser-motrício: tarefas da experiência, compreensão,
interpretação e apreciação.
“O educador que perdeu a chama de se educar
tem dificuldade em manter-se na relação que
move a educação”(JOSGRILBERG, 2012, p. 11)
“Assim, do professor se exige – também dele – a
capacidade de admirar-se!” (LAUAND, 2013,
p.7)

A próxima trilha nos conduzirá ao caminho da vivência e compreensão da práxis
criadora como orientação na formação de educadores(as), ressaltando-a como uma das
mais importantes referências na interpretação do ser-motrício e na formação do
apreciador da motricidade humana. Na educação do ser-motrício é fundamental resgatar
o valor da “experiência formativa”, ou seja, aquela onde se é capaz de experimentar e
vivenciar o mundo que somos (BEREOFF, 2007, p. 59).
6.1 – A interatuação educativa transborda o campo da materialidade percebida.
“A motricidade humana terá futuro se formar
educadores-pesquisadores
(criadores
de
condições que humanizem a vida de cada um de
nós, como cidadãos, como profissionais, como
pessoas)
e
não
professores
simples
transmissores de conhecimento”. (SÉRGIO,
2005, p. 282)

Como a dimensão da vivência concreta diante da materialidade percebida é de
acesso mais imediato e, pela própria orientação dada pelas ciências empíricas e suas
metodologias de aferição, é esse o horizonte de compreensão que mais orienta a atuação
do(a) educador(a) do ser-motrício como tarefa programada e consciente. Nessa
dimensão das formas da ação ele conduz as experiências formativas com clara
intencionalidade.

No

entanto,

pelo

que

apresentamos

até

o

momento

no

desenvolvimento da tese, destacamos a emergente e necessária ampliação de
compreensão dos fenômenos motrícios pelos(as) educadores(as), ressaltando sua
responsabilidade em interagir conscientemente no trato da experiência formativa
também nas dimensões de sentido, relacional e valorativa de maneira que as vivências
potencializem outras compreensões e interpretações que considerem aspectos éticos, por
exemplo. Delimitar a atividade educadora na dimensão da materialidade e da forma não
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quer dizer que os demais dimensões e desdobramentos motrícios não façam parte da
experiência educativa. O que ocorre é que essas dimensões estão agregadas à
experiência sem a consciência intencional e sem questionamento, ficando a mercê das
elaborações e construções de sentidos e valores hegemônicos velados, muitas vezes
inerentes as práticas institucionalizadas.
As ações, como vimos, estão vinculadas aos modos relacionais, aos sentidos e
aos valores subjacentes. O(A) educador(a) necessita exercitar a compreensão e
interpretação “do fazer” do(a) educando(a) de modo didaticamente consciente levando
em consideração esses aspectos. Olhar o ser-motrício numa experiência educativa
formal ou informal e não enxergar para além da percepção da forma como horizonte
compreensível

(evidentemente considerando a materialidade percebida como um

fundamento da experiência) é desconsiderar a integração do ser-motrício com as
múltiplas linguagens e com a consciência presencializada no si mesmo corpóreo, e
nestas dimensões, encontrar potentes componentes formativos e, como vimos, a
plenitude dos possíveis como uma experiência viva de totalidade.
Assim perguntamos: Estão os(as) educadores(as) predispostos(as) a contemplar
e apreciar a complexidade do ser-motrício?
Na complexidade está a beleza e o encantamento. Portanto, para vivenciar,
compreender, interpretar e apreciar a motricidade humana não podemos reduzi-la como
se fosse um mecanismo operacional cujos limites estejam fixados somente pela
perspectiva da mensuração, e que nele encerram a compreensão de seu funcionamento.
Há muitos aspectos da ação que não cabem num sistema de aferição como: as emoções
e afetos, as intencionalidades, a auto-consciência e os sentidos da ação.
Olhar a motricidade tomando como princípio a práxis criadora, implica em
considerá-la como fenômeno humano constituído por uma complexidade, que só se
explica dentro de uma dinâmica circular e complementar que dependem do ser-motrício
para dar sentido ao que está fazendo. A motricidade humana revela-se quando
pretendemos enxergar além do que é visível, mensurável ou dimensionado pela
materialidade (evidentemente sem desconsiderá-la) i.e., um diálogo incessante entre
essência-forma-consciência-mundo onde a experiência pode ser potencializada pelas
linguagens e narrativas e pela autopercepção presencializada.
A dimensão da materialidade percebida numa vivência concreta, se a observação
permitir o emergir da experiência, caminha na direção do campo de sentido, relacional e
valorativo do qual a vivência está implicada, além de formar-se na atmosfera conduzida
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pelo(a) educador(a), onde é possível germinar as relações de justiça, ética e
comprometimento, onde a autoridade do(a) educador(a) do ser-motrício, conecta-se
com o desejo de liberdade criadora dos educandos. Nessa dimensão, ambos podem
assumir eticamente suas tarefas em co-responsabilidade e co-implicação na construção
da ambientação da experiência educativa (FREIRE, 2004. p. 92). A referência de
formação e compreensão das dimensões de sentido da ação, bem como os valores
atribuídos às experiências e vivências, são decisivos para a formação do apreciador em
motricidade humana. O educador, orientado pelo princípio da práxis criadora como
dimensão autêntica do ser-motrício, tem a oportunidade de organizar didaticamente a
formação do sentido e valor da experiência ampliando os horizontes de percepção dos
educandos, inclusive de si mesmo, ou, definitivamente, a partir de si mesmo.
É interessante, de passagem, mencionar a improcedência do termo “educador
físico”, utilizado por alguns profissionais que tem como “objeto de trabalho” a
motricidade e a corporeidade. Como podemos considerar que a ação educativa resumese à função de “educador físico”, se a essência educativa da motricidade está na
condição humana de compreender e transcender a dimensão do estritamente físico?
Como adotar, na busca de um vocabulário científico que traduza a CMH a palavra
“físico” no lugar de pessoa? (SÉRGIO, 2008, p. 40). O próprio Manuel Sérgio (1999, p.
151) ao defender a motricidade com uma ciência humana diz: “é no campo da
motricidade, e não do físico, que é possível descortinar, inteligir, educar, investigar o
Homem, rumo a sua personalização”. O autor afirma: “uma aula que trabalha físicos
“tão só” não é uma aula, é uma alienação” (SÉRGIO, 2003c, p.). O ser-motrício, porque
não se situa apenas numa condição “fisicamente” condicionada, encontra-se com seus
estados de plenitude para além dela, pois tem consciência de seu inacabamento e de
suas potencialidades criadoras. “A consciência do mundo e de si como ser inacabado
necessariamente inscrevem o ser consciente de sua inconclusão num permanente
movimento de busca” (FREIRE, 2004, p. 57). Daí resulta que transcende a perspectiva
de sua existência tão somente na “condição física”. Somos seres-motrícios, em tudo
que vivemos está a totalidade de nossa corporeidade.
As expressões corporais vividas, significadas e valoradas na dialogicidade dos
corpos históricos são fundamentalmente produtores, ao mesmo tempo em que são
produto da cultura, portanto devemos ter cuidadosa atenção aos termos linguísticos, i.e.,
os léxicos que vamos adotar para compreender o ser-motrício e as experiências
educativas e ele vinculadas. Manuel Sérgio provoca, insistentemente em sua obra, uma
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reflexão em torno desse tema, especialmente quando se trata de atuação educativa,
como podemos acompanhar na citação a seguir:

Discernir, procurar a significação e o sentido, agir intencionalmente na
construção de uma sociedade mais justa e solidária parece mais árduo e
menos cômodo do que estudar e promover as qualidades físicas, estender o
império da técnica a toda complexidade humana, esquecer a dimensão
política de qualquer conduta intencional. (SÉRGIO, 2008, p. 47).

O autor tem, em seu conjunto de argumentações, uma pergunta clássica: “Que
tipo de pessoa quero eu que nasça desta aula?
6.2 – O(A) educador(a) é um ser-motrício: primeira invocação aos processos
formativos.
“Saber mais para ser mais e ajudar os outros
ao mais ser”. (SÉRGIO, 1977, p. 92)

A ação humana é criadora por que é transgressora de uma realidade préconfigurada. É projeto ininterrupto da formação e (re)construção de mundos, e por isso
tem profunda conexão com a educação. Os valores, sentidos e relações que atribuímos
as dinâmicas vivenciais são criações, e só se consolidam na presença de uma
humanidade educadora. Ai reside a grande importância do modo como o(a) educador(a)
constituiu sua historicidade motrícia, i.e., como formou suas próprias dimensões e
caminhos de experiência. O(A) educador(a) interpretará e apreciará a motricidade
humana a partir das vivências que contribuíram na formação de seu ser-motrício. Seu
olhar interpretativo é fruto de sua própria educação motrícia. Seus recursos
compreensivos estão encarnados nos próprios desdobramentos de seu ser-motrício.
Esse, de acordo com nossa compreensão, é o primórdio referencial do(a) educador(a)do
ser-motrício. Esse é o princípio para interpretar e compreender a realidade motrícia dos
outros corpos. É o conhecimento encarnado do(a) educador(a) em sua trajetória de vida.
A condição de abertura das dimensões e desdobramentos motrícios também diz
respeito à formação dos(as) educadores(as), já que estão em processo contínuo de
constituir-se. Não estão prontos e acabados, permanecem por realizar-se, consolidam-se
como projeto contínuo, são dinâmicos como a vida de todo ser-motrício, daí a
importância da formação continuada definitivamente marcada por uma historicidade
corpórea.
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Desenvolver o potencial humano implica considerar os desdobramentos
motrícios que, em sua totalidade, formam a cultura corporal de uma comunidade
educativa ou grupo social. No caso da interatuação do(a) educador(a), é princípio de sua
formação “enxergar-se” no seu próprio modo de ser-motrício. Um(a) educador(a) do
ser-motrício

é invocado(a) ao contínuo exercício de auto-consciência de seu ser

situado.
Se o(a) educador(a) do ser-motrício atender a invocação da “Ciência e
Investigação Encarnada” e aos apelos das novas configurações da realidade vivida a
partir da CMH, uma forte inquietação vai emergir de seus projetos educativos. Uma
infinidade de elementos relacionados a formulações dos conteúdos, dos objetivos e dos
processos avaliativos entrarão em “xeque”. Será inevitável

uma série de

questionamentos diante de todo tipo de pragmatismo estrutural que possa destituir o sermotrício de viver a autenticidade de sua ação criadora numa experiência educativa. Isso
é, se o(a) educador(a) estiver sensibilizado(a) e estruturado(a) para atender a essa
invocação.
Compreendemos que os sentidos e significados das ações educativas emergem a
partir de como o “ser educador” vivenciou essas referências em sua historicidade
motrícia. Consideramos esse fenômeno como condição encarnada do qual o ser que
implica-se em interatuar com o outro num processo educativo não pode “se livrar” só
por que, “racionalmente”, assumiu a função formadora.
Dentro dessa compreensão o(a) educador(a) tem um papel fundamental: o
desenvolvimento da consciência de que organiza e propõe situações de vivências
corporais aos seus educandos(as) de acordo com o conjunto e a complexidade das
dimensões motrícias (ação-sentido-valor-relação-situação) experienciadas em sua
própria vida. Tais dimensões ultrapassam os domínios reflexivos da ação de ensino e
criam um espaço educativo de inter-relacionamento afetivo e co-implicado, que envolve
os processos de co-moção, mimese e empatia que chamamos de “atmosfera da
experiência educativa”. Porém, na maioria dos casos, os(as) educadores(as) do sermotrício não são conscientes do potencial formativo dessa essência.
Ao ignorar a natureza e a importância de suas experiências encarnadas, cuja comoção é um dos mais relevantes princípios da ação humana, perde-se a oportunidade de
envolver, de modo autêntico, a si mesmo na tarefa educativa.
Assim, uma das mais significativas tarefas na formação de educadores do sermotrício é a tomada de consciência da implicação de seu modo de ser-motrício e a
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direta relação desse fenômeno com o modo de propor a formação de outros seresmotrícios. Não é uma questão de elaboração de “planos de ensino” e sim de
conscientização de seu próprios planos de vida em plenitude.
Como seres criadores, somos constituídos da possibilidade de criar
sentidos/significados para as ações humanas, atribuir-lhes valor, partilhar as
experiências nas interações pessoais de modo a transformar a realidade, gerando outros
componentes de sentido e

significação. Somos nós os formadores do tempo

histórico/cultural, ou seja, a motricidade humana é um fenômeno que trata da vida. Por
isso, se o(a) educador(a) tratar a motricidade humana como referencial para o si mesmo
co-implicado, estará diante da possibilidade de propiciar elementos de análise em
direção a expressão máxima dos sentidos e valores humanos materializados no corpo
em ato.
6.3 – O(A) educador(a) como hermeneuta do ser-motrício: segunda invocação e o
princípio da interpretação.
“Me movo como educador porque, primeiro, me
movo como gente.”
(FREIRE, 2004, p. 94)

O olhar do(a) educador(a) tem a importante tarefa de dimensionar o fenômeno
motrício, portanto, é fundamental ampliar a leitura da vivência, a partir do que se
interpreta, se compreende e se aprecia numa tarefa educativa intencional. Seu esforço
crítico-criativo precisa desvelar a compreensão de algo por ele deflagrado (FREIRE,
2004, p. 119). Podemos pressupor, a partir do que já foi exposto, que o modo como as
experiências são compreendidas e interpretadas pelo(a) educador(a) ressonam em todas
as dimensões e desdobramentos da motricidade e, em especial atenção, aos sentidos
dados as ações e aos processos validativos.
O(A) educador(a), em posse dos construtos apresentados nessa tese, tem a
possibilidade de ampliar seus horizontes de compreensão considerando dois pontos
fundamentais: 1) Que seus modos de vivenciar, de dar sentido, de interagir e de valorar
sua própria historicidade motrícia têm ressonância com aquilo que promove em suas
aulas, portanto, precisa ampliar a consciência que tem de sua própria práxis criadora e
seu modo de ser-motrício; 2) Os elementos apresentados na tese, desde a compreensão
do ser humano como fenômeno onto-semântico-motrício e as suas perspectivas de
situação, podem despertar um prolongamento que fará vibrar tanto a ampliação do
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conhecimento de sua historicidade motrícia como na interpretação da ação dos
discentes. Temos então a revelação da complexidade do fenômeno da intersubjetividade
dos seres-motrícios.
A espacialidade e a temporalidade vivida pelo(a) educador(a) na sua trajetória de
vida é o principal requisito para inserir-se na experiência educativa. Como já
afirmamos, o modo vivencial, compreensivo, interpretativo, contemplativo e apreciativo
do(a) educador(a) frente às ações de seus(suas) educandos(as) ressoa no modo como sua
experiência de vida formou as estruturas de seus próprios desdobramentos motrícios.
Isso indica a possível relação entre a experiência e a potencialização do ser-motrício
educador(a), com suas possibilidades de apresentar propostas educativas que também
explorem o potencial de formação ampla das vivências de seus(suas) educandos(as).
Esse tipo de orientação não vem delimitada em “planos curriculares” que muitas vezes
são elaborados para as dimensões de uma educação formal.
O ser-motrício situado numa atmosfera de práxis criadora, como orientação da
ação formativa, somente se tornará efetiva se for capaz de produzir no outro o reflexo de
suas próprias possibilidades e intencionalidades. O reflexo se dá em forma de
ressonância que é mais do que a consideração racional dos fenômenos em que vive.
O corpo do ser-motrício é portador de uma capacidade ontológica e singular de
apreender o sentido da conduta do outro. O sentido está enraizado na ação e essa, por
sua vez, é a experiência exterior do sentido. Assim o sentido irrompe na motricidade do
ser-motrício co-implicado, fenômeno evidentemente significativo, em se tratando de
formação de educadores(as).
O(A) educador(a), como um(a) hermeneuta de si mesmo co-implicado(a), deve
perguntar então pelos modos de encantamento com relação às vivências, impressões e
expressões de sua corporeidade no transcorrer de sua história de vida e, a partir daí,
sensibilizar seu olhar. Deve admirar-se com o seu próprio modo de ser-motrício, pois,
“é pela sensibilização do olhar que o(a) educador(a) descobre e desvela o que pode estar
oculto. Oculto porque seu olhar não estava sensibilizado para enxergar” (DOWBOR,
2008, p.93).
Nesse pressuposto, o(a) educador(a) consciente de sua implicação com a tarefa
educativa, ao desejar vivenciar distintas ações criadoras, afirma a preocupação de
continuamente formar-se a partir de suas múltiplas experiências, que, no conjunto,
possam permitir a ampliação de seus próprios horizontes compreensivos. Prontifica-se
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assim a conhecer como outros tipos de ação (especialmente diferentes das que costuma
atuar) orientam a criação de outras atmosferas para o aprendizado159.
É valioso também dedicar-se a uma ação criadora que projete plenitude de
realização, que seja capaz de promover a experiência transcendente, que a busca por
excelência seja pela experiência da totalidade. Se não encarar e encarnar em si a
possibilidade de viver a plenitude de suas potencialidades, dificilmente será capaz de
apreciar a busca de seus(as) educandos(as) pelo “mais-ser”, ou mesmo, organizar
estratégias educativas que permitam que encontrem caminhos para viver a plenitude de
suas possibilidades. A tarefa hermenêutica está enraizada na corporeidade daquele que
deseja ensinar algo à alguém.
Defendemos que a essência do encontro do(a) educador(a) com seu próprio
potencial motrício criador seja a referência autêntica para as experiências e sentidos que
vai propor nos processos criativos de seus educandos.
Como todo processo formativo está sempre por fazer-se, ou seja, é tarefa
ininterrupta, o(a) educador(a) também vai “espiralando” seus modos de ser-motrício. A
permanente formação deve ser um ponto primordial em sua interatuação. A dinâmica de
estruturação de sua historicidade motrícia devem ser constantemente interpeladas e
invocadas. O(A) educador(a) do ser-motrício precisa criar outras possibilidades de
diálogo com novos horizontes para o si mesmo e ver-se aprendiz de sua própria
interatuação.
A experiência formativa, para o(a) educador(a) do ser-motrício, é como uma
versão traduzida, ampliada e comentada do conjunto encarnado das vivências na
cultura. Isso faz dessa experiência um conjunto de vivências e narrativas, portanto, uma
experiência corpóreo/linguística, interpretativa, potencialmente hermenêutica.
6.4 – O(A) educador(a) do ser-motrício como interprete da realidade situada.

O(A) educador(a), compreendido como intérprete da realidade situada do sermotrício, é aquele que, por curiosidade epistemológica (FREIRE, 2001) vai delimitando
e problematizando sua interatuação, buscando soluções criadoras para suas
159

Durante a investigação visitei o atelier de gravura do SESC Pompeia, orientado pelo do Prof. Dr.
Evandro Carlos Jardim. A experiência foi riquíssima para ampliar meu entendimento sobre processos de
sensibilização e compreensão sobre elementos que orientam os projetos artísticos ali produzidos e mais,
aprendi diferentes mecanismos metodológicos que conduzem a criação e transcendência expressiva que
as técnicas e equipamentos possibilitam.
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contribuições avançarem qualitativamente. A leitura que faz do sentido das experiências
motrícias vai influenciar, ou melhor, ressonar nos sentidos que seus(as) educandos(as)
formarão de suas próprias experiências. O(A) educador(a), sabendo desse fenômeno,
necessita formar e elaborar claras estratégias para as vivências adotando recursos
linguisticos que possam contribuir na tomada da práxis criadora como orientação por
parte dos discentes. A experiência educativo/formativa é uma oportunidade de criação,
não pode ficar estagnada. Como o(a) educador(a) participa ativamente desse processo
criador? Como cria as ambientações para que o saber possa fluir?
Ambientação, uma palavra muito significativa para pensar a experiência
educativa. A ambientação desloca a vivência formadora de uma unidade isolada do
contexto da vida dos seres-motrícios. É muito comum considerar a atividade educadora
numa ação isolada e solitária, tanto didaticamente como politicamente. A ambientação é
uma referência para que a ação formativa seja situada em contextos de colaboração, cocriação, co-implicação e que possa configurar uma perspectiva auto-eco-organizativa.
A experiência educativa, para o ser-motrício, não pode ser uma “ambientação”
deslocada daquilo que a vida nos possibilita. A educação é uma essência humana, e a
formação do ser-motrício implica num conjunto de ações educativas de todos(as) para
todos(as) em muitos ambientes-ambientações onde o desenvolvimento humano é
sentido primordial.
Numa outra configuração de ambientação, a formação dos sentidos para a ação,
por exemplo, podem avançar para além do espaço/tempo de qualquer experiência
educativa ao compartilhar as impressões/expressões das vivências com a comunidade de
aprendizagem explorando a multiplicidade de linguagens.
As múltiplas linguagens, com seu potencial mediador e potencializador das
experiências, precisa ser um dos elementos de domínio do educador do ser-motrício.
O(A) educador(a), assim como a figura do maestro ou regente, tem a oportunidade de
afinar e afinar-se com a multiplicidade das atuações singulares de cada ser-motrício,
tendo como horizonte a desejabilidade de criar algo em comum. Queremos destacar que
uma das mais significativas tarefas do(a) educador(a) do ser-motrício é criar
interconexões entre as distintas potências humanas em complementaridade para fazer
vibrar a grandiosidade da co-implicação, resultado da equalização dos distintos
gradientes de ação e sentido. É papel do(a) educador(a) do ser-motrício a articulação
dos diálogos dos muitos mundos. Se há que ser especialista em alguma coisa, que seja
especialista em ser-motrício, assumindo para si mesmo a totalidade que isso implica.
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O(A) educador(a), como hermeneuta da experiência educativa que proporciona,
é aquele que vislumbra a realidade a partir daquilo que seu modo de ser-motrício
possibilita e traduz suas percepções e compreensões aos(as) educandos(as). Ele tem a
oportunidade de traduzir suas dimensões de encantamento e admiração para os modos
de ser-motrício, provocando processos de sensibilização.
Além de traduzir a realidade, o(a) educador(a) do ser-motrício é aquele que
invoca, que interpela e que consegue extrair, por co-moção (desejo de mover juntos), a
essência do potencial humano para que seus(suas) educandos(as) apropriem-se dos
possíveis a realizar. Sua atuação tem como princípio a emergência da sensibilidade e a
desejabilidade de viver a plenitude dos possíveis. O(A) educador(a) é aquele(a) que
encontra caminhos sensibilizadores, percorridos pelo ser-motrício, que possibilite
“absorver” a experiência no corpo em ato intencional, potencializando as percepções e
as demandas reflexivas pela multiplicidade das linguagens. Essas vivências traduzem: a
sensibilidade poética, a precisão técnica, a co-implicação nas relações humanas e a
natureza biofisiológica entre muitos outros aspectos. No conjunto, esses elementos
revelam o potencial humano do ser-motrício dimensionados pelo ato criador. O(A)
educador(a) do ser-motrício tem, portanto, como tarefa, segundo defendemos na tese,
formar o(a) apreciador(a) da motricidade humana, o que não significa colocar-se diante
de um sistema interpretativo que se distancia da vida cotidiana ou das ações mais
simples e potentes, pelo contrário, é formar o(a) apreciador(a) da motricidade humana a
partir da experiência da própria ação/sentido/linguagem encarnados e situados.
O(A) educador(a) necessita reconhecer-se pelo seu potencial de revelar a
vocação dos(as) educandos(as) fazendo emergir os seus possíveis a realizar. Uma de
suas tarefas “es impulsionar la búsqueda, motivar las inquietudes y curiosidades de cada
persona y apoyarla y acompañarla para que explore sus potencialidades, muchas veces
escondidas o enterradas” (TRIGO; MONTOYA, 2009, p. 58).
Vez ou outra, as vocações dos(as) educando(as) são submetidas a processos
valorativos. O(A) educador(a), consciente disso, deve sensibilizar e aguçar suas
percepções e sua imaginação para criar referenciais valorativos que contemplem e
celebrem as conquistas e os horizontes abertos pela ação, de modo sutil, mais
contundente.
Uma experiência educativa organizada pela ideia dos possíveis a realizar é
similar ao que ocorre nos jogos eletrônicos de estratégia onde “as fronteiras
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desconhecidas vão se abrindo”

160

. A princípio, não se tem a noção de direção e

ocorrência ao abrir o campo de jogo. Os horizontes vão se descortinando a cada passo.
O que se sabe é que é necessário ir, explorar e enfrentar o desconhecido, fazendo
emergir a realidade para a compreensão. As interpretações das possibilidades das
situações novas por desvelar e descobrir, a amplitude das fronteiras e das bordas que
compõem a formação do ser-motrício é onde o(a) educador(a) deve entrever e criar as
atmosferas da experiência educativa, tal como a metáfora “dos jogos de estratégia”
exemplifica. É possível ao(a) educador(a) encontrar modos de fazer emergir no(a)
educando(a) a força imperiosa da desejabilidade pela ação, despertar o ser-motrício pela
sua natureza essencial, explorando a curiosidade e as inquietações que tratam da
complementaridade que suplanta os condicionantes da ordem biofisiológica.
O(A) educador(a) tem em mãos a possibilidade de potencializar os processos
valorativos capazes de celebrar as conquistas, os avanços, e o conjunto de experiências
vividas e incorporadas. Para ser coerente com a atmosfera do ato criador, o(a)
educador(a) necessita avançar na admiração que sente sobre o modo de ser-motrício de
seus educandos, para tal, vale admirar o que são e trabalhar no auxílio constante no
melhor do que podem ser.
O(A) educador(a) do ser-motrício, sensibilizado a atender as provocações da
realidade e nela identificar-se co-implicado, não para se submeter a suas circunstâncias
de modo passivo, alheio às responsabilidades de transformá-la, e não para achar-se
potente para ativamente “intervir” a seu modo, mas, numa interatuação inspirada pela
voz média, ser o intérprete da realidade e, a partir de seus modos compreensivos,
dialogar com seus pares a fim de estabelecer suas estratégias para interatuar.
É válido ressaltar que essa perspectiva compreensiva é relativamente distinta da
ideia de “intervenção” já que essa, por sua vez, tende a ser menos dialógica, como
ocorre nas intervenções cirúrgicas ou policiais. O(A) educador(a) do ser-motrício, para
ser coerente com as interpretações aqui refletidas, deve ser o(a) interlocutor(a), o(a)
intérprete e tradutor(a) das ações criadoras, pois sabe que o ser-motrício forma-se na
complexidade e não e tão somente pelas “intervenções” de um sobre o outro, ou sobre
os problemas do cotidiano. A intervenção (enquanto ação intencional) deixa de
considerar o imponderável, quase ignorando o fluir e o fruir da experiência formativa e
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Exemplo do jogo Age of Empire da Microsoft.
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de suas implícitas nuances de imprevisibilidade161. Um exemplo, que já foi citado, é a
pintura Suminagashi (SANTOS, 2016) onde a ação do artista reconhece o imponderável
na sua obra, já que a arte é pintar sobre a superfície fluídica da água, o que serve de
metáfora para o modo de atuação do educador do ser-motrício:
Quando pensamos o recurso da voz média abrimos outras possibilidades de
interação com a linguagem e, por extensão, nas relações dialógicas. Essas
relações dialógicas são fundamentais para pensar a experiência educativa já
que revelam a natureza intersubjetiva da compreensão humana.
O espaço-tempo do saber-fazer reflexivo, fundado no prazer de fazer juntos
e do conviver na emoção geradora de modos relacionais, baseados no
mútuo respeito, na colaboração e na co-inspiração, o respeito a si mesmo e
o múltiplo respeito são tomados como fundamento da convivência e do
conhecimento.
O educador, ao tornar-se proprietário desse modo de pensar a realidade
educativa, terá condições de proporcionar práticas mais propensas à
criatividade, já que não se organizarão totalmente dirigidas. Tal fato
permitirá, de certo modo, “um deixar levar” diante de problemáticas
claramente expostas aos docentes que, no projeto de buscar soluções para
elas, criam novas realidades e possibilidades. Ao propor a arte
Suminagashi como metáfora da práxis educativa e um encontro com a
voz média convidam para o desenvolvimento de abertura para o
incerto a partir de pontos de orientação concretos e objetivos.
(SANTOS, 2016, p. 57). Grifo nosso.

O artista da arte Suminagashi162 não faz intervenções na água, dialoga e interatua
com ela, seleciona suas ações considerando a imprevisibilidade do que está por vir. Ao
redor da questão que torne compreensível o eidos do(a) educador(a) do ser-motrício o
trabalho com a arte Suminagashi torna-a uma metáfora que vê no(a) educador(a) aquele
que “deposita” a “tinta sobre a água” e vislumbra e conduz o imponderável que a “ação
da água faz sobre a tinta”. A metáfora revela uma possível essência do(a) educador(a)
do ser-motrício, coerente com o que defende a tese, i.e., propor e conduzir a
experiência educativa por um curso onde seja possível vislumbrar horizontes do
imprevisível, no curso da complexidade da motricidade humana, no aprender a sermais que emerge da co-implicação.
Na experiência proporcionada, o ser-motrício deseja escapar do que aborrece e
do que não tem sentido, onde não há a admiração e encantamento, onde não se observa
161

A intervenção toma como referência o dualismo já que tende a delimitar o fenômeno em duas distintas
realidades. O conexionismo e, o termo interatuação, interlocução ou dialogicidade compreendem o
fenômeno com uma 3ª força que integra os elementos, tornando a relação no mínimo tripartite. Nesse
prisma, toda relação é mais do que uma realidade frente a outra. Significa compreender a realidade por
co-implicação. Cf. WUNENBURGUER, J.J. A razão contraditória. Lisboa: Instituto Piaget, 1995.
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Arte Suminagashi. Veja vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9nAez1H9iAw .
Último acesso em: 19/10/2016.
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a oportunidade de protagonizar e implicar-se com as proposições formativas. Na
experiência proporcionada, escapar do que destrói a curiosidade pelo novo, ao contrário,
encontrar-se no cotidiano vivido nos domínios, dimensões e desdobramentos da
motricidade humana autenticamente vividos na totalidade da experiência do ato criador.
O(A) educador(a) do ser-motrício é pertinente aguçar sua percepção e
sensibilidade para captar as nuances motrícias de seus(as) educandos(as) que,
aparentemente, soam desimportantes frente às habilidades motrícias que acabam por
revelar-se como o foco central das proposições educativas.

O sentido íntimo do aprender consiste no conhecimento do mundo real e de
sua estrutura e, por isso, para que haja verdadeira aprendizagem é
necessário que o aluno seja guiado pelo caminho da admiração, de
percepção do mirandum163, daquilo que é admirável, onde o mundo perde
seu caráter evidente e quotidiano. Assim, do professor se exige – também
dele – a capacidade de admirar-se! (LAUAND, 2013, p. 7)

Destacamos a importante tarefa de olhar para as sutilezas da gestualidade do sermotrício, muito caras a formação especificamente humana como: 1) A respiração e sua
ligação com a concentração; 2) O sorriso, facilmente despertado no ser-motrício quando
adentra autenticamente numa práxis onde se sente pleno; 3) Do olhar, somado com o
conjunto de expressões faciais que o acompanham; 4) Do afeto, que aproxima as
desejabilidade de ação pelo princípio da co-moção.
É um tipo de sabedoria educativa incomum nas experiências educativas
hodiernas em geral, tamanha perspectiva excessivamente pragmática que se observa,
mas de grande importância para o ser-motrício, assim como estar constantemente
sensível, no sentido da sensibilidade e da percepção atenta, e destacar a preciosidade de
cada ação que declara a intencionalidade e a energia focada do ser-motrício que busca a
transcendência.
O(A) educador(a) deve substituir a postura hermética pela postura hermenêutica
frente a aspectos muito caros à experiência educativa como o afeto, a emoção, a coalegria e a co-implicação. Para tal, requer a prática da paciência e a plena convicção do
valor da experiência e da formação dos sentidos potencializados pelas múltiplas
linguagens por onde a vivência do ser-motrício pode circular. É agir como um
“captador” de potencialidades por revelar. Como apontou Freire (2004, p. 118): “Sou
tão melhor educador, então, quanto mais eficazmente consiga provocar o educando no
163

Cf. PIEPER, J. Que é filosofar. São Paulo: Edições Loyola, 2007. Pode ser compreendido como a
força de ultrapassamento e transcendência, um abalo que invoca o ser ao filosofar.
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sentido de que prepare ou refine sua curiosidade, que deve trabalhar com minha ajuda,
com vistas a que produza sua inteligência do objeto ou do conteúdo que falo”. Ter
sucesso nesse modo de atuação implica buscar nas ações de seus(as) educandos(as) os
gradientes de possibilidades, e não adotar a perspectiva das impossibilidades ou
incapacidades.
O(A) educador(a) do ser-motrício tem a valiosa oportunidade de apresentar
possíveis leituras e traduções dos eventos motrícios e aguçar a atenção e percepção de
seus(suas) educandos(as) a partir da postura hermenêutica, capaz de conduzir e
acrescentar às experiências, sentidos apreciativos a partir do desvelar do ser-motrício.
Por exemplo, conduzir os(as) educandos(as) a vivenciar, compreender e apreciar as
características preparatórias que o ser-motrício executa anteriormente as tarefas “pra
valer”, i.e., direcionar suas percepções para as atividades preparatórias, para os eventos
motrícios prévios a “entrada” do ser-motrício na tarefa em si. Nessa observação, guiada
pela tradução do(a) educador(a), os educandos podem apreciar os aspectos rituais
antecessores ao evento motrício principal, por exemplo, nas experiências do sermotrício: no tiro de arco da prática do Budismo Zen (repleto de ações ritualísticas antes
do lançamento); em uma apresentação de dança clássica (diante de toda a preparação
nos camarins), em um salto ornamental (onde se observa um longo e imenso esforço de
concentração para uma ação que vai durar alguns segundo), na dança Sema dos
Derviches (também com muitos rituais preparatórios), em uma roda de capoeira (com
seus cantos e ladainhas), em uma apresentação de um grupo musical (pelas necessárias
afinações dos instrumentos), em um conjunto complexo de atos necessários para que um
“belo” prato seja servido (onde se revela toda a emergência das referencias estéticas),
etc.
Esse horizonte de revelação e tradução educativa frente aos fenômenos motrícios
equivale aos processos interpretativos que naturalmente se vivencia nas artes, por
exemplo, como quando vamos a uma exposição de artes e temos a oportunidade de
participar de uma visita guiada, ou quando ouvimos comentários sobre um determinado
filme, cujos destaques evidenciados pelo comentarista, conduzem nossa percepção e
apreciação. Ou mesmo quando ouvimos uma música a partir da orientação hermenêutica
da obra com destaques para a instrumentação, estilo do compositor e estrutura da
música164. O mesmo processo apreciativo das artes pode ser referência para que o(a)
164

Para aprofundamento dessa tema, aconselha-se acompanhar o programa “Encontro com o Maestro” da
radio cultura, conduzido pelo maestro João Maurício Galindo, que tem a proposta de “desmistificar” a
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educador(a) em motricidade humana possa traduzir a preciosidade das expressões
corporais do ser-motrício. Tal como na música, essa atuação hermenêutica é muito
peculiar na motricidade, como vimos, por sua natureza evanescente. Por esse motivo
o(a) educador(a) necessita ampliar sua apropriação da relação ação-sentido-linguagens,
ou, vivência, compreensão, interpretação e apreciação do ser-motrício.

Figura 20 - Dimensões que ciscunscrevem a perspectiva de atuação do(a) educador(a) do sermotrício.

6.5 - Atmosfera da experiência educativa.

Emerge no(a) educador(a) do ser-motrício a necessidade de potencializar-se
como aquele que assume a responsabilidade de criar conexões para que se consolidem
as complementaridades humanas, inclusive as de si mesmo, colocando-se na posição de
figurar-se ao lado das carências e potencialidades dos(as) educandos(as). Não é ação
coerente com uma atuação dialogante, o(a) educador(a) colocar-se entre seus
educandos(as) e os “objetos de conhecimento” que se pretende conquistar, como no
modelo tradicional da relação educativa formal. Há no(a) educador(a) do ser-motrício
um estado idealizador dos possíveis de ação que os(as) educando(as) devem vivenciar e,
nessas idealizações, sua ação compreensiva prescinde da formação da atmosfera da
experiência educativa que, de certo modo, transcendem a importante dimensão dos
componentes da materialidade do aprendizado.

música de concerto. De maneira informal, o regente aborda temas, verbetes, movimentos e ciclos de obras
em audições comentadas e ilustradas. Disponível em: http://culturafm.cmais.com.br/encontro-com-omaestro . Penso ser extremamente relevante, e, de certo modo é o que a tese defende, de que a
Motricidade Humana também exige ser “desmistificada” e revelada, pois tem elementos suficientes para
ser apreciada tanto como a música, a poesia, o teatro, cinema, a gastronomia, a cerâmica, a pintura, etc.
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O acesso humano pela atmosfera da experiência educativa não é proveniente
somente da racionalidade e nem garantida pelas intermediações tecnológicas. É
imprescindível que o(a) educador(a) do ser-motrício seja consciente de sua importância
na construção dessa atmosfera por onde fluirão as experiências criadoras de seus(suas)
educandos(as). A atmosfera da experiência educativa é a potente dimensão de
sensibilização para o aprendizado e onde o ser-motrício poderá ser contemplado e
apreciado, numa condição de fluidez, como fenômeno dinâmico, inconstante e
impermanente... naturalmente evanescente.
A ambientação, ou seja a atmosfera onde a experiência educativa se desenvolve,
é a dimensão onde o(a) educador(a) “abre” a realidade para criar estímulos onde o sermotrício possa realizar suas incursões. Organizar essa dimensão é um horizonte de
interatuação educativa, onde a apropriação e expressão corpórea possa absorver os
saberes pela ação criadora. É assumir o estado de invocação do ato educativo que fará
emergir suas essências. Sabido é que a própria práxis criadora já é um passaporte para
outra dimensão de viver, composta por outro modo de habitar a cotidianidade e, por essa
característica, um caminho facilitador da “boa atmosfera educativa”.
Não é difícil perceber quando nos entregamos por inteiro numa ação, onde é
possível desenvolver a criatividade em um projeto de realização, seja uma caminhada,
um jogo, uma aula de natação, um mergulho no mar, tocando um instrumento,
escrevendo, etc. Facilmente nos transportamos para uma realidade que transfigura as
noções de tempo e espaço, formando as condições propensas para presencializar a
temporalidade com a totalidade da existência das estruturas não reflexivas, préreflexivas e reflexivas da corporeidade, elementos sensíveis que compõem a “atmosfera
do ser-motrício”.
O(A) educador(a), tomado de uma perspicácia artesã, tem a importante tarefa de
formar os vínculos com seus(suas) educandos(as), onde é valioso destacar a dimensão
do respeito. Mas do que a ideia do respeito daquele que segue as normas de etiqueta por
obrigação, como condição mínima para o estabelecimento das relações de convívio, a
autenticidade e profundidade das relações de respeito de uma “boa atmosfera
educativa”, suplantam essa dimensão básica para adentrar num respeito que inclui a
admiração e a confiança, traduzidas pela palavra japonesa “sonkei”

165

.

165

Cf. FREDERIC, L. Japão: dicionário e civilização. São Paulo: Globo, 2008. Estudos dos ideogramas,
p. 1389-1390.
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Figura 21 - Sonkei. Respeito com sentido de admirar o que
é valioso e nobre.

Como virtude da admiração e da confiança o(a) educador(a) indica caminhos
para a organização da atmosfera educativa capaz de conduzir as distintas energias e
potencialidades motrícias numa interconexão das dissonâncias e consonâncias. Da
formação da atmosfera educativa e da confluência do estado de “sonkei” poderá surgir o
transbordamento da experiência educativa para além do espaço/tempo da aula.

6.6 - O prolongamento da experiência educativa.
“Si los estudiantes no esperan ilusionados la
llegada del maestro, su presencia, su enseñanza,
no funciona para ellos como maestro, sino a lo
sumo como «docente» o «profesor». Si el maestro,
por su parte, no siente ilusión por su menester, y
concretamente por sus discípulos, en grado muy
alto por algunos, su función es una forma
deficiente, una degeneración de una vocación.
Uno y otros tienen que esperar, anticipar, sentir
complacencia, asociarse a las trayectorias ajenas.
Si esta ilusión falta, la auténtica función no se
cumple”. (JULIÁN MARÍAS, 2015, p. 67)

Há dois modos destacáveis de prolongamentos da experiência educativa cuja
atividade reflexiva e compreensiva sobre esse tema fez emergir.
Um dos prolongamentos considera que o(a) educador(a) viveu a plenitude de
seus possíveis autenticamente em determinado momento de sua historicidade motrícia,
apropriou-se de suas experiências vividas e potencializadas pela linguagem e, bem
possivelmente, valoradas como “sucesso” a partir de processos valorativos que
destacaram as realizações condizentes com os padrões de “sucesso” estabelecidos. O
educador do ser-motrício, pela sua trajetória de vida, faz ressonar essa sua referência
primária para a atuação pedagógica. Tem, a partir dessas experiências encarnadas a
necessária continuidade de viver a co-implicação e a complementaridade de sua própria
constituição de ser-motrício. Há, portanto, na experiência educativa promovida pelo(a)
educador(a), um prolongamento de suas vivências que ainda fazem parte da necessária
complementaridade que se transporta para ato educativo. Isso indica que a atuação do(a)
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educador(a) é o seu modo de ser-motrício indo ao encontro de

outras

complementaridades como compartilhamento de sua historicidade motrícia. Vive-se,
também nesse caso, a autêntica co-implicação.
Para tornar a ideia melhor compreensível o fenômeno se observa quando o(a)
educador(a) percebe seus(suas) educandos(as) expressando seus modos de ser-motrício
nas experiências educativas que proporciona, e, a partir da sua percepção e interpretação
diante dos modos de expressão, tem a sensação de preenchimento e prolongamento de
suas próprias potencialidades, i.e., vê-se de algum modo no fazer do outro. Ao viver
intensamente essa dimensão da experiência educativa emerge uma espécie de
transbordamento dos sentidos, onde impera a desejabilidade de continuar a tarefa de
educar. Podemos presenciar esse fenômeno na fala de Isaac Karabtchevsky166 quando
fala de sua tarefa educativa: “- Eu me sinto muito gratificado quando vejo um aluno
meu fazer ou tentar reproduzir aquilo que eu lhe ensinei. É uma forma, digamos, de
continuar. A vida flui. Ela pode parar em mim, mas continua com outro ser humano”.
A plenitude da tarefa de educar principia na autenticidade que traduz o modo de
ser-motrício que foi incorporado nas vivências do(a) educador(a). Esse é um fenômeno
contínuo e que torna implícita a necessidade de formação continuada. Por percepção de
seu si mesmo motrício, o(a) educador(a) estará prolongando-se nas experiências que a
linguagem própria das tarefas educativas permite.
Num prolongamento de outra natureza, a experiência educativa dos corpos
dialogantes transborda-se para além do espaço/tempo limite da vivência formativa. O
prolongamento anterior aos instantes do encontro educativo é preenchido pela
preparação e ambientação que predece a experiência educativa e onde o(a) educador (a)
busca vislumbrar os fenômenos que serão vividos. Após a conclusão da experiência
educativa, porque o ser-motrício é ser-de-linguagens, há o prolongamento do vivido,
tanto por parte daqueles que à compartilharam. Uma espécie de convite para a
virtualidade que a linguagem permite re-criar, etapas sugestivas para que o sentido da
ação siga latente, mesmo com a finalização da experiência concreta da ação no campo
da materialidade da vivência. A partir daí, as sensações e sentidos latentes da
experiência seguem ressonando, numa forma de prolongamento da vivência, como um
“sabor que persiste”, um “aroma que te acompanha” mais que não é mais fisicamente

166

Relato extraído do documentário da TV Cultura em homenagem aos 80 anos do maestro, “Sinfonia de
uma
vida”,
aos
46min20
do
documentário.
Disponível
em:
https://www.youtube.com/watch?v=BdxqauT0Lk4 . Último acesso em: 19/10/2016.
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presente, fenômeno especialmente observados em torno dos aspectos afetivos e
emotivos das relações vividas na experiência educativa.
Esse fenômeno de prolongamento da “atmosfera da experiência educativa”
precisa ser trabalhado pelo(a) educador(a) do ser-motrício, pois essa condição está tanto
para o bem como para o mal, i.e., também para experiências educativas agradáveis
como para as traumáticas. Podemos notar esse prolongamento na descrição de Paulo
Freire (2004, p. 43):

O professor trouxera de casa os nossos trabalhos escolares e, chamando-os
um a um, devolvia-os com o seu ajuizamento. Em certo momento me
chama e, olhando ou re-olhando o meu texto, sem dizer palavra, balança a
cabeça numa demonstração de respeito e de consideração. O gesto do
professor valeu mais do que a própria nota dez que atribuiu à minha
redação. O gesto do professor me trazia uma confiança ainda obviamente
desconfiada de que era possível trabalhar e produzir. De que era possível
confiar em mim mas que seria tão errado confiar. A melhor prova da
importância daquele gesto é que dele falo agora como se tivesse sido
testemunhado hoje. E faz, na verdade, muito tempo que ele ocorreu...

Resulta que, quanto mais intensa for a autenticidade da experiência educativa,
mais há de ser seus prolongamentos, maior será o potencial de transbordamento da
atmosfera da experiência educativa na formação do ser-motrício.

6.7 - Ampliação do apoderamento do(a) educador(a) do ser-motrício.

O(A) educador(a) do ser-motrício é também o intérprete da dinâmica da
experiência educativa, e assim, precisa considerar a complexidade que a experiência
educativa contempla e promove, como algo inerente a atividade educadora. Resulta que
a dinâmica dada pelo intenso diálogo dos muitos corpos interagindo numa vivência,
pulsam suas estruturas inconstantes e impermanentes de seus modos de ser-motrício
revelado na práxis criadora. Articular esses diálogos e suas dinâmicas é de domínio
imprescindível ao(a) educador(a) do ser-motrício. Para assumir a complexidade como
referência natural da dinâmica da experiência educativa o(a) educador(a) precisa
especializar-se na complexidade humana investindo na compreensão de seu si mesmo
co-implicado. Dada à invocação das dimensões não reflexivas, pré-reflexivas e
reflexivas nas ações humanas é evidente a importância e a potência educativa que
conduz. A ampliação do apoderamento é resultado da ampliação da própria atmosfera
criadora que o constitui. Propor e avaliar as ações humanas com finalidade educativa
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requer a delimitação ou compreensão de um universo de saberes que considerem a
complexidade do sistema por suas interconexões.
O(A) educador(a) do ser-motrício, desse modo, revelará as luzes e as sombras
desse curso, dado pelos processos que a natureza da sua própria experiência,
compreensão, interpretação e apreciação. Deixar claro, se consciente for, que o
conhecimento proveniente da experiência potencializada pelas múltiplas linguagens está
além daquilo que a eficiência imperativa da racionalidade determina ao sair de um
ponto ao outro (cujos princípios são obscuros). Atingir as metas sem que se estabeleça
um diálogo cuidadoso e reflexivo sobre os princípios norteadores da ação e da coimplicação com objetos e objetivos conquistados, faz da aceleração do percurso para se
atingir metas um despropósito educativo. Vale contemplar os imponderáveis do
percurso e neles interatuar. A previsibilidade que pretende a racionalidade não é
garantia da totalidade do conhecimento que vive o corpo.
O(A) educador(a) do ser-motrício inclinar-se-á a coerência de seu papel se
aceitar o convite para olhar seu próprio modo de ser-motrício e adotá-lo como
referência, diga-se de passagem, impermanente, para a estruturação de suas proposições
educativas. Daí tem a possibilidade de equalizar dimensões da experiência da ação no
solo originário das percepções valorando e conduzindo as compreensões e
interpretações potencializadas pela linguagem, uma atuação, e não uma intervenção, no
intercurso da essência e da forma onde se pode, por exemplo, figurar a questão ética
como desdobramento da co-implicação. Tarefa essa tão complexa como a própria
natureza do ser-motrício, por isso, predisposta a considerar o imponderável como
desdobramento das proposições educativas. Há que saber com clareza a dimensão de
onde se situa. Há de saber com convicção dos horizontes possíveis e há que ter
coragem, e ao mesmo tempo, o acolhimento das imprevisibilidades que um espaço
criador possibilita.
Para finalizar o capítulo, e como modo de provocar outras reflexões que não
aprofundaremos nesse estudo, há que considerar que enquanto exerce a função de
educar, conduzir e auxiliar a formação de outros seres-motrícios, pela própria natureza
da co-implicação, o(a) educador(a) está formando a si mesmo continuamente, na mais
autêntica situação formativa possível para um(a) educador(a)... viver a plenitude do ato
educativo com a totalidade e autenticidade de seu ser-motrício, já que daí que emerge
uma atmosfera criadora. Pena é que muitos negam ou não enxergam essa condição e,
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por não potencializarem sua própria curiosidade epistemológica, perdem a grandiosa
oportunidade de invocação de sua plenitude enquanto ser-motrício.
Somos seres-motrícios e necessitamos de educadores(as) que proporcionem uma
educação que vá além das distinções disciplinares. A educação do ser-motrício não está
num “lugar específico” e somente presente diante de uma compreensão disciplinar. Que
sejam exploradas as múltiplas linguagens nas múltiplas experiências motrícias onde as
corporeidades dos(as) educandos(as) e educadores(as) possam co-criar distintos modo
de ser.
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7. 5ª TRILHA
Ressonâncias na Educação do Ser-Motrício

A vida em formação, cujo habitat autêntico é a práxis criadora, apresenta janelas
de oportunidades e experiências que sugerem as possibilidades de realização do sermotrício, pelo potencial de seus desdobramentos, permitindo a constituição de uma
historicidade. No conjunto das interações educativas é fundamental ter clareza dos
elementos essenciais que permeiam as ações humanas para tornar a experiência, diante
do conhecimento, uma dimensão de desenvolvimento humano que vislumbre estados de
plenitude e co-implicação.
Para criar o sentido educativo de desenvolvimento humano para o ser-motrício,
as vivências precisam estar interconectadas com as suas intencionalidades, bem como
de seu grupo de convívio, assim, em toda vivência com finalidade educativa, deve
residir à complexidade da práxis criadora e, em conjunto com isso, a consideração de
que o ser-motrício é um prolongamento da espacialidade e temporalidade regida pela
singularidade do si mesmo, da co-implicação com o mundo e com os demais seresmotrícios
A problemática central desse capítulo é compreender como os desdobramentos
do ser-motrício e a revelação das dimensões da materialidade percebida e objetivada
pela corporeidade, da formação de sentidos e dos processos relacionais e valorativos
podem criar ressonâncias nas vivências educativas, se esses sistemas interpretativos
forem considerados como orientação.
A trajetória de “mudança do olhar” compreensivo e interpretativo das ações
humanas, até então indicados, projetam possibilidades nos processos educativos que
favorecem a construção da identidade co-implicada a partir da (re)elaboração dos
sentidos da ação, por ressonância, provocadas pela (re)configuração dos processos
valorativos e relacionais, dando oportunidade para a formação de outras estruturas
histórico, culturais, éticas e políticas. Defenderemos a construção de olhares e práxis
capazes de conduzir o ser-motrício na dimensão da apreciação da motricidade humana,
fundamentadas na relação estabelecida entre a própria motricidade, a linguagem, a
práxis criadora e a educação. Para tal, investigaremos as ações educativo/formativas
que, a partir dos horizontes do ser-motrício, abertos a interpretação pelas trilhas
percorridas, projetam outros sentidos, outros modos relacionais, outras valorações na
interconexão das distintas singularidades.
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Com as reflexões, análises e interpretações desse caminho teremos condição de
ampliar a compreensão das ressonâncias, por exemplo, dos dimensionamentos
valorativos pré-determinados pelas instituições de fomento das ações humanas em
relação à intencionalidade dos seus agentes. Também será possível relacionar a essência
das ações valoradas nos eventos de fomento das expressões humanas na educação, na
arte, no esporte e onde mais a ação humana seja objeto de apreciação. Tratamos de
interpretar como os modos de ser-motrício estão situados nessas dimensões, portanto,
como recebem, por ressonância, as vibrações educativas das ações, sentidos, relações e
valores que uma determinada cultura apresenta num determinado período histórico.
Reafirmamos que o potencial humano expresso na motricidade não pode ser
reduzido à mensuração de dados ou a conversão em pontos que ditam as normas
valorativas, comparativas e classificatórias como única medida capaz de “contar”, por
um tipo de linguagem racionalizante e matematicamente previsível, a riqueza da
experiência do ser-motrício. Esse não é o único e nem o mais relevante caminho de
apropriação e expressão do ser-motrício criado pela ação humana transcendente.
Ao perceber as essências e promover mudanças na dimensão valorativa das
ações humanas, i.e., o valor a ser referenciado nas vivências, é possível observar que se
alteram os sentidos e as intencionalidades do ser-motrício. Essa constatação emerge da
condição entrelaçada167 das singularidades e especificidades de cada dimensão da ação
criadora. Não há dimensão ou desdobramento que, se alterado, não vá implicar na
dinâmica de existência do ser-motrício. Esse jogo de co-implicação dinâmica, complexa
e sistêmica é o que marca a principal e mais relevante esfera ou dimensão de atuação
educativa, i.e., as interconexões entre as dimensões de sentido, valor e relação e os seus
desdobramentos.
Isso significa que, ao alterar o sentido ou o valor atribuído a ação do sermotrício, a materialidade percebida do ato e do seu entorno também se altera, uma vez
que a intencionalidade do ser-motrício passa a formar-se com outros contornos, onde
surgem outros possíveis e onde a ação tende a perspectivar outros horizontes. É nesse
jogo das interações entre as dimensões e desdobramentos da ação que desejamos
destacar o fenômeno de encantamento do ser-motrício que aprende, um despertar para a
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Situação de entrelaçamento. “Intentionales Ineinader – Expressão de Husserl, o intercurso ou a
intencionalidade de um vista pela intencionalidade que se faz por correlação de uma coisa na outra.
Próxima e Symploké de Platão e Aristóteles, ou quiasma, de Merleau-Ponty”. (JOSGRILBERG, 2015, p.
11- em nota).
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admiração, para a contemplação e, no conjunto de tudo isso, a apreciação do fenômeno
onto-semântico-motrício humano.
Em parte, o capítulo que segue vai explorar esses entrelaçamentos, e, por outro
lado, conduzidos pelos métodos de compreensão e interpretação metodologicamente
estruturados, entender como a revelação do ser-motrício pode ressonar nas proposições
educativas que potencializem a condição de mais humanização.
Cabe à educação do ser-motrício todo o desenvolvimento do potencial da
experiência encarnada, onde também se encontra a linguagem e o que revela os seus
desdobramentos, permitindo a superação da obscuridade dos sentidos e da deliberação
de padrões de valores e relações conduzindo a formação de seres formatados pelo
potencial de ação irrefletida. Não se trata apenas de entender o sujeito biomecânico;
temos que compreender a função formativa do ser-motrício que existe em um mundo.
A educação do ser-motrício pode permitir o encontro das múltiplas linguagens
vividas e experiênciadas nas múltiplas ações que conduzam a construção consciente e
situada dos múltiplos sentidos. Pode também revelar e criar oportunidades de
entrelaçamentos entre a materialidade percebida, o sentido, o valor e a relação, o que
equivale a conduzir o ser-motrício a um modo de experiência educativa que explore o
modo apreciativo da ação potencializada pelas múltiplas linguagens.
Não basta apenas criar experiências de interação dos seres-motrícios na
percepção objetivada de ação, mesmo constatando que esse é um solo primário da
formação humana, i.e., a experiência corporalizada do conhecimento. A educação do
ser-motrício não deve ocupar-se apenas de “uma dimensão física” compreendida pelo
modelo cartesiano e que não vislumbra a condição onto-semântico-motrícia e coimplicada da ação/sentido/relação/valor/circunstância/cultura. Vamos tratar dos
diálogos entres os seus feixes internos e externos nos seus muitos mundos formados.
Para orientar as ressonâncias educativas, suas interpretações e compreensões,
perguntamos então:
- Quais os sentidos que devem orientar as ações de caráter educativo para o sermotrício na perspectiva do paradigma emergente?
- Como as vivências podem desencadear os sentidos da ação potencializados
pela linguagem?
- Como a dimensão valorativa implica e conduz a formação humana a partir da
experiência educativa?
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- Quais valores e modos relacionais são coerentes com os desdobramentos dessa
investigação?
- Os processos validativos e valorativos das vivências de aprendizado e seus
desdobramentos e encadeamentos tem sido coerentes com a formação de seres
solidários, justos e fraternos?
7.1 - Paradoxos e problemas de interpretação na educação do ser-motrício.

Além das problemáticas apresentadas, e mesmo como forma de complementálas com outras interpretações, apresentaremos seis paradoxos frente aos fenômenos
motrícios, que também englobam as experiências educativas, e que emergem daquilo
que nos foi possível formular. Esses paradoxos são apresentados de modo provocativo
para que a práxis criadora seja dinamizada nas ressonâncias educativas que serão
descritas.
Paradoxo I – Do bios à cultura ou da cultura do bios?
Se, como percorrido na trilha 3, o acesso ao ser-motrício tem a essência na
transcendência

dos

condicionantes

biológicos,

compreendidos

pelos

seus

desdobramentos, por que motivo as vivências recebem uma parcela considerável de
sentidos e justificativas da sua importância nos próprios condicionantes biológicos que
dimensionam os propósitos das “atividades físicas”? Só há esse modo de dar sentido a
ação humana?
Paradoxo II - Do sentido produtivo ou da produção do sentido?
Se as vivências têm a possibilidade de avançar para outras dimensões além do
sentido produtivo, por que as ações humanas são submetidas, quase que exclusivamente
a processos valorativos classificatórios, comparativos e de rendimento? Como isso
impacta a educação do ser-motrício e seus distintos gradientes de possibilidades de
existir? Como os processos validativos se estruturam a partir daí? De onde vêm esses
processos valorativos? Por que adotar esse sistema e não outros?
Paradoxo III – A superação da impermanência pela permanência mensurada e aferida.
Se o ser-motrício age para suplantar suas carências e incompletudes
materializáveis, como é o caso da razão de 1ª ordem, ou seja, necessidade de romper
com as carências emergenciais da subsistência, por que a narrativa motrícia,
considerando seu caráter evanescente, é retratada, resumida e sintetizada em dados
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mensuráveis que fixam a forma materializável no fluir do tempo? As linguagens
humanas e o potencial criador a elas vinculado, só são capazes de produzir esse tipo de
validação? Não será a coleta de dados o congelamento daquilo que é “dinâmica viva” do
ser-motrício?
Paradoxo IV – A individualização do face a face ao ser-motrício co-implicado.
Se considerarmos o ser-motrício, por incompletude e complementaridade, coimplicado, por que a maioria das vivências são organizadas por estruturas de
comparação “face a face” para valorar o melhor desempenho?
Paradoxo V – O excesso de exterioridade e a exigência por mais consciência.
Como se exige tanto que as pessoas tenham consciência de si mesmas e de seus
atos frente à realidade vivida se as propostas educativas, em sua quase totalidade,
valoram em sobreabundância o resultado da ação, a meta atingida e a forma pragmática
em detrimento da auto percepção do si mesmo em ação, da presencialização do tempo e
da noção de totalidade?
Paradoxo VI – Da imobilidade criadora à agitação do “físico”.
Como pode o ser-motrício ainda viver sobre o manto compreensivo da divisão
do “ato intelectual” e a “atividade física” que impõe à ação humana uma
desnaturalização da práxis criadora? Como pode a ação humana, uma potencia criadora
em constante vibração, ser conduzida para atividades de agitação que mais servem para
distrair os impulsos volitivos das percepções gerando um estado de “falsa plenitude”168?

Esses seis paradoxos estão sustentando boa parte das experiências educativas do
ser-motrício. A apresentação deles é um caminho para analisarmos as possíveis
ressonâncias na educação que, de certo modo, coloquem esses temas em questão.

168

Compreendemos como falsa plenitude um processo de vivência, sentido, relação e valoração onde não
se observa um processo criador do ser-motrício. Na falsa plenitude não se dá o estado de autoconsciência
e a co-implicação. Nela as ações são geradoras ou da autodestruição ou da destruição de estruturas e
valores humanos universais. Na falsa plenitude há enganação, descomprometimento ético e
desalinhamento biodinâmico com o mundo natural. A falsa plenitude habita dimensões perceptivas da
realidade espaço/temporal sem que haja um ato conscientemente implicado com o si mesmo e com o
entorno, uma ação efêmera, pobre de sentido e conteúdo. No mundo do consumo, na idealização
excessivamente midiática, na política de autobenefício, na necessidade de vencer o outro para edificar o
ego, no uso de drogas e outras mediações que alteram estados psíquicos e orgânicas sem o desejo da cura,
entre outros, compreendemos como ações provocadores de estados de falsa plenitude. Recomenda-se a
leitura das obras de Gilles Lipovetsky para o aprofundamento dessa temática.
Cf. LYPOVETSKY, G. La felicidad paradójica. Barcelona: Editorial Enagrama, 2007.
Idem. La era del vacio. Barcelona: Editorial Enagrama, 2003.
Idem. El crepusculo del deber. Barcelona: Editorial Enagrama, 1994.
Idem. Os tempos hipermodernos. São Paulo: Barcarolla, 2004.
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7.2 – As Ressonâncias na educação do ser-motrício.

Vamos trabalhar com elementos compreensivos e interpretativos que permitam
revelar as ressonâncias que a experiência educativa pode absorver, adotando a práxis
criadora como foco central das vivências. A partir dos problemas e paradoxos
apresentados vamos caminhar pelos processos compreensivos que expõem as
ressonâncias na educação do ser-motrício. A ressonância educativa I vai dialogar mais
intensamente com a dimensão do sentido da ação, a ressonância educativa II dialoga
predominantemente com a dimensão relacional da ação e a ressonância educativa III
dialoga especialmente com a dimensão valorativa da ação. O campo histórico, cultural,
ético e político, devido à amplitude de sua abrangência e dimensão circunstancial, têm
suas ressonâncias permeando todas às três descrições e, desse modo, traduzem os
processos criadores de modo mais amplo.
7.3 – Ressonância educativa I
7.3.1 - O sentido e a ação: os amthal169 como potencialização das vivências.

A formação dos sentidos da ação, estruturados pela potência das linguagens, do
ponto de vista educativo, pode valer-se das metáforas, dos provérbios e dos símbolos
(ideogramas, por exemplo) para ser explorado. Ao deslocar a relação ação-sentido pelas
metáforas, provérbios e símbolos, tais recursos linguísticos integram-se ao modo
semântico das vivências educativas do ser-motrício. O(A) educador(a) consciente da
tarefa de desenvolver os sentidos daquilo que o ser percepciona na materialidade do ato
tem, nesse recurso, uma estratégia didática potente a ser explorada.
O ser-motrício pode pertencer à dimensão compreensiva e interpretativa,
portanto, é possível a realização de uma hermenêutica da motricidade humana, pois,
“una accion posee la estructura de un acto locucionário. Tiene un contenido
proposicional que se puede identificar y reidentificar como el mismo” (RICOEUR,
169

“Mathal em árabe (ou seu exato correspodente em hebraico mashal; pl.: amthal e mashalim resp.) é
uma dessas tantas palavras semitas que confundem em si diversos significados que as línguas ocidentais
fazem corresponder e distintos vocábulos. Assim, se quisermos cobrir o campo semântico em torno do
mathal (ou do radical tri-cossonantal, a alma da palavra semita; no caso m-th-l), encontraremos: provébio,
parábola, comparação, metáfora, exemplo, modelo, ditado, adágio, semelhança, analogia, equivalência,
símile, apólogo, imagem, ideal, escultura, escarmento, tipo, lição, representação, diplomática,
interpretação teatral ou cinematográfica, etc.” (LAUAND, 2012)
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2008, p. 64). A possibilidade é a participação de uma redescrição a partir de uma
formação de sentido que faz com que o ser-motrício encontre-se na realidade da
experiência como possibilidade de realização. A imaginação possui um papel de
formação e interpretação do real, e, por isso, é produtora de sentido. O uso metafórico
da linguagem é o modo como a interpretação do real potencializa a experiência do sermotrício. A vivência é, nesse sentido, uma “metáfora em ação”, i.e., um fenômeno de
inovação semântica, é umas das essências do ser-motrício, a possibilidade de
transvalorar as múltiplas intencionalidades operantes em múltiplos sentidos170.
Trabalhamos com a compreensão de que a corporeidade é resultado do acúmulo
de sistemas simbólicos que originam o sistema pré-reflexivo. Como aponta Lauand
(2012, p. 101), as fábulas, provérbios, contos, metáforas e o ato de contar histórias, i.e.,
tudo o que a pedagogia árabe designa como amthal, tem um papel importantíssimo na
relação ensino-aprendizagem e mais que isso, um modo de compreender a realidade e,
no caso dessa investigação, fazer emergir à consciência os sentidos da ação. As
situações

concretas vivenciadas

e percepcionadas

corporalmente

podem

ser

brilhantemente exploradas se receberem a amplitude do sentido que os amthal
proporcionam. É muito relevante considerar que, quando a pesquisa propôs trabalhar
com a questão da relação da motricidade humana com a linguagem, apontou essa como
função mediadora e potencializadora da experiência do ser-motrício, numa relação
entrelaçada de apropriação e expressão, o que possibilita a formação do sentido. E, mais
que isso, é exatamente por essa condição que podemos tratar a motricidade por uma
perspectiva hermenêutica171.
Temos uma clara e importantíssima ressonância educativa, ou seja, a utilização
dos amthal como recurso pedagógico para a potencialização do sentido da ação, i.e., a
revelação da intersecção ação/sentido que o amthal permite.
170

Seguimos orientados por Ricoeur, quando afirma: “Podemos decir ahora que una acción, a la manera
de un acto de habla, puede ser identificada no solo según su contenido proposicional sino también según
su fuerza locucionaria. Ambos constituyen su contenido de sentido. Del mismo modo que el acto de
habla, el acontecimiento en forma de acción (si podemos acuñar esta expresión analógica) desarolla una
dialética semejante entre su estatuto lógico, por tener tales y cuales significados identificables o contenido
de sentido”. (RICOEUR, 2008, p. 65)
171
Mas uma vez é Ricoeur que noa auxilia nessa compreensão a dizer que “...la acción humana es
también algo que se dirige a una serie indefinida de posibles lectores.(…) al igual que un texto, la acción
humana es una obra abierta, cuyo significado está en suspenso. Por el hecho de abrir nuevas referencias y
recibir de ellas una nueva pertinencia, los actos humanos están esperando igualmente nuevas
interpretaciones que decidan su significación. De este modo, todos los acontecimientos y hechos
significativos se encuentran abiertos a este tipo de interpretación prática a través de la praxis actual.
Además, la acción humana está abierta a cuaquiera que sepa leer. (RICOEUR, 2008, p. 68-69).
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Figura 22 - Relação ação-sentido-linguagens.

Vejamos, a título de exemplo, como esse recurso tem sido utilizado na formação
dos sentidos que permeiam a vivência educativa do judô para crianças. Na atividade
formativa do judô há um importante sentido da ação que trata da co-implicação, que foi
explorado como modo relacional coerente com a formação humanizadora, i.e., o caráter
de co-dependência, de complementaridade e alteridade que e conjunto de vivências do
judô pode potencializar, evidentemente, se os sentidos forem construídos para essas
dimensões compreensivas.
Para aproveitar a possibilidade de veicular o modo tradicional, tipicamente
falando, do pensar oriental na educação que o judô privilegia, exploramos o uso
pedagógico do amthal pela simbologia que o hashi (utensílio tradicional da alimentação
do extremo oriente) promove e reforça o sentido da condição co-implicada da
construção do si mesmo. A analogia do modo de ser do hashi com o modo de sermotrício na experiência da prática do judô, mesmo guardando suas distinções, tem sido
potente instrumento para a formação do sentido da co-implicação.
Para pegar o alimento são necessários dois palitos. Você não pode utilizar
um só, pois não vai espetar o alimento; são necessários dois. O Judô
também se faz em parceria, não podemos achar que somos autosuficientes: uns precisam dos outros. O hashi simboliza a interdependência.
Para utilizá-lo é necessário pressionar um contra o outro, ou seja, na
oposição das forças o alimento é capturado. No Judô, a oposição de forças,
habilidades e conhecimento entre os lutadores não os torna inimigos, esta
oposição somada torna-se o alimento, a essência, a ajuda mútua onde
ambos progridem. Os palitos do hashi simbolizam corpo e alma; mente e
espírito de maneira integral. Separados não funcionam, sua integridade é
princípio fundamental, não há utilidade no dualismo. Hashi, guardada
evidentemente as diferenças da sutileza da pronuncia e sua grafia em kanji,
também significa ponte, onde podemos tirar a mensagem Do (caminho) a
ser seguido pelo judoca, um caminho no qual a interdependência é condição
primordial. (SANTOS, S.O.; HIROSE, C. ; LAUAND, J.; VASIMON, G.;
HORTA, 2012b, p. 106)
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É notória a potencialização que o amthal, como recurso de linguagem, para fazer
emergir a interação entre a vivência da luta e o sentido da co-implicação. Vejamos mais
detidamente o exemplo a seguir.
Durante uma das aulas de judô, necessitei interagir numa “briga” entre
educandos de 9 anos de idade cada. Como de costume, quando situações como essa
surgem no convívio educativo, aproveito a experiência do conflito para ampliar a
compreensão e interpretação sensibilizando os(as) educandos(as) para a condição coimplicada, conduzindo a ação para a criação da dimensão relacional e,
consecutivamente, para um diálogo com a dimensão do sentido. Nesse caso específico,
após a descrição da ocorrência por parte dos envolvidos na sugerida “agressão”, foi
deliberado pelo grupo que o “agressor” deveria redigir uma carta de desculpas,
considerando a compreensão de que não tomou a atitude correta naquela situação. Eis
que na semana seguinte ao fato ocorrido, o “agressor” entrega ao seu par de atividade o
seguinte desenho:

Figura 23 - Desenho de aluno pedindo desculpas a um colega de aula. Dimensão relacional da
motricidade.

Podemos perguntar: de onde veio essa possibilidade de criação e organização de
sentido da ação? É evidente que é parte das estruturas formadas pela integração da
experiência materializada do ato com um sentido, criado, organizado e explorado
conscientemente pelo(a) educador(a) que utilizou o amthal como estratégia pedagógica.
Esse fenômeno reforça as argumentações percorridas na trilha 4, que sustentou a
importância do papel do(a) educador(a) na potencialização da experiência pela
linguagem.
7.3.2 - O “Do” no campo de sentido e de imaginação nas lutas de judô para crianças.

A luta de judô pertence a um campo de sentido muito específico em função da
sua proximidade com o pensamento do extremo oriente, no qual as vivências envolvidas
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nas técnicas aplicadas durante as aulas, treinos, demonstrações e lutas, é invocada a
adentrar numa dimensão de imaginação quando pretendemos dar sentido ao universo de
ações oriundas dessa dimensão cultural.
A imaginação a que me refiro é aquela que vai atribuir sentido para a
experiência perceptivamente identificável. Porém, uma mesma ação que expressa um
golpe, aplicado numa luta de judô, pode assumir distintos sentidos se levarmos em conta
os contextos no qual ele está sendo aplicado, ou seja, na dimensão onde se situa e os
elementos que compõem a atmosfera da vivência.
A dimensão do sentido da ação e, evidentemente o valor atribuído as lutas de
judô, podem apresentar distinções se levarmos em conta as condições e características
específicas dos seres-motrícios que estão lutando, suas idades, seu nível técnico, o tipo
de evento, a instituição que promove as atividades, entre outros fatores. Ou seja, o
ambiente, a atmosfera e os sujeitos que compõem o espaço/tempo natural da luta, a
temporalidade e espacialidade das esferas subjetivas e intersubjetivas dos seresmotrícios presentes na ação. Essa reflexão propõe que, por trás da aplicação da técnica
existem diferentes intencionalidades. O ser-motrício não é apenas criador do gesto mas
de toda as dimensões subjetivas e intersubjetivas que o envolve.
Considera-se que, uma luta num treino, numa aula, numa demonstração técnica
ou numa competição, vivenciadas por seres-motrícios de idades diferentes, pertencentes
a diferentes dimensões de ação, sentido, relacional e valoração da motricidade,
apresenta intencionalidades distintas.
O sentido simbólico, imaginativo, com caráter de jogo e ou teatralidade
presentes nas técnicas do judô é resultado das alterações do campo histórico e cultural
dessa experiência, formando distintos entrelaçamentos. Interpretar a dinâmica de
intersecção entre as dimensões da ação é fundamental para se compreender a essência
por trás das aplicações técnicas e, mais que isso, imprescindível quando se trata da
elaboração de processos educativos. O problema central é que, desconhecendo as
diferentes dimensões de sentido e significação comete-se o erro de atribuir o mesmo
tipo de valor para as experiências de luta, ou outra ação, sem considerar as
intencionalidades do ser-motrício.
No caso específico das vivências das lutas, há uma dimensão de intencionalidade
onde o confronto se motiva pelo desafio do empenho e do contra-empenho, ou seja, um
mútuo desafio corporal visando sobrepor-se ao outro para limitar sua mobilidade
(BARREIRA, 2010, p.3). Esse tipo de motivação caracteriza o randori.
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Randori, segundo Jigoro Kano (2008, p. 25), é a “prática livre”, ou seja, uma
prática de luta de ataque e defesa. Na prática do randori o objetivo é a aplicação das
técnicas para testar sua eficiência em situação de luta sendo este sua dimensão de
significação. O campo valorativo se forma pelo sucesso ou insucesso na aplicação das
técnicas. Assim, o randori é uma modalidade de luta que não é um combate real, é um
combate desejado, com o objetivo de aperfeiçoar a própria forma de lutar.
Por outro lado, como o próprio Barreira aponta, existe uma motivação própria do
universo lúdico, do desafio que ocorre na brincadeira onde a luta torna-se objeto do
espírito lúdico, em suas palavras:

Na distensão do desafio da luta que ocorre na brincadeira, passa-se para o
outro lado da tangente onde a luta torna-se objeto do espírito lúdico. E como
brincadeira a luta pode ser representativa – isto é, aludir a um duelo, a
uma briga – ou primária, isto é, não representar nada, mas dar-se como jogo
corporal em que um e outro se tateiam empenhadamente procurando
restringir a mobilidade do parceiro e, justo por se colocarem adversamente
nesta relação, tor-nam-se adversários recíprocos. (BARREIRA, 2010, p.3)
Grifo nosso

Para ampliar a compreensão das ressonâncias educativas sobre este tema,
apresento um estudo de Santos (2012b), publicado na revista Notandum nº 30, intitulado
“Judô e as lutas historiadas: outra dimensão de campo valorativo e de significação da
motricidade na infância” realizado com um grupo de 45 crianças praticantes de judô de
uma escola pública municipal, de 6 a 11 anos de idade, numa análise da dimensão
valorativa e de sentido em torno de duas modalidades de luta vivenciada: o randori
(modalidade tradicional de luta de judô) e a luta historiada (modalidade de luta
experimental).
Nesse estudo, a luta foi contemplada pelo sentido de jogo, onde flui a
imaginação e a ludicidade, denominada de luta historiada. A luta historiada, por sua vez,
é uma luta, baseada nos moldes do randori, ou seja, segue as mesmas características e
fundamentos já apresentados, i.e., mantém as mesmas estruturas dinâmicas da ação que
a atividade do randori, porém imersos numa dimensão de sentido imaginativo,
simbólico, de faz de conta (representativo). Não se trata de uma luta real, não se trata de
uma luta para aferir eficiência técnica (empenho e contra-empenho). É um conjunto de
ações criadas que

expressa, pela interação das qualidades técnicas do judô, a

potencialidade do ser-motrício de teatralizar a realidade, abrir o poder da ação pela
imaginação, volta-se ao lúdico, pois, como diz Manuel Sérgio (1999, pag. 28), a sua
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essência é a intenção e o sentido das ações e não uma prática predominantemente
técnica”.
Barreira conclui que, o que diferenciará e implicará na objetividade combativa
(aplicação das técnicas adquiridas) é a intenção prevalente, ou melhor, a disposição
subjetiva, que, em outro estudo, foi designada como intencionalidade da luta (SANTOS;
BACELLAR, 2012).

7.3.3 - O Do no campo de significação simbólico das lutas para crianças

O que se busca é, ao analisarmos o sentido das lutas para crianças, encontrar
uma possível projeção da dimensão valorativa e de significação próprios do universo
adulto, injetados nas lutas das crianças que, ao desconsiderar a maneira como elas
pensam, sentem, agem, criam e dimensionam sua intencionalidade, restringem o sentido
que elas podem dar naturalmente para sua vivência. O estudo indicado anteriormente
analisou a maneira como as crianças compõem suas próprias dimensões valorativas e de
sentido em torno de duas possibilidades de prática da luta realizadas em aula, o randori
e a luta historiada. O estudo apresentou a modalidade de luta historiada172 e o randori, já
conhecido por todos eles, pois se trata de uma dinâmica tradicional. As lutas historiadas
foram realizadas após uma narrativa, na qual seus personagens em determinado
momento iriam lutar e os(as) educandos(as) passariam a representar esses personagens.
Vejamos o exemplo “a luta das múmias”:

Um grupo de alunos se espalhava pelo tatami, deitados e imóveis. Outro
grupo de alunos, em mesma quantidade, já com as duplas de luta
previamente formadas, iriam caminhar entre os lutadores deitados
(múmias). Eles representavam os caçadores de tesouro e, deveriam procurar
por ele dentro do dojo (sala de judô) antes que as múmias despertassem. Ao
sinal dado pelo Sensei (representando o faraó), as múmias despertavam,
perseguiam os caçadores de tesouro e, ao serem tocados deveriam iniciar a
luta por posse do território e, consecutivamente seu tesouro. Após três
sessões de treinos com duas lutas em modalidade historiada e duas em
modalidade de randori, ambas com 3 minutos de execução em cada rodada,
foi solicitado aos alunos um desenho e um relato escrito da modalidade de
luta que lhes era mais significativa e o motivo. (SANTOS, 2012c, p.36)

Apresentamos alguns relatos e um desenho dos participantes que encontraram no
randori seu modo de expressão das intencionalidades e sentidos da ação:
172

A proposta das lutas historiadas avançou para o projeto dos “Seminários Lúdicos” onde as crianças são
estimuladas a construírem suas narrativas para experimentar com o grupo de praticantes.
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“Eu gosto de fazer judô porque eu gosto de luta, dos golpes de derrubar e é
bom para se defender” (T.A. C – 6 anos – faixa branca)
“Eu gostei da luta normal porque posso fazer os golpes que aprendi”(G.B.6 anos – faixa branca)
“Eu gosto mais do randori porque treino os golpes de defesa e ataque que
aprendi nas aulas com o sensei” (E.F.- 8 anos – faixa cinza). (SANTOS,
2012c, p. 36).

Figura 24 - Representação do randori. (SANTOS, 2012c, p. 36)

Os trabalhos que declaram a preferência pela luta historiada apresentam os
seguintes relatos e desenhos:
“Porque nós usamos a imaginação e parece que nós somos os personagens
das histórias como se estivéssemos no campo de batalha e isso é muito legal
e divertido” (MSN- 11 anos)
“Eu acho a luta historiada mais legal porque me sinto na história” (I.V. – 8
anos – faixa branca)
“Porque a gente se anima. A gente se sente personagem e fica mais legal”
(G.G.C. 8 anos – faixa vinho)
“Eu acho mais legal a luta historiada porque pode lutar, brincar e se
divertir”
“É muito legal a luta na história do que a luta normal, e também a gente
brinca enquanto aprende” (L.G. – 8 anos- faixa vinho)
“Eu gosto da luta historiada porque nós imaginamos o lugar e os
personagens das histórias dos amigos” (F.S.- 9 anos – faixa vinho)
“Eu gosto do judô com histórias porque adoro praticar esportes com
histórias” (G.P. – 7 anos – faixa branca)
“Eu gosto mais da luta historiada porque ela é mais engraçada” (L.L - 7
anos- faixa branca)
“Eu gosto mais da luta historiada porque ao mesmo tempo em que a gente
está lutando a gente está brincando” (L.L- 7 anos - faixa branca)
“É mais legal lutar nas histórias porque a gente usa a imaginação criando
personagens para si mesmos usando poderes da imaginação sendo magos,
lobisomens, etc.” (M.M.S.N – 10 anos – faixa cinza)
“A brincadeira de luta é mais legal porque, quando a gente se sente livre é
mais divertido e a luta normal a gente só luta e não tem graça” (E.C.P, 8
anos, faixa vinho).
“Porque nós sentimos que nós estamos representando um personagem em
uma história, apresentando um papel. Cada um tem uma função na história,
completando-a com sua imaginação. Com a luta historiada a luta fica
interessante e ao mesmo tempo estudantil. Resumindo: a luta historiada é
um jeito de estudarmos e brincarmos” (M.N.-10 anos- faixa azul-claro)
“É divertido brincar com a luta, porque as pessoas ficam imaginando, a
gente se sente em outro mundo, e fica mais divertido de treinar porque nós
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treinamos brincando e tudo fica melhor” (M.K. 10 anos – faixa branca)
“As atividades do Judô são mais do que brincadeiras, é aprendizado,
criatividade, treinamento e diversão. Na última aula fizemos a brincadeira
que era um treinamento da luta de pé, onde a gente invadiu a pirâmide do
faraó e lutamos com as múmias do rei. Com esta brincadeira nós
incentivamos nossas habilidades” (A. 10 anos – faixa azul-claro)
“Eu gosto mais da luta historiada, pois eu acho que nos incentiva mais a
fazer a luta, e é bom, nós incorporamos os personagens” (L.G.C.- 9 anos –
faixa azul-claro). (SANTOS, 2012c, p. 37)

Figura 25 - Representação da luta historiada. (SANTOS, 2012c, p. 37)

O estudo apresentado não indica que se deve abandonar as práticas tradicionais
já no ensino/treino do judô como o uchikomi, o randori, o nague-ai, o kata173. Abre sim
a possibilidade de acrescentar outro campo de sentido para a luta que permita a
ampliação do potencial imaginativo dos seres-motrícios.
Observamos claramente que a práxis criadora foi conscientemente explorada na
experiência da luta historiada, atmosfera onde o ser-motrício exerceu a plenitude de
seus possíveis numa dimensão espaço-temporal criada em co-implicação.
É possível observar também que o estudo optou pelo “caminho das
artes/narrativas” como horizonte de compreensão e validação das vivências educativas.
7.4 – Ressonância educativa II
Corpos co-implicados: gradientes de possibilidades de ação e o ser-motrício.
É preciso que os Para Si – eu para mim mesmo e
outrem para si mesmo – se destaquem sobre o
fundo de Para Outrem – eu para outrem e outrem
para mim. É preciso que minha vida tenha um
sentido que eu não constitua, que a rigor exista
173

Na ordem: exercícios de entrada de golpes, modalidade de luta em treino, treino de projeção no solo e
prática das formas básicas pré-estabelecidade das técnicas.
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uma intersubjetividade, que cada um de nós seja
simultaneamente um anônimo no sentido da
individualidade absoluta e um anônimo no sentido
da generalidade absoluta. Nosso ser no mundo é
portador concreto desse duplo anonimato.
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 601)

Para ampliar as dimensões interpretativas sobre as ressonâncias que podemos
provocar nas experiências educativas vamos caminhar em torno da valorização dos
espaços educativos onde a práxis criadora, a partir das vivências da corporeidade (corpo
próprio que vive a realidade situada), ocorra na direção da construção de diálogos
concretos e experiências significativas que promovam um aprofundado entendimento
frente à questão da intersubjetividade.
Pensando na complexidade que envolve o cotidiano do ser-motrício e, tomando
como tema a corporeidade e a motricidade por onde se vive efetivamente este cotidiano,
chamo a atenção para o excessivo controle dos corpos nas experiências educativas a
partir do discurso oral pró implantação de regras de conduta, ou seja, fala-se muito para
educar o comportamento dos corpos utilizando uma linguagem analítica e distante da
vivência que presencializa a realidade. Esse processo baseia-se no problema e no erro
do alter ego e das consciências que devem confrontar-se para que exista um
reconhecimento. Ao adotarmos o princípio da co-implicação, o que nos coloca na
condição de “dissolver a polaridade ego – alter ego” (GARCÉS, 2005, p 4)174, vamos
perspectivar as experiências do ser-motrício como um estado formativo de descobrir-se
em situação, cuja essência é o entrelaçamento corporalizado, que não pode ser edificado
por uma racionalidade de consciências que se colocam frente a frente, apenas
interligados pelo recurso da norma.
Partindo do pressuposto que a oralidade, como único e isolado recurso de
comunicação, sem que haja algum tipo de referência “encarnada” que dê profundo
sentido ao que se diz, que dê corpo a “intersubjetividade e nossa intercorporalidade
constitutiva” (GARCÉS, 2005, p. 4) - como os amthal apresentados anteriormente - o
discurso analítico não é capaz de substituir uma vivência significativa, onde o ato
criador é referência, potencializado pelo recurso linguístico adequado. Perguntamos
então: como podemos refletir as experiências de corporeidade que, de forma integral,
possam ser efetivamente valorizadas (validadas) nas experiências educativas e que seja
174

Sobre a leitura da obra de Merleau-Ponty de Marina Garcés, especialmente no que se refere a que
nomeia como “La filosofia de nosotros”, onde explora a ideia de co-implicação, veja o vídeo de sua
conferência intitulada “Maurice Merleau-Ponty leído por Marina Garcés”, no curso “Biblioteca abierta”,
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZUnM6I4hJ20 . Último acesso em: 19/10/2016.
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potencializada por recursos linguísticos capazes de orientar a formação da capacidade
hermenêutica dos seres-motrícios?
A fala é um recurso de expressão fundamental para a dimensão relacional da
ação, abre a experiência a outro universo de sentido. No entanto, é muitas vezes incapaz
de contribuir na estruturação do ser-motrício co-implicado, quando adotada
isoladamente ou como único recurso visando aperfeiçoar relações saudáveis, autônomas
e anônimas. Nem tudo da vivência a palavra consegue dizer. Os seres-motrícios, por
conta de diversos fatores, têm reduzida sua condição de compreender-se como ser coimplicado, especialmente porque a linguagem não é vista com um desdobramento da
corporeidade.
Anterior ao conceito de “respeito às diferenças”, um dos mais impactantes temas
de discussão na formação humana hodierna, existe um problema inicial que deve ser
elucidado, um fundamento primeiro ou anterior que, segundo defendemos, é considerar
a natureza corpórea do ser-motrício co-implicado. Perguntamos: qual a qualidade das
vivências do ser-motrício? O problema é de princípio, já que a educação relacional parte
de uma interpretação equivocada das estruturas de formação das relações interhumanas
e da utilização de recursos linguísticos ineficientes e distantes da vida experienciada
pelo ser-motrício. Como aponta Garcés, (2005, p.8):
“…de nada sirven los grandes principios morales ni las utopias externas. Lo
que hace falta es una acción capaz de ir más alla do lo que se sabe, de entrar
en contacto con lo que puede ver ni prever. Una acción cuya virtud no se
mide por soluciones prefabricadas sino por su capacidad de plantear, en
concreto y con toda radicalidad, el problema de “vivir-juntos.”

Parece claro que as metodologias educativas não estão sendo capazes de resolver
o problema do cogito da alteridade, especialmente porque deposita demais suas técnicas
educativas, quando tratam das relações interpessoais, num princípio equivocado,
reforçados por discursos orais de caráter analítico e que apontam comportamentos
julgados e descritos como mais adequados para um convívio satisfatório.
Buscamos recursos para compreender a possibilidade de tornar mais aparente,
mais significativa e mais valorizada as experiências como potencializadoras das
relações interpessoais e, entrelaçada e potencializada por recursos linguísticos
sensibilizadores, organizar atmosferas de experiências educativas que se edifiquem em
formas de vivenciar os corpos diferentes que apresentem alternativas para às medidas
tradicionais que estabelecem verbalmente as regras. Estamos em busca de encontrar um
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modo de ser-motrício que possa “ser fiel a la experiencia del nosotros que está en la
base de nuestro mundo (...) saberse y experimentarse implicado en el mundo de
relaciones de una misma situación” (GARCÉS, 2005, p.8).
Se questionarmos os(as) educandos(as) sobre suas atitudes consideradas
inadequadas

muitos

deles,

pela

fala,

reconhecem

que

suas

atitudes

são

comprometedoras. Sabem, no discurso, que não estão agindo de forma “combinada”,
reconhecem burlar as regras de conduta. Porém, para além desse discurso duplo (a
arguição dos educadores responsáveis e as réplicas dos educandos) existem ações
ineficientes, pois tratam da questão com referência de independência do sujeito sobre o
ato e do ato sobre o contexto. Aqui vislumbramos a não-independência entre
agente/ato/situação o que compreendemos como co-implicação. Nesse caso, não se tem
de fato uma vivência concreta que os faça considerar o outro em suas características
singulares e potencialmente co-implicadas.
Isso não significa que o processo do diálogo na intermediação das relações dos
diferentes seres-motrícios, que vivem sua corporeidade no espaço educativo, não seja
importante. Muito pelo contrário, esta fase é a que mostra uma grande evolução no
campo relacional do ser-motrício. O que quero apontar é que para se chegar a esse nível
de formulação, participar de vivencias e experiências organizadas para o
desenvolvimento do fenômeno da sinergia175, e da criação de um intermundo,
potencializado por recursos linguísticos sensibilizadores pode, de fato, auxiliar na
ampliação da condição co-implicada dos seres-motrícios.

...do mesmo modo que minha coexistência com meus semelhantes
supõe que eu os tenha primeiro reconhecido como semelhantes, ou seja, que
meu campo tenha se revelado fonte inesgotável de ser, e não apenas de ser
para mim mas também ser para outrem. (MERLEAU-PONTY, 2012. p. 228).

Vale questionar então: Que tipo de valores educativos estão sendo conduzidos na
dimensão relacional da ação na formação dos seres-motrícios? Como está sendo
formada a atmosfera das experiências educativas de (com)vivência cotidiana onde os
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Sinergia - “A sinergia é o fenômeno de se trabalhar em grupo, utilizando a energia de cada um dos
elementos e do ambiente para alcançar os objetivos previstos. No trabalho realizado com sinergia o
resultado expressa claramente que o todo é muito mais que a soma das partes. A sinergia torna clara a
importância da relação, da interdependência entre os elementos envolvidos no trabalho para o produto
conseguido. O aspecto mais enriquecedor desta forma de trabalhar é a constatação do
autodesenvolvimento: mais importante do que aquilo que se faz é a pessoa em que nos tornamos quando
trabalhamos assim.” FEITOSA (1999, p. 91). Poderíamos pensar em investigar se a sinergia seria a
energia da co-implicação.
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seres-motrícios possam criar um horizonte da ação comum? Será através dos acordos
verbais? Será através do manual de regras? Será que podem ser criadas outras
possibilidades?
A investigação fenomenológico-hermenêutica frente a estas questões, trata de
reconhecer as singularidades dos seres-motrícios e a universalidade do modo coimplicado de convivência, a partir de vivencias organizadas com a finalidade de atingir
processos de interconexões e dialogicidade como modo de conquistar a liberdade em
entrelaçamento e complementaridade. Tal disposição compreensiva coloca em questão
as experiências predominantemente agonísticas176 que valorizam em demasia a
formação das individualidades por classificação e comparação, orientadas por uma
racionalidade que resolve experimentar e provar a superioridade de um ser-motrício
frente a outro.
7.4.1 – Cotidiano educativo do ser-motrício e a subvalorização da corporeidade e da
motricidade humana.
Grande valor é dado aos conhecimentos ditos “intelectuais”. Cada vez mais cedo
os(as) educandos(as) são postos a confinar e restringir suas experiências de percepção e
autoconsciência para por em ação sua “intelectualidade” destituída de uma corporeidade
que visa a formação de uma consciência individual e deslocada de sua realidade situada.
Não podemos confundir a limitação da motricidade com a formação de um ser-motrício
educado e consciente dos contornos e horizontes de sua ação pela compreensão de sua
natureza co-implicada. Situar a ação por seus princípios e contornos, referenciados
pelas vivências encarnadas da co-implicação, orientados pela complementaridade do
campo

relacional

apropriadamente

potencializados

pela

linguagem,

educam

positivamente o ser-motrício para habitar o mundo comum. Por outro lado, a vivência
reduzida

e

limitada

imobiliza

o

ser-motrício

em

seus

desdobramentos

e

consecutivamente sua intelectualidade, sua sociabilidade, sua criatividade, sua
imaginação, sua capacidade compreensiva e interpretativa da realidade em que vive, i.e.,
diminui-se a capacidade de “saber-se em situação”.
O espaço da ludicidade e das trocas corpóreas plenamente vividas nas
brincadeiras infantis, por exemplo, é cada vez mais substituído por atividades
imobilizadoras justificadas pela ideia de que a educação deve ser feita no silenciar de
corpos agitados. E os corpos tem se agitado em muitas “práticas corporais” e
176

Agonístico – Agon – Disputa, competição.
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“atividades físicas”. Tanta agitação tende mais a um modo de “anestesiamento” dos
sentidos do que uma abertura para conhecer-se a si mesmo em seu potencial de
realização e de sua autenticidade criadora. Em parte a vida digital e os dispositivos
“touch screen” 177 tem ocupado as vivências das pessoas em demasia, o que conduz a
mesma problemática do anestesiamentos dos sentidos exposta acima.
Por um lado vive-se a imobilidade, a imposição de aprisionamento das
percepções de uma totalidade corpórea que anseia apreender o mundo e expressar-se
nele. Por outro lado, quando lhes é permitido, criam-se espaços de agitação, sem um
sentido outro senão de suprir a emergentes carências das percepções.
O ato criador, consciente e co-implicado do ser-motrício em busca da realização
e plenitude de seus possíveis, em toda ação, é substituído por processos formativos
fragmentadores que dividem a ação humana em “ato intelectual” e “atividade física”.
Por isso, e por outros motivos evidentemente não explicitados, vê-se que as
crianças têm dificuldade de respeitas os outros colegas! Vê-se que as crianças têm
dificuldades em se comportar adequadamente! Vê-se que as crianças são extremamente
agitadas e não conseguem prestar atenção! Vê-se que eles apresentam dificuldades de se
relacionar, de interpretar a realidade que os cerca, de expressar o que sentem. Há um
grande problema de entender-se situado e co-implicado no mundo a partir da
sensibilidade corporalizada que forma a totalidade do seu si mesmo. Por isso não
encontra o outro e, por não encontrar o outro, não encontrará a si mesmo. Um paradoxo
que distancia o ser-motrício de sua própria natureza onto-semântica-motrícia e que
origina a crise de identidade.
Em geral, para solucionar essas questões de relacionamento são estabelecidas as
normas de comportamento, as regras de convívio, os encaminhamentos aos pediatras,
psicólogos, psiquiatras e amplo recurso a medicação para a contenção dos “corpos
agitados” que não encontram o si mesmo, que, diga-se, é tarefa a ser consolidada por
co-implicação.

177

A tarefa de formar o si mesmo se dá na relação com o outro, ou seja, nas redes relacionais
intersubjetivas, já que somos seres co-implicados. A cultura do cuidar deve estar muito atenta aos modos
relacionais cujo toque, pelo jogo, faz da pele que sente, a presença do outro. Essa correlação humana é o
autêntico motivo para afeiçoar-se na tarefa de ser, edificada pela motricidade lúdica e criadora, onde a
condição touch skin é princípio constituinte da sensibilidade humana, solo originário para o conhecimento
e a formação da alteridade em contraponto como a cultura horierna dominada pelo touch screen. Será que
tocamos mais a sensibilidade dos aparelhos touch screen do que a sensibilidade humana?
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Como pode um ser-motrício formar as estruturas que se desdobrarão nas
possibilidades intelectuais superiores (próprio das abstrações reflexivas) e, entre elas, o
respeito “as diferenças individuais”, que nada mais é do que o reconhecimento de um
“campo de relações de um eu posto no plural” (GARCÉS, 2005, p. 1), se foi restringida
a possibilidade de vivenciar esses conhecimentos e saberes concretamente através da
práxis criadora?
Jogar, brincar, brigar, fazer as pazes, viver a alegria do gesto e o desprazer da
contradição, superar-se diante de desafios corporais, trabalhar em parceria, sentir o
outro corporalmente - seja como parceiro ou por vezes como adversário - percebê-lo
pelo contato corporal nas brincadeiras infantis, nos cantos, nas parlendas, nas histórias,
nas narrativas, no maior contato mútuo com a natureza178 e todo tipo linguagem capaz
de potencializar e enriquecer a experiência motrícia, entre tantas outras experiências que
representem o viver a corporeidade em plenitude situada e co-implicada no transcorrer
de seu processo formativo, i.e., ser-motrício.
Mais do que isso, esta tese aponta a urgência do reconhecimento da motricidade,
tomada como práxis criadora, nas experiências educativas. Essa realidade não pode
estar relacionada somente ao pensamento biomédico que trata do sedentarismo e das
doenças por ela ocasionadas. Aqui faço refletir um “sedentarismo” de sentido, de
relação, de compreensão e de ação do ser-motrício promovido pela imobilização e
restrição dos corpos de crianças e jovens nos espaços educativos que vislumbram um
“intelectualismo descorporizado”. Há então uma profunda distinção a ser feita entre os
conceitos de “atividade física” e “sedentarismo” com relação à “ação criadora” e
“imobilidade”179.
Também se faz urgente a valorização dos(as) educadores(as) que, para ser mais
dialógico com os horizontes abertos por essa investigação, daqueles se co-implicam na
178

Sugerimos que conheça o projeto “Ser criança é natural” que valoriza o cantato da criança com a
natureza como vivência de humanização. Disponível em: www.sercriancaenatural.com . Acesso em:
21/10/2016.
179
A questão da “atividade física” diz respeito ao modelo biomédico de compreensão do corpo empírico.
Para Manuel Sérgio (2001, p. 56): “As atividade físicas aplica-se ao universo pensado das ciências,
mormente as biomédicas, não ao mundo percepcionado dos fenômenos”. Tal perspectiva projeta a ideia
de que a não participação do ser em “atividades físicas” regulares e sistemáticas implica num prejuízo a
saúde, um questão de atitude que é definida como sedentarismo. Para a CMH, como pensa o corpo como
corporeidade e não como mero objeto devido a condição ontológica do ser-motrício, refere-se ao conceito
de “imobilidade” que, segundo Gonçalo Tavares (2013, p. 211) “é a manifestação pública de um segredo
corporal, é um não querer falar, é um não querer tomar partido (...) é uma posição não política, que não
intervem na cidade; que não avança, precisamente, nem para um lado nem para o outro”. Por tudo que
escrevemos sobre o horizonte do ser-motrício (2ª trilha), dá para pensar que a imobilidade impacta a
existência, uma forma muito distinta da ideia de “sedentarismo” pois restringe e ignora a potencia da ação
criadora.
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educação de um ser que é ontologicamente motrício e que vive efetivamente sua
corporeidade em relação ao ambiente e aos demais seres que estão a sua volta, visando
um efetivo desenvolvimento integral em experiências potencializadoras da genialidade
criadora e cultural humana. É a esta intelectualidade a que me refiro, ou será que o ser
humano, por ser ontologicamente motrício, a partir de tudo o que foi exposto até esse
momento, deixa de pensar, de sentir, de desejar, de vislumbrar e de criar novos
horizontes quando está em busca da plenitude de seus possíveis?
Como podemos acreditar que um discurso teórico, com belas normas de
convivência e de regras de comportamento, possa efetivamente ser aplicado, se
ensinamos o contrário nas experiências cotidianas, nas vivências encarnadas que
formam o ser-motrício na imobilidade? Como formar o ser-motrício, cuja
intersubjetividade quer superar o problema da filosofia da consciência que coloca o
outro diante de mim, em “atividades físicas” e culturais massificadoras, valorizadas tão
só pelas comparações e classificações meritocráticas das relações agonísticas? Como
podemos crer ser possível erradicar a imobilidade individualizante e educar para o
processo de co-criação, de admiração, de encantamento e apreciação num espaço onde
não se valoriza a expressão de envolvimento em um mundo comum para os seresmotrícios? Como podemos crer ser possível construir um verdadeiro espaço formativo
onde o agir, o pensar, o sentir e o querer possam estar efetivamente presentes, numa
experiência educativa que não valoriza a práxis criadora e os princípios que constituem
o ser-motrício?
7.4.2 - Corpos co-implicados e o campo relacional.

Adotando a práxis criadora como centro da esfera comunicativa e da experiência
educativa, abrimos um caminho para refletir sobre o modo como os corpos interatuam,
não só pela fala, mas por todo potencial expressivo e linguístico capaz de potencializar a
experiência. Um corpo co-criador, um modo de compreender o ser-motrício coimplicado, é aquele que se abre para a comunicação consigo próprio, com outros corpos
e com o universo material e imaterial que permeia suas experiências com o mundo,
dimensão onde meu corpo torna-se meio de compreender minha corporeidade a partir da
compreensão da corporeidade alheia (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 33). Vale ressaltar
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que isso se dá em diferentes níveis em distintas fases da vida180 e de acordo com os
diferentes corpos que existem. Sua configuração se dá como permeabilidade de
espectros ou matizes que não deveriam só referenciar as “deficiências” mais todos os
contrastes entre as singularidades humanas que pretendem coexistir num mundo
comum.
Uma experiência educativa coerente com a formação dos corpos co-implicados
necessita estruturar-se numa dinâmica de comunhão onde as diferenças são conduzidas
por um processo de interconexão norteadora da construção das identidades singulares
situadas na universalidade da dimensões relacionais. Como aponta Garcés (2005, p. 4)
em sua interpretação da obra de Merleau-Ponty:

Merleau-Ponty reivindica el anonimato como dimensión de apertura
colectiva del mundo. Que mi vida no és sólo mía, que siempre hay un
anonimato en mí del que mi yo personal es sólo un momento o aspecto, es la
condición de posibilidad para tener mundo, un mundo común, Como pensar
este anonimato que hay en mí, que no me disuelve sino me envuelve y me
implica, que no me uniformiza sino gracias al cual puedo singularizarme en
mi relación con los otros? Desdobrando el esquema Yo-Otro, Merleau Ponty
también ha inutilizado la falsa alternativa separación-fusión, que prevalecía
en la relación entre conciencias. En su lugar, Merleau-Ponty propone el
modelo de da intersección, un pensamiento de entrelazamiento, del
quiasma, de Ineinander… Grifo nosso.

Criar uma experiência educativa onde o corpo co-implicado seja foco já é um
significativo avanço, porém, construir e colocar em ação um projeto educativo dentro
dessa perspectiva é desafiante.
Partindo da compreensão do movimento de cooperação no processo de
construção do conhecimento e transformação da realidade, há que se
estabelecer relações intersubjetivadas, desenvolvendo ações voltadas para a
colaboração e compartilhamento, fundadas em emoções de amor, aceitação
do outro como outro na convivência, na comunidade social. (ARAGÃO,
2005, p. 46)

As propostas de vivências, subsidiadas pelo conceito de corpos co-criadores e
ressonantes torna materializável as intersubjetividades como co-implicação situada. Os
corpos co-implicados tratam da mediação irredutível da tarefa de formação de si mesmo
como o outro. Como aponta Josgrilberg (2015), somos ontologicamente outrodependentes.

180

Denominação que recebe o grupo de estudos em fenomenologia das fases da vida – UMESP . Coord.
Prof. Rui Josgrilberg.
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O desafio educativo em torno da expressão do ser-motrício co-implicado é
encontrar outros caminhos valorativos e de sentido que criem contrapontos formativos
com a da condição de distinções comparativas classificatórias para avançar na direção
das interconexões por co-implicação que é o modo de ser-motrício num campo onde a
intersubjetividade se dá por intercorporalidade. Se estendermos essa condição a partir
dos desdobramentos do ser-motrício e da práxis criadora, em especial na condição de
ser-no-mundo e a formação dos mundos, vamos direcionar e compreender as vivências
educativas não como um processo de formatação de condutas a partir de escalas de
classificação, mais um processo de estabelecimento de diálogo dos muitos mundos
singulares em um mundo comum na “conquista da liberdade em entrelaçamento”
(GARCÉS, 2008, p.141).
Os corpos co-criadores dos seres-motrícios co-implicados necessitam de outras
dimensões de sentido e valor que não se fundamentam na razão comparativa e
classificatória após uma prática de disputa para afirmar supremacia, autoafirmação e o
individualismo potencializado. Essa estrutura já está ai mostrando seus resultados. Para
atender as invocações aqui apresentadas, em se tratando de evidenciar as ressonâncias
nas experiências educativas, outros caminhos se tornam necessários. Não se trata de
enfraquecer o outro e sim adentrar nas possibilidades educativas linguísticas e
expressivas da motricidade humana em profundidade de forma-essência-consciênciamundo. Como posto na citação anterior, deve-se pensar numa relação que não me
dissolva, mas que me envolva.
Parece estranho, e mesmo incoerente, crer que um espaço para a formação dos
corpos co-criadores dos seres-motrícios se edifiquem na validação e valorização de um
sobre o outro. Muitos mundos se encontram numa experiência educativa e os corpos dos
seres-motrícios dialogam quando há fusão de horizontes. A motricidade e a linguagem
funcionam como condição ontológica para que exista a fusão de horizontes. A fusão de
horizontes, e não a supremacia de um horizonte sobre o outro, tende a ser mais coerente
com a essência de um projeto educativo para o ser-motrício co-implicado pois tende a
ser mais coerente com a vida181.
181

Assim nos ajuda Merleau Ponty: “Sinto meu corpo como potência de certas condutas e de um certo
mundo, sou dado a mim mesmo como um certo poder sobre o mundo; ora, é justamente meu corpo que
percebe o corpo de outrem, e ele encontra ali como que um prolongamento miraculoso de suas próprias
intenções, uma maneira familiar de tratar o mundo; doravante, como as partes de meu corpo em conjunto
formam um sistema, o corpo de outrem e o meu são um único todo, o verso e o reverso de um único
fenômeno, e a existência anônima da qual meu corpo é a cada momento o rastro habita doravante estes
dois corpos ao mesmo tempo”. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 474)
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O nosso inacabamento, a nossa incompletude, as nossas carências frente às
demandas do cotidiano nutrem a origem do nosso encontro entretecido com o mundo e
com os outros seres-motrícios. Somos eternamente inacabados, portanto, imediatamente
co-implicados. Não há como abrir-se ao mundo só. Abrir-se para um novo horizonte de
ação é necessário outro potencial humano que possa interpelar-me a nova condição. Sermotrício é ser interatuante por incompletude e impermanência.
Como condição co-implicada, um dos fenômenos que podem ser alvo da
educação é o próprio entrelaçamento, a coexistência, i.e., o modo interativo entre os
seres-motrícios e deles com o mundo. As experiências educativas, na dimensão
relacional da ação, devem ocupar-se em criar horizontes educativos de formação de
vínculos e conexões interhumanas. Se partimos da ideia da co-implicação, não há
porque formar indivíduos separados para tentar integrar uns aos outros por intermédio
das “práticas corporais” e suas regulamentações. Por essa compreensão e interpretação
não é necessário confrontar uns aos outros, colocar os seres face a face, tendo como
referência modelos classificatórios e comparativos, para que exista o reconhecimento do
potencial humano.
A questão do ser-motrício co-implicado entende as vivências formativas como
um potencialização dessa condição ontológica. Isso significa que as experiências
educativas devem olhar para a intersecção que potencializam, nas experiências e
linguagens, os seres-motrícios por sua necessidade de se auto completarem mutuamente
para que seja possível a edificação de um si mesmo.
Essa indicação abre um conjunto de possiblidades hermenêuticas estruturadas
em torno das conexões, interligações, interlocuções e estados dialógicos. Há então um
direcionamento para compreender com mais propriedade as relações.
7.4.3 – Educação do ser-motrício: uma atmosfera para os corpos co-implicados.

A motricidade humana é um evento de tempo/espaço compartilhado. Como
aponta Manuel Sérgio (2003, p. 29):
A motricidade humana (...) é anterior à própria consciência e sua
matriz, dado que ser consciência é ser corpo e, pelo corpo, é
movimento, ser-para-os-outros, ser-para-a-transcendência. Ao passar
do corpo objeto (o corpo que temos) a corpo-sujeito (o corpo que
somos), o corpo impõe-se como complexidade, ou como elemento da
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complexidade humana (corpo-alma-desejo-natureza-sociedade) e
assente em dois grandes eixos: o biológico e o relacional (onde a
linguagem se integra, evidentemente).

O ser-motrício é o que forma e projeta o tempo/espaço em que se insere. Nessa
dimensão, diferentes espacialidades e temporalidades (o espaço e o tempo que considera
a subjetividade e a percepção) são projetados em torno de diferentes intencionalidades.
O corpo do ser-motrício humanizado se desdobra assim em possibilidades dialógicas
intersubjetivas. “A Cinantropologia desenvolve, como já se disse, a categoria relacional
do entre. A vida humana (a motricidade prova-o, iniludivelmente) é relação, vínculo,
inserção” (SÉRGIO, sdb, p.145). É o corpo co-criador vivendo o campo relacional,
próprio das ações humanas, onde não há como deixar de ser afeiçoado pelo outro, já que
é ontologicamente co-implicado, ou seja, como relação existencial o si mesmo chegará
ao outro aprofundando a “vivência solidária” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 38). O
ser-motrício é tomado de energia plena de possibilidade relacional, energia de afeto e
afeição182. Ser-motrício é a vivência cotidiana da corporeidade interativa. Se a
sensibilidade educativa ressonar as indicações apresentadas nesse estudo, as
experiências educativas ocupar-se-iam, em primeiríssima instância, da compreensão dos
corpos motrícios co-criadores e co-moventes. Afinal, não é por esse curso que todo o
ato educativo percorre?
Entendemos que é na dimensão das ações co-implicadas que a educação sensível
ao afeto e a empatia pode se ocupar. É necessário compreender e valorar o si mesmo
afeiçoado pelo outro como modo interdialogante (Ricoeur, 2014, p. 389). Isso significa
interpretar o ser-motrício na dimensão relacional da ação nas distintas experiências
educativas, analisando o convívio inter-humano e as implicações dessas experiências
compartilhadas na formação da identidade, do pertencimento, do reconhecimento e do
saber. Ao abrir a percepção do valor e do afeto nas relações conscientes da ação, emerge
um modo de ser cujo valor permite formar sentidos e entrelaçar significados para o
meu/seu existir em um mundo cujo projeto de mundo, criado por seus pares, traz
entornos propícios para acolher o saber. A educação, nesse sentido, tem o compromisso
de devolver ao ser-motrício as autênticas formas de vida humana, essencialmente
182

A palavra “afeição” tem proximidade com a palavra “feição” como radical “factio” do latim cujo
sentido é confeccionar, fazer. Aqui desejo destacar uma possibilidade de investigação que encontre
caminhos de compreensão para a natureza da vontade do ser-motrício agir, especialmente na condição de
querer saber, querer conhecer, projetar-se em direção à tarefa. Afeição, pela reflexão posta, remete ao
sentido do fazer com afeto, especialmente porque há um estado de co-implicação com o outro. O
conjunto dessa compreensão resume-se no conceito de co-moção (mover com).
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contingentes, compartilhadas, encarnadas, baseadas nas ações conjuntas edificadas no
mútuo reconhecimento e na co-criação.
É portanto fundamental estar sensível e atento com as intencionalidades no que
diz respeito a qualidade dos modos relacionais e mais, saber interpretá-los na sua
qualidade essencial de existência, ou seja, a motricidade. Com isso podemos avançar
nas compreensões e interpretações da participação do ser-motrício co-implicado nas
experiências educativas. Sugerimos que tornemo-nos afeiçoados ao considerar que:
 Somos corpo e, ser corpo, tem relação com tudo que diz respeito ao
sentido de ser-motrício:
É fundamental romper as barreiras dos dualismos e a super valorização do
racionalismo em direção a uma experiência educativa cuja gênese é a
corporeidade humana. Um caminho, entre possíveis, é a adoção do corpo
como referência para as diferenças, olhar o olhar do outro e os encontros
dos modos de ser-motrício.
 A intersubjetividade materializa-se nos corpos co-criadores:
Os corpos são distintos em sua estrutura física e na subjetividade de suas
essências, o corpo materializado em sua forma esconde a suas sutilezas de
sentido. O ato de olhar é revelador desse modo de compreender as distintas
formas de ser. O olhar a que nos referimos é mais amplo em sentido do que
o ato de ver. O olhar é o contato do ser com o seu entorno cujos sentidos
dos órgãos sensoriais da experiência transportam-se aos sentidos próprios
da linguagem humana, cuja capacidade de (re)criar a realidade é a essência.
Se nos apropriarmos dessa natural condição humana vamos compreender
que, como extensão a essa característica, os modos de interagir com o
mundo, com os outros e consigo mesmo seguem o mesmo princípio das
distinções visíveis no corpo manifesto. Nos corpos diferentes habitam
diferentes mundos formados e diferentes sentidos de mundo. A educação
deverá, portanto, deixar que os corpos mostrem sua essência para
amplificar as possibilidades de existir, para que possamos vê-lo.
 Toda nossa vida é inter-discursiva:
Trata-se de uma mudança de paradigma que encontra na
fenomenologia/hermenêutica uma orientação para ressignificar as relações
inter-humanas onde o corpo e a motricidade são essencialmente o existir no
afeto.
O desafio é sair da condição de distinções comparativas classificatórias
para avançar na direção das interconexões criadoras. Se estendermos essa
condição para o campo da educação, em especial na condição de ser eu um
afeto para outro, vamos direcionar e compreender as experiências
educativas não como um processo de formatação de condutas motrícias a
partir de escalas de classificação, mais um processo de estabelecimento de
co-criação com os muitos mundos motrícios.
 A educação é o espaço de co-criação dos muitos mundos motrícios, é o
espaço de exercício dos corpos co-implicados:
Os processos comparativos fortalecem os processos de dominação e de
poder e, por ele são alimentados, formando um ciclo de desigualdades
reproduzido nos espaços educativos. Na atualidade, esses componentes
estão fortemente representados na esfera simbólica e na esfera da
linguagem. Os grandes conflitos da trama educativa são alimentados pela
busca de afirmação de seus grupos/mundos/modos-de-ser que pouco, ou
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quase nada, apresentam possibilidade de co-criação para a potencialização
da alteridade. Sustenta-se a eliminação do diferente. Projeta-se o mais
capaz. Destitui-se de presencialidade significativa aquele que não
corresponde aos processos valorativos pré-determinados.
As orientações das principais instituições (família, igreja, escola, clube, etc)
sobre as diferenças perdeu espaço de orientação para o individualismo, o
que torna as perspectivas de compreensão do outro e das relações interhumanas um mundo cujas possibilidades de diálogo existem na afirmação
de uns sobre os outros. Queremos reforçar a questão: por que os humanos
tanto necessitam desses processos comparativos/classificatórios? Será que é
possível viver outros modos a inter-relação humana? Não existem outros
modos de afeiçoarmos uns aos outros?
A motricidade nós inspira a transcendência. Precisamos assumir
corajosamente a ação de provocação às rupturas dos modelos restritos da
experiência educativa para adentrarmos de “corpo inteiro” num modelo
libertador, expressivo, afetuoso, solidário, criativo, estético, ético e
sobretudo político. (SANTOS; DOURADO, 2016, p, 121) Reeditado em
algumas terminologias.

Quando o ser-motrício conhece o próprio corpo e é capaz de construir com o
outro partindo da realidade circunstancial, ele habita a dimensão da metamotricidade.
7.4.4 – O entrelaçamento na experiência educativa e a linguagem do ser-motrício coimplicado.
O entrelaçamento do ser-motrício, que inclui considerar as ressonâncias,
dissonâncias e consonâncias, é referência para a formação, pois, tornar um corpo
expressivo é tomar posse das capacidades necessárias para constituir-se em
entrelaçamento dinâmico numa espaço/temporalidade que se altera ao mesmo tempo em
que se amplia a dimensão da intersubjetividade. Uma interlocução educativa que
considere essa estrutura vai procurar expandir as experiências do ser-motrício numa
dinâmica de circularidade interconexionista com outros seres. O entrelaçamento do sermotrício é o jogo das interconexões e da equalização dos gradientes de desdobramentos
da motricidade.
É possível traduzir as ressonâncias acima num projeto educativo, onde se

integram as experiências da práxis criadora numa dimensão de múltiplas linguagens, um
saber em ação, um encontro entre o sentir, o pensar, o agir, o desejar, o relacionar-se e o
expressar-se, que possa valer-se de uma educação esclarecedora dos caminhos do sermotrício. Podemos observar essa possibilidade no relato de experiência educativa que
segue:
...vamos relatar um projeto de aulas de yoga para alunos(as) dos 6ºanos do
ensino fundamental de escola pública da cidade de São Caetano do Sul.
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O projeto inicia ao explorar a relação respiração-existência-expressãotranscendência em exercícios respiratórios diafragmáticos cujo sentido é
perceber o corpo como unidade fundamental do conhecimento e da vida.
Os exercícios são experimentados em ambiente tranquilo, com piso
apropriado para deitar-se e facilitar a concentração no movimento
respiratório. Como a metodologia prevê a exploração das múltiplas
linguagens em torno da construção de múltiplos sentidos, cujo exercício de
interpretação, compreensão e apreciação circulam pela forma técnica dos
exercícios, a vivência conduz os praticantes a uma dimensão autêntica de
aprendizagem onde corpo e motricidade são centro da reflexão e do saber.
A etapa seguinte parte para a exploração das posturas básicas do yoga
apresentadas aos alunos(as) em forma de desafio, como uma “postura
problema” a ser vencido e incorporado pela experimentação. Uma vez
sensibilizados para o encontro com a linguagem da prática corporal do
yoga, ampliamos o conhecimento técnico com a apresentação de uma
série183 de exercício pré-estabelecidos pertencentes ao conteúdo da prática,
por acreditar que não é possível ser sem ter184, assim a técnica dialoga com
a expressão e com a formação de seres solidários.
Os(as) alunos(as) formam grupos de trabalho para praticar a série ao
mesmo tempo em que são desafiados a criarem uma série própria do grupo,
explorando outras posturas que não são contempladas na série obrigatória.
O trabalho caminha no sentido de adentrar no campo valorativo da
expressão da linguagem artística uma vez que serão apresentados num
modelo de mostra.
Além dos exercícios respiratórios (um voltar-se para si, próprio da cultura
oriental) e da série pré-definida, passando pela criação de uma série livre, o
movimento metodológico caminha para uma crescente relação de
alteridade. O grupo é inspirado a elaborar uma postura combinada onde
todos os membros do grupo combinam suas mais hábeis posturas
individuais para formar um quadro coletivo. (SANTOS; DOURADO, 2015,
p. 51-52)

Figura 26 - Posturas combinadas do Yoga. Projeto: Corpos em diálogo com as
diferenças
183

A série aqui é chamada de Surya Namaskar – saudação ao sol. Aprecie a sequência em:
https://www.youtube.com/watch?v=mtO2fRmh8D8. Último acesso em: 19/10/2016.
184
A motricidade humana para Manuel Sérgio (sd, p. 111) é ao mesmo tempo o ser e o ter do
desenvolvimento. Nas suas palavras “o ser porque o supõe (quem se movimenta procura ser mais); o ter,
que nada tem a ver aqui com conceitos econômicos, políticos ou jurídicos de propriedade, pois significa
ter em mim, poder utilizar-me ou servir-me de, porque é ela a garantir o dinamismo revelador e
comunicativo da procura e conquista de mais ser”.
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A trajetória metodológica da experiência educativa em questão, como pode ser
observado, compreende os desdobramentos do ser-motrício e a práxis criadora para
orientar a educação do ser-motrício.
Durante todo o processo a linguagem musical está presente com a pesquisa
de músicas próprias da cultura hindu, a linguagem plástica também é
envolvida já que o projeto é registrado através de desenho, a linguagem
fotográfica é explorada para revelar a técnica e a estética das posturas
durante as vivências.
Os(as) aluno(as) assistem vídeos da pratica por crianças185, jovens e adultos
da índia (com a apreciação dos vídeos num dialogo interpretativo pelo
exercício da local de origem dessa prática) e são sensibilizados e
convidados a discutir e registrar, em forma de debate e texto, suas
impressões frente as realidades sociais dos praticantes de origem com sua
realidade local construindo um senso crítico diante das demandas culturais
de ambos os lugares.
No dia da mostra os grupos realizam suas exposições para a apreciação uns
dos outros. Todo o processo da mostra é filmado, as imagens são editadas
no movie maker e marcamos uma orientação hermenêutica, o curso e o
discurso do corpo e da motricidade humana são valorados por critério de
qualidade que reflete o avanço do conhecimento do grupo frente aquele
tema, convertido assim, apenas por necessidade de atender a convenção do
sistema de avaliação da unidade escolar, em nota.
O processo descrito de forma breve revela uma possibilidade real de
construção de experiências educativas cuja corporeidade é considerada
como unidade de conhecimento facilitadora do diálogo dos muitos mundos.
A experiência aqui revelada rompe com a dinâmica linear que vai desde a
eleição do conteúdo ao estabelecimento de metas, próprio da educação
tradicional, adentrando numa metodologia capaz de considerar os processos
sistêmicos e complexos cuja ideia de meta é substituída pela busca de
solução de problemas.
A avaliação é transformada em campo valorativo como resultado de um
processo dinâmico de caráter apreciativo em detrimento da razão
instrumental da mensuração de resultados esperados e previsíveis, haja
visto que todos os trabalhos apresentados são distintos uns dos outros, pois
carregam consigo as individuais experiências do corpo-próprio em sinergia
com outros corpos. (SANTOS; DOURADO, 2015, p. 52-53)

Nota-se também nessa experiência educativa a adoção do “caminhos das
artes/narrativas” como horizonte compreensivo, interpretativo e valorativo para o sermotrício.
Outra experiência educativa que atende às ressonâncias da práxis criadora e que
também traduz um universo de vivências que inserem seus praticantes no mundo da
experiência potencializada pela linguagem, valorizando o sentido de uma Educação
185

Um dos vídeos disponíveis para a apreciação dos alunos e utilizados no processo interpretativo das
práticas
corporais
e
suas
culturas
de
origem
pode
ser
apreciado
em:
https://www.youtube.com/watch?v=eNHVe6CCrBA . Último acesso em: 19/10/2016.
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onde os indivíduos são sujeitos na decifração do mundo, permitindo ao ser-motrício
expandir seu conhecimento para o inédito e para o inusitado, é o projeto “Conexões”.
Uma proposição educativa simples mais com um poder de movimentação na
dimensão relacional e de sentido da co-implicação como elemento fundamental da
expressão. A experiência educativa consiste em criar “um quadro” que expresse as
possibilidades de interconexões entre os corpos, como mostra a figura a seguir:

Figura 27 - Projeto “Conexões”.Temática: “Expressão corporal
e intersubjetividade”.

Esse projeto foi inspirado numa foto clássica que retrata a co-implicação dos
seres-motrícios dos povos africanos na Cultura Xhosa que recebe a denominação de
Ubuntu186.
Retomando a ressonância educativa I podemos, com esses exemplos, ressaltar o
potencial dos contos e dos símbolos como potencializadores das experiências. Com
relação aos símbolos e a condição co-implicada como projeção educativa desencadeada

186

“Ubuntu é uma antiga palavra africana, cujo significado é humanidade para todos. Ubuntu também
quer dizer sou o que sou devido ao que todos nós somos. Todos temos sempre algo mais a aprender. Não
somos pessoas acabadas às quais nada mais possa ser acrescentado. É por isso que os que temos ouvidos
de ouvir e olhos de ver nos encantamos com as pérolas que descobrimos em toda parte. Quando menos se
espera,
eis
uma
preciosidade
a
se
apresentar”.
Disponível
em:
https://sanguinete.wordpress.com/2011/10/04/ubuntu/ . A palavra Ubuntu possui diversos significados,
mas dois deles são os mais citados nos mecanismos de pesquisa, são eles: "Humanidade para os
outros" ou "Sou o que sou pelo que nós somos". É uma palavra paroxítona, que se pronuncia uBUNtu (de
forma figurada seria algo assim: ubúntu). Ubuntu é uma antiga palavra africana e tem origem na
língua Zulu (pertencente ao grupo linguístico bantu) e significa que "uma pessoa é uma pessoa através
(por meio) de outras pessoas". http://www.mundoubuntu.com.br/sobre/curiosidades-do-ubuntu/63origem-da-palavra-ubuntu
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pelo estudos dos campos relacionais da motricidade humana, veremos outros modos
narrativos que expõem esse princípio. O Exemplo do símbolo “Nikonsonkonson” i.e.,
“a unidade de relações humanas”, própria da Cultura Asante, originária de Gyaman,
atual Costa do Marfim, África.

Figura 28 - Símbolo Nikonsonkonson

Os símbolos Adinkra187 retratam o modo como concebem a realidade. O
símbolo, pelo seu potente sentido metafórico, é o modo como a realidade compreendida
é ensinada. Os símbolos Adinkra estão, em geral, estampados nas roupas. O símbolo
chamado nikonsonkonson diz respeito ao modo como as relações humanas se dão. Fica
evidente o entrelaçamento entre dois seres, uma complementaridade de um no outro, a
revelação do outro – dependente (RICOEUR, 2014, p. 385).
Na poesia, o ser co-implicado que divide a natureza da incompletude com o
potencial criador, pode ser apreciado em Manuel de Barros, Cuiabá, Brasil.
Biografia do orvalho – Poema 11
A maior riqueza do homem é a sua incompletude.
Nesse ponto sou abastado.
Palavras que me aceitam como sou – eu não
aceito.
Não aguento ser apenas um sujeito que abre
portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que
compra pão as 6 horas da tarde, que vai lá fora,
que aponta lápis, que vê a uva etc. etc.
Perdoai.
Mas eu preciso ser Outros.
Eu penso renovar o homem usando borboletas.
(BARROS, 2009, p.79)

187

Cf. http://www.stlawu.edu/gallery/education/f/09textiles/adinkra_symbols.pdf
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Os exemplos acima reafirmam o posicionamento de Merleau-Ponty (na
dimensão do corpo próprio) e Wittgenstein (na dimensão da linguagem)188 que o
dualismo é um pseudo problema de caráter filosófico e que não corresponde ao mundo
da vida.
O desafio é encontrar, na educação, condições de ressonância que orientem e
viabilizem projetos educativos capazes de “religar o corpo às suas potencialidades e às
suas virtualidades” (SANT´ANNA, 2001, p. 11). É necessário romper com os modelos
restritos de experiência educativa permitir que o ser-motrício vivencie, compreenda e
forme-se num modelo libertador, expressivo, afetuoso, solidário, criativo, técnico,
estético, ético e sobretudo político. Entendemos que não se trata mais de reproduzir
informações e modos de agir segundo padrões de ação, mas de colocar os seresmotrícios como protagonistas na experiência de desvelamento do mundo (SANTOS;
DOURADO, 2015), fazê-los habitar a práxis criadora.
Essa emergente perspectiva exige que deixemos abertos os horizontes de
percepção com coragem e energia suficientes para empreender novas experiências
educativas e, no caminhar, desprender-se das amarras imperceptíveis dos modelos
ideológicos. A educação do ser-motrício não se sustenta somente com as práticas. É
emergente a necessidade de olharmos para a experiência educativa, mas,
essencialmente, sabermos definir o que olhar e para que direção conduzir as reflexões,
interpretações e compreensões do que olhamos. Se o propósito da educação é
vislumbrar a corporeidade e a motricidade como unidade de conhecimento significativo,
ou seja, essências de uma existência emancipada e fraterna, é coerente partir em defesa
da formação da apreciação da motricidade humana, i.e., a urgência de uma formação
que seja solo primário para que os corpos co-criadores experimentem, saboreiem a
essência do modo de ser-motrício, na relação da ação-sentido-relação-valor-culturaética-história-política.
A práxis criadora, como proposição educativa, deve ocupar-se em oportunizar
vivências onde o ser-motrício possa formar sua historicidade, um mundo de sentidos e
relações para seus potenciais de realização. Esse curso, cujo princípio é a co-implicação
relacional, i.e., o encontro do si mesmo com o outro, deve viabilizar a “invasão” em
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Cf. ARNAO, M. Extrañeza y excisión: Merleau-Ponty, Wittgenstein y la dimensión constitutiva del
cuerpo. Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedade, n.13, ano 5,
diciembre de 2013 – marzo de 2014, p. 51-63. Disponível em:
http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/viewArticle/290

270

outros mundos possíveis negando os determinismos em direção as esferas
transcendentes da ação humana.
7. 5 – Ressonância educativa III
Educação do ser-motrício e campo valorativo: princípio lúdico-motrício da
natureza ontológica do ato de jogar.
Vamos compreender o campo valorativo nas ações educativas que possam se
edificar em vivências cuja dinâmica e estrutura é a disputa entre seus praticantes, de
modo que mantenham a configuração de uma formação humanizadora. Nesse tópico
não vamos problematizar a estrutura das competições (observáveis em muitas atividades
humanas) mas os componentes do campo valorativo que permeiam as ações cuja
intencionalidade é experienciar a disputa.
Vimos que os processos valorativos influenciam a energia volitiva da ação e a
intencionalidade, alterando os modos relacionais interhumanos. As interpretações que
seguirão ampliam o leque de recursos para a elaboração de projetos educativos que
desejam justificar-se como ação formativa crítica, criativa, fraterna, solidária,
transformadora e socialmente condizente com a emancipação humana. Apontamos a
possibilidade (re)organizativa da dimensão valorativa das vivências, numa aproximação
com o princípio lúdico-motrício da natureza ontológica do ato de jogar.
Dentre tantos possíveis modos de agir do ser-motrício, na sua relação humana
com o mundo circundante, o jogo, por sua vez, tem aspectos muito peculiares do ponto
de vista ontológico. O jogo surge como condição humana de modo mais radical do que
qualquer “prática corporal” específica e culturalmente construída. O jogo pertence
essencialmente à condição ontológica da existência humana, um ato criador, em parte
por sua aparente conexão com a realidade e em parte por sua condição subjetiva é,
portanto, um fenômeno existencial fundamental (FINK, 1966).
Nessa linha de compreensão, muitas das ações humanas são jogos estruturados e
sistematizados por instituições específicas segundo seus valores, sentidos e ideologias.
Considerar a essência ontológica do jogo é um caminho para compreender o
encantamento que o ser humano tem ao existir na temporalidade desse fenômeno.
Aprofundando nossa compreensão sobre jogo e motricidade, destacaremos as
ressonâncias educativas na práxis criadora.
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7.5.1 - Ser-motrício, jogo, linguagens e imaginação.

Como orienta a interpretação do ser-motrício nos caminhos trilhados, o domínio
externo da ação (forma) não é isoladamente a referência reveladora da essência do ser
em ato intencional. As vivências não devem ser analisadas somente pelo que é possível
constatar por processos mensurativos, como já vimos. É fundamental que as vivências
encontrem correspondência compreensiva com os sentidos/significados e seus valores,
produtos da intersubjetividade humana. Exemplo disso é o fato do humano habitar a
linguagem e, para desenvolver o seu potencial imaginativo, insere as ações em
narrativas, enaltecendo a atmosfera semântica, onde destacamos as atividades lúdicas.
Esse é um modo de interpretar o sentido para os seres-motrícios jogarem, a realização
da sua existência potencializada pelos desdobramentos linguísticos.
Considerar o jogo como realização da existência humana nas múltiplas
linguagens possibilita, aos projetos educativos lúdico-motrícios, encontrar outros modos
de autenticação da experiência formadora de mundos. Acreditamos que a tarefa humana
transcendente se reveste de narrativas muito mais valiosas do que as que estão sendo
validadas pelas estruturas institucionalizadas que, cada vez mais, vem adotando um
referencial quase que exclusivamente pragmático.
A consciência humana sobre o si mesmo é fundamento ontológico da natureza
do ser-motrício e, estar em constante processo de formação implica em existir em
estado transcendente. É na condição de transcendência humana que o jogo e a
ludicidade traduzem seus princípios e onde habita o poder da imaginação. A imaginação
cria e circunscreve as ações que, se pretendem educar, devem levar em conta essa
condição, especialmente porque a delimitação do âmbito valorativo é produto da
subjetividade humana (SCHELER, 2012, p. 153).
Assim, uma “prática corporal”, não é a representação única da essência da
relação do ser-motrício-mundo, é uma entre tantas outras maneiras de viver a
corporeidade em ato, produto da imaginação criadora e transcendente. Como o sermotrício é capaz de criar distintos modos de viver a corporeidade em ato, também são
ilimitados os valores e sentidos que se pode imaginar para eles. Por que então os
projetos de ação se fecham nos modos valorativos construídos pelas instituições e suas
normativas para referenciar seus pressupostos?
O problema é que o ser-motrício, especialmente as crianças e os jovens, a partir
de experimentarem ações que se denominam formativas, estão sendo influenciadas e
272

classificadas pelos processos valorativos das práticas institucionalizadas sem uma
reflexão aprofundada e que nem sempre são entendidas como modo de existência do
ser-motrício, por onde circulam as possibilidades de construção de si mesmo, situando
os sentidos e significados para desenvolver o melhor do humano no ato intencional.
Um projeto de formação humana, será potencialmente educativo se permitir a
abertura para que muitos mundos possam dialogar, onde distintas corporeidades em ato,
por seus potenciais criativos para a transcendência, não se reduzam a processos
validativos que comparem resultados numéricos das narrativas motrícias próprios de
processos classificatórios.
7.5.2 – A práxis criadora como dimensão valorativa dinâmica.

A práxis criadora é um fenômeno humano cujos valores e sentidos se alteram
historicamente ganhando outros contornos, assim, não é um fenômeno estático. Está
sujeito às transformações pela qual a humanidade vivencia, assim como em muitos
outros temas. Toda ação humana, rica em símbolos, constitui uma forma de reprodução
de um determinado tipo de sociedade. Suas mudanças mais significativas, no entanto,
não estão localizadas somente na materialidade percebida, ou seja, nos modos de “saber
fazer” ou nas formas da ação especificamente. As mais significativas transformações se
localizam na dimensão do sentido e do valor o que, com considerável consistência,
influencia a intencionalidade operante do ser-motrício, ou seja, o próprio campo de ação
em sua materialização objetiva. Como afirma Ruyer (1969, p. 22) “lo que se hace llega
fácilmente a ser sinónimo de lo que es valioso”. Assim, mesmo considerando que as
ações humanas sofram modificações técnicas e táticas, as mais impactantes alterações
históricas pertencem a sua dimensão narrativa e linguística, interpretadas pelas
dimensões de sentido e valorativo. As ações são formas cujos valores e sentidos estão,
por intermédio da educação, a caminho de encarnar-se.
Não há como deixar de compreender que sentidos e que valores pertencem
universo da ação criadora se pretendemos situá-la como projeto educativo, de formação
humana fraterna, justa, solidária, não excludente, não discriminatória e preocupada com
o desenvolvimento dos modos existenciais da grande maioria das pessoas. “É necessário
compreender essa realidade em seu contexto de significações e aí propor uma
ressignificação de valores, e não uma reprodução do sistema” (MOREIRA;
CARBINATTO; SIMÕES, 2009, p. 99), portanto, a complexidade compreendida nas
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experiências educativas exige que adotemos orientações hermenêuticas capazes de
elucidar a dimensão valorativa.
O ato criador pode ser o valor supremo da experiência educativa, sempre
dinâmica, sempre em comunhão com o imponderável e com a busca de encontrar outros
caminhos para responder aos desafios de existir.

7.5.3 - Campo valorativo: emancipação humana criadora ou (re)produção contingente e
classificatória?

A quem interessa valorar as ações humanas com eventos de fomento de natureza
classificatória? Deverá o paradigma atual, por sua atual estrutura valorativa de
resultados de desempenho, referenciar a totalidade das experiências educativas que se
declaram formadoras e potencializadoras da humanização sem questionamento e
compreensão da essência de seus sentidos? São condizentes ou contraditórios os
processos valorativos utilizados pelas instituições educativas formais, informais e não
formais se adotarmos a práxis criadora como epistemologia de desenvolvimento
humano? Que energia volitiva impulsiona a intencionalidade operante daqueles que
terão suas ações classificadas e comparadas?
Adentrar na dimensão do ato educativo sem a adoção de um ato político e
reflexivo que o acompanhe, pode desvirtuar as ações educativas da esfera
essencialmente humana do ser-motrício, já que a “prática” por si só não é capaz de
refletir seus sentidos e valores de modo consciente (CARVALHO, 1998, p. 11). Para
desenvolver um projeto educativo onde o habitar humano seja mais fraterno e solidário,
temos que ir ao encontro das profundas relações entre a ação, o sentido e o valor das
vivências.
Diante do mito valorativo que orbita as atividades de disputa entre as ações
humanas, e todo o potencial simbólico que carrega, é fundamental considerar todas
essas nuances como conteúdo de ensino e não apenas colocar os alunos em “práticas
educativas” à mercê de valores e sentidos hegemônicos construídos pelos poderes
simbólicos dominantes189. Esse modelo tende a (re)produzir a contingência e o controle
por conta do processo classificatório do sistema vigente. Toda estrutura educativa
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Para que se apresente as essências é necessário um “questionamento de todas as significações
instituídas, as normas e valores que dominam o sistema atual e o que lhe são inerentes” (TRIGO;
MONTOYA, 2009, p. 24)
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precisa iluminar suas referências axiológicas. Deve também considerar as distintas
possibilidades corporais, seus espectros próprios de desenvolvimento e as narrativas
motrícias ontologicamente propícias à dialogicidade e ao convívio cotidiano
colaborativo, i.e., considerar a co-implicação, como apresentamos na ressonância
educativa II. Isso porque “o valor ético é uma decisão pessoal de libertação, é um
processo de emancipação em que o ser humano visa alcançar a plena realização das suas
virtualidades” (SÉRGIO, 1991, p. 80).
Vale destacar que o conjunto de valores classificatórios, que revelam uns poucos
agentes e obscurecem a grande maioria da escala de reconhecimento, não são
estabelecidos pelas instituições de forma isolada. Esses processos valorativos atendem a
um estatuto social mais amplo, ditado pelos paradigmas dominantes de fundo
histórico/cultural/político190. Nesse sentido, outros valores só poderão circunscrever as
ações humanas se forem referenciadas por outros paradigmas. É nesse contexto que
entendemos ser fundamental a aproximação com a Ciência da Motricidade Humana
(CMH) de Manuel Sérgio, com a “Ciência e Investigação Encarnada” de Eugenia Trigo
e Sergio Toro, a fenomenologia-hermenêutica de Paul Ricoeur, a neurofenomenologia e
o conceito de enação de Francisco Varela, o conceito de ação de Maurice Blondel, o
corpo próprio de Merleau Ponty, a Inteligência Senciente de Xavier Zubiri, a biologia
do amor de Humberto Maturana e os pressupostos apresentados nessa tese.
Diante dessas referências perguntamos: a ação humana deverá sempre ser
valorado por processos mensurativos? Serão esses os modelos valorativos destinados a
viabilizar a construção de um projeto educativo potencializador do desenvolvimento
humano não excludente? Reside ai a excelência do ser-motrício?
Entendemos que o caminho para construção da práxis criadora, capaz de formar
seres-motrícios mais conscientes e confiantes em seu potencial de realização a ponto de
não se tornarem corpos-objeto e sim corpos-sujeito, de modo a ser coerente com os
desdobramentos compreensivos expostos, é o desenvolvimento de um projeto educativo
que considere as ações que desejam a intencionalidade da disputa sejam orientadas por
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“Brohm (1995) avalia que essa lógica de valorização extrema do resultado esportivo é uma construção
ideológica que circula por meio de impacto midiático, e que as instituições esportivas absorvem boa parte
das tendências mortíferas e suicidas dos indivíduos de uma sociedade em crise prolongada – crise qué é
ao mesmo tempo econômica, espiritual e ideológica. Essa violência que se manisfesta de diversas
maneiras advém de uma mesma matriz axiológica e praxeológica: a competição de todos contra todos, a
busca infinita do recorde, a busca incessante da superação dos limites, o culto do excesso, o fetichiesmo
do progresso de performances e a idolatria do êxito a qualquer preço”. (RUBIO, 2008, p. 44).
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outros processos valorativos, outros modos relacionais interhumanos e outros
sentidos/significados. Então, quais seriam esses outros modos de valorar as disputas?
Para Trigo e Montoya (2015, p. 122) as ações que intecionam a disputa, como os
jogos, deve ser entendido como uma dimensão da motricidade humana que pretende o
desenvolvimento

das

praxias

lúdicas-agonísticas-corpóreas-culturais

institucionalizadas e regradas de uma comunidade que se transforma em ato político
promotor de diálogos entre os povos da terra. Precisamos preparar os agentes para
atender a esse “chamamento” qualitativo. Acreditamos que os modelos valorativos das
disputas podem ser promotores do encontro, da dialogicidade, da alteridade e da
celebração da fraternidade nas interações humana se forem repensados a partir na
natureza do ser-motrício co-implicado que dê validade a diversidade da vida por
excelência. A educação comprometida com a plenitude e dignidade humana (SÉRGIO,
1976, p. 157) devem potencializar esses valores nas disputas. Para avançar em direção
ao humanismo um projeto educativo deve superar o referencial predominante do
quantitativo tecnológico para reconhecer o valor qualitativo humano, categorizar a ação
para além do útil e produtivo para encontrar o bom e o belo (SÉRGIO, 1977, p. 89). A
educação do ser-motrício deve ser capaz de ensinar a apreciar os fenômenos da
motricidade humana e não apenas comparar e classificar performances. Daí resulta um
sentido para o esforço empreendido da educação humanizante.

Figura 29 - Escala de gradientes de sentido, valor e formação identitária segundo a natureza da
intencionalidade nas atividades da disputa.

Se considerarmos a natureza narrativa e semântica onde se constrói o sentido das
vivências e a essência da dimensão valorativa da ação, a disputa irrefletida pode criar
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uma poder simbólico cujo fundamento referenda a morte simbólica191 (GASTALDO;
BRAGA, 2011, p. 887), fator de impacto para muitos humanos agentes que não
atendem as exigências de desempenho esperado.
A “morte simbólica”, produto do modo valorativo estruturado pela ação
institucionalizada, traduz a narrativa evanescente da disputa, cuja materialização do
fenômeno humano do jogo (ou outra experiência humana) se traduz em sistema de
dados mensuráveis a serem comparados num campo de valor pré-estabelecido. A
materialização da disputa-comparação-classificação constrói sentidos aos agentes de
acordo com as exigências impostas pelos processos valorativos do rendimento.
Os modos relacionais onde se desenvolvem as ações humanas de disputa
valoradas por processos de desempenho comparado, formam referências para um si
mesmo cuja identidade se estrutura na superação do outro como valor preponderante
(RUBIO, 2008, p.41). Depois exigimos de nossas crianças e jovens que consideram o
outro e tomem atitudes mais solidárias e fraternas. Julgam-se os procedentes morais do
indivíduo que se desvia dessa conduta sem levar em conta o processo excludente da
dimensão valorativa proporcionada.
A educação do ser-motrício pode promover outros modos valorativos para as
disputas intencionadas e permitir que os modos relacionais fraternos se solidifiquem
como condição natural da própria ação, e não como um esforço individual para atender
as tentações de um estado de moralidade no “bom convívio”, mesmo que sua condição
seja a de derrotado e desacreditado pelo processo valorativo excludente. Além disso, o
próprio processo valorativo defende a “natureza educativa da derrota” atribuindo ao sermotrício sua incapacidade de atender aos inquestionáveis atributos valorosos
determinados pelo paradigma hegemônico.
A vivência da disputa pode ser humanizante se permitir a construção do si
mesmo vivido em processos dialógicos mais solidários, fraternos, justos e democráticos
para a maioria dos agentes. Ou será que toda disputa, especialmente as declaradas
educativas, deve enquadrar-se na relação instituição-competição-resultado ou lucroprática-bem estar de poucos (CARVALHO, 1998, p. 21).
Pelo dito, defendemos que um projeto educativo poderá edificar processos
valorativos que tornem seus agentes protagonistas da criação de sentidos e valores

191

Esse conceito refere-se ao conteúdo simbólico da derrota sofrida em confronto esportivo representada
em níveis distintos de acordo com a modalidade. Manuel Sérgio (2003, p. 59) aponta a aproximação das
noções de guerra e morte com a gênese do esporte.
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menos excludentes onde as disputas sejam diálogos corporais e encontros de celebração
e festa, o que não implica em menos dedicação ou esforço para desenvolvimento
qualitativo das ações. O esforço, a dedicação, a vontade de superação e a implicação no
ato de realização tem a co-moção como princípio e horizonte para o ser-motrício e não
o processo valorativo da classificação e comparação proveniente da metafísica e
antropologia grego/cartesiana.
Diante disso, a estrutura valorativa das ações com finalidade educacional deve
constituir-se como celebração da vida e não referendar a “morte simbólica”. As
disputas podem ser processos de celebração de desempenho onde é possível fluir o
potencial humano transcendente na construção de mundos dialogantes (SÉRGIO, 2003,
p. 87). Como aponta Feitosa (2014, p. 37) estamos vivendo uma transformação onde
parte da humanidade constrói seus processos de valor assentados no paradigma
mecanicista, quantitativo e competitivo e outros seres vivenciando e considerando o
paradigma da complexidade, da visão sistêmica, dos processos fluídicos, das referências
qualitativas criando soluções sustentáveis assentadas na forma cooperativa de viver seu
potencial transcendente.

7.5.4 - Ressonâncias do valor e do sentido na práxis criadora.

Com a preocupação constante de criar ressonâncias para um projeto educativo
condizente com o desenvolvimento do potencial do ser-motrício crítico, criativo,
fraterno, solidário e transformador defendemos que não basta apenas atuarmos sem
critério e orientação. Devemos interagir com consciência ética e político/educativa nos
processos valorativos, semânticos e relacionais que habitam entrelaçadamente a ação.
Toda práxis criadora tem seus fundamentos técnicos, um domínio do “saber fazer”,
resultado da construção cultural humana, cujos signos e sentidos pertencem à uma
narrativa própria de cada projeto assim, alterá-los poderá descaracterizar sua estrutura.
É importante considerar que os gestos técnicos não são apenas movimentos
visando eficiência, são narrativas reveladoras do modo de ser-motrício (SÉRGIO, 1977,
p. 93). As adaptações, muitas vezes necessárias para ajustar a ação frente a uma tarefa
de mera execução, no entanto, pode não alterar os sentidos, os valores e os modos
relacionais, e pouco contribuirão para uma práxis criadora.
Se, por outro lado, atuarmos de modo consciente nos aspectos semânticos e
validativos das experiências e vivências, é possível influenciar os componentes da
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energia volitiva dos agentes, fundamento da intencionalidade operante e produtora de
outro modo de estruturar a ação e, consecutivamente, outros modos relacionais. Para
isso necessitamos de outros referenciais epistemológicos. Os projetos com propósitos
educativos “tem de beber, no humanismo contemporâneo, a seiva de novos métodos;
tem de repensar, à luz do humanismo contemporâneo, a sua forma tradicional de estarno-mundo” (SÉRGIO, 2003, p. 65)
Mas, estão os(as) educadores(as) familiarizados(as) com esse modo de pensar as
vivências educacionais? Estão conscientes de que a ação contém muito mais do que é
possível delimitar pela visão e pela mensuração de resultados? Estão, pelas propostas
apresentadas, transformando ou reproduzindo as mesmas estruturas valorativas das
instituições hegemônicas que detêm a propriedade de fomento das práticas e suas
regulamentações?192
É necessário encontrar a intencionalidade inerente a ação para melhor situar um
projeto educativo com autonomia e consciente de sua função formadora de mundos.

Isso significa dizer que a afirmação do outro por parte de cada um exige que
a afirmação seja recíproca sob pena de retroceder ao nível das relações com a
objetividade, ou seja, o outro não seria afirmado em sua alteridade, mas
como objeto. (...) Se o ser humano é essencialmente relação à alteridade, essa
alteridade se revela como sendo em primeiro lugar a alteridade do outro
sujeito e igual dignidade ontológica, portanto, na unidade inseparável do ser
em si e do ser para o outro. Isso significa dizer que a humanidade é
essencialmente co-humanidade...” (OLIVEIRA, 2012, p. 252-253)

Isso porque, mais que uma “prática”, a ação deve permitir e possibilitar a criação
de um tipo de pertencimento cujo valor esteja estruturado na construção do sentido
pleno de existir.
7.5.5 - Projetivo educativo lúdico-motrício193: um retorno a essência.

Como alternativa para as questões apontadas, os eventos de fomento vinculados
aos projetos educativos, podem estruturar um espaço-tempo do saber fazer reflexivo
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Perguntas como essas demonstram o importante papel que tem o educador como procuramos destacar
na 4ª trilha.
193
Estado implicado da motricidade humana na condição ontosemântica, vivida numa temporalidade
lúdica e dedicada à vivência e aprendizado de gestos específicos da cultura motrícia. Condição que
permite o surgimento e potencialização da imaginação criadora, interpretação e compreensão dinâmicas e
da vivência corporal multilinguística.
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fundado no prazer de fazer juntos. Conviver e partilhar a emoção geradora de modos
relacionais baseados no respeito mútuo, na colaboração e na co-inspiração.
Todos esses elementos serão destacados se os processos valorativos convergirem
para as ações lúdico-motrícias para fazer valer o “primado do homo ludicus sobre o
homo mechanicus, do homem criador sobre o homem procriador (ou repetitivo), do
homem pluridimencional sobre o homem unidimensional” (SÉRGIO, 1977, p. 50).
A linguagem do discurso lúdico-motrício tem como essência o rompimento com
o real e o estado cotidiano da linguagem originária. Além disso, tal “ruptura” permite
um redescrever da realidade. O discurso lúdico-motrício, pelo caráter de estado de
metáfora viva, dinâmica e multilinguística, alimenta a imaginação criadora. Ao
perturbar a ordem existente no processo valorativo institucionalizado, será capaz de
gerar outra gama de sentidos e significados. A imaginação criadora participa ativamente
na redescrição da dimensão valorativa cujos sentidos nos permite compreender a
realidade a partir de outras referências, assim, a imaginação valorativa possui a função
de construção e reinterpretação do real e, por conta disso, produtora de sentidos que
interferem na ação. Isso se dá exatamente pela utilização metafórica da linguagem
presente na condição lúdico-motrícia, a metáfora da celebração da vida.
O estado lúdico-motrício é o espaço-tempo das experimentações das múltiplas
intencionalidades, em múltiplas linguagens e em múltiplos sentidos onde os seresmotrícios podem exercitar o si mesmo na relação com o ambiente e com o outro. A
educação, como práxis criadora, deve voltar-se a natureza ontologia do ser-motrício
permitindo o desenvolvimento de processos lúdicos e criativos construtores do si
mesmo, dos modos relacionais e dos espaços de vida onde interatuam os humanos,
garantir “a liberdade criadora em busca duma válida expressão humana” (SÉRGIO,
2003, p. 26). Retornemos ao jogo, pois “o jogo é, como vemos, uma das mais
educativas atividades humanas. Ele educa não para que saibamos mais matemática ou
português ou futebol; ele educa para sermos mais gente, o que não é pouco” (FREIRE,
2002, p. 87).
Um possível caminho para ressonar os pressupostos apresentados é enaltecer a
ludicidade, considerar o jogo como expressão do potencial humano por seu caráter
demonstrativo, valorizar a autonomia, a reinvenção, a criatividade e a complexidade,
olhando para aquele que joga e não só para o resultado do jogo.
Deve habitar a práxis criadora os seguintes valores: a predominância do estado
lúdico motrício da experiência; a imaginação criadora em detrimento da imaginação
280

reprodutora; as vivências dialógicas como modo de constituir-se na naturalidade das
diferenças fundados no pensamento incluinte194; as relações afetuosas, fraternas e
cordiais; a organização situada na motivação e na vontade de participar e de pertencer às
experiências de construir o si mesmo com o outro; os estados valorativos produtores de
mais humanidade superando os modos classificatórios dualistas para caminhar na
direção dos modos dialógicos de convivência; a exploração de múltiplas linguagens e
dos múltiplos sentidos; a diversão, o riso, a alegria, o prazer de estar juntos; os
processos valorativos das vivências como celebração coletiva do sucesso alcançado de
formas distintas por todos, cada qual ao seu tempo, cada qual ao seu modo, cada qual
com sua possibilidade corporal específica.
Todas estas fontes primorosas de aproximação da ação criadora com outras
dimensões valorativas imaginadas são fundamentos que tendem a oportunizar vivencias
cujos sentidos convergem em modelos relacionais mais humanizantes.
Algumas mudanças paradigmáticas no campo valorativo podem ressonar a partir
das reflexões apresentadas como:
- Ampliar o processo avaliativo das ações humanas da esfera do controle com o
modo apreciativo e o exercício da auto-consciência.
- Complementar o processo avaliativo do modelo de aferição integrando-o com
o da celebração do conhecimento.
- Alterar o processo de validação do ser-motrício por critérios classificatórios
para os processos co-criadores, superando a referência única da lógica das
classes para considerar também a lógica das relações e interconexões.
- Valorar a autorreflexão e a autoconsciência da presencialização do ato. Valorar
a busca do ser-motrício consciente de sua própria ação co-implicada.

A avaliação do ser-motrício, estatuto próprio da dimensão valorativa de um
projeto educativo, para ser coerente com as análises apresentadas, deve encontrar
critérios e referências que validem a construção do conhecimento a partir da experiência
que supere a ideia da constatação e aferição de rendimento e, tão somente, de uma meta
atingida. Os desencadeamentos promovidos pelas atividades avaliativas não podem ser
artificializadas e desvinculadas da plenitude, autenticidade e genuinidade da própria
194

“Pensamento próprio de uma sociedade pluralista, não opõe mas aprofunda e é universal, não é
etnocêntrica, e justapõe, na elimina, e reexamina, não separa. Não julga os outros como réus, porque
todos somos réus de uma causa que diz respeito à totalidade e não só a meia dúzia de indivíduos”
(SÉRGIO, 2003, p. 228).

281

experiência da vida. Os referencias celebrativos do saber, que vislumbre a emancipação
do ser-motrício na própria experiência, dadas as relações dialógicas do convívio com os
gradientes motrícios, suas distinções e complementaridades, não representa uma
linearidade de sair de um ponto a outro. A avaliação pode gerar dimensões expansivas,
circulares, espiraladas e pulsantes. Ao perturbar a ordem lógica existente a valoração
seguirá outros horizontes de sentido.
Para exemplificar essas ressonâncias com relação ao campo valorativo vamos
utilizar dois exemplos, um do esporte e outro da gastronomia. Em ambas as
experiências compreendemos que desdobra-se uma vivência educadora. Em ambas as
experiências está o ser-motrício agindo no desejo de ser-mais.
Primeiro destacamos o jogo chamado “Futebol 3”195. Trata-se de uma
metodologia educativa para a prática do futebol realizada em três tempos sem árbitro.
Esse trabalho surgiu na Colômbia em resposta à morte do jogador colombiano André
Escobar, em 1994, por ter marcado um gol contra na Copa do Mundo dos EUA. A
metodologia “Futebol 3” consiste numa estrutura na qual os times são mistos, não há
árbitro, apenas o mediador. O jogo é desenvolvido em três tempos: 1º tempo é para os
acordos; o 2º tempo é o jogo; o 3º tempo, a avaliação.
1º tempo: Acordos
Os participantes definem as regras do jogo em um círculo decisório, bem
como a divisão das equipes, geralmente misto, a pontuação e possíveis
acordos, sempre trabalhando com valores humanos e sociais. Todo debate é
observado por um mediador, que registra tudo em sua planilha.
2º tempo: Jogo
Os jovens jogam o futebol em si colocando seus acordos em prática. Como a
metodologia não inclui a presença do árbitro, não há interferência externa. O
mediador apenas observa e faz suas anotações. Os participantes são
responsáveis por seguir as regras acordadas previamente, que serão debatidas
no tempo seguinte.
3º tempo: Diálogo pós-jogo
Os participantes voltam para a roda de diálogo e avaliam suas ações durante
o jogo. É um momento de reflexão para entender se as regras acordadas no 1º
tempo foram, de fato, executadas durante o jogo. A soma dos objetivos e da
pontuação obtida pela aplicação dos valores acordados determina o vencedor
de cada jogo. (Street football world Brasil, 2014, p. 8-9)

195

Veja em: Futebol3 - Futebol em três tempos - websérie Esporte Como Direito
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1MA1aQ1P91E . Último acesso em:19/10/2016.
Festival Latino-Americano de Futebol3 2013 - Salvador, Bahia, Brasil. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=l4HEbMFZ6P8&ebc=ANyPxKq8u2NfzjFxcgu6jaMAA9LKjYBruM
NjI1ko4T9r69Tr6unLJjonw65DBEAaGkGttM5ekoTa0yOdq57_UhecYKPuhJKPmA . Último acesso em:
19/10/2016.
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Desse processo o que gostaríamos de destacar é o modo como são estruturados
os processos valorativos. 1) Há uma flexibilização dos referências de valor. São os
próprios praticantes que delimitam o que será valorado na partida, eles são os
protagonistas do processo valorativo; 2) Não são somente os gols que são contados para
determinar a equipe vencedora. Referências ligadas às atitudes, compartilhamento,
postura ética, i.e., as condutas desportivas são consideradas. Também são eleitas como
formas de pontuar; 3) A estrutura valorativa é mediada pelo encontro com o outro. Há
um espaço para o exercício da co-criação; 4) Os participantes são estimulados a realizar
um exercício hermenêutico da partida que suplanta as jogadas que terminam em gol.
São responsáveis por compreender o jogo como algo maior, mais complexo e que está
mais próximo da totalidade humana; 5) O terceiro tempo permite celebrar outros
sentidos do jogo e não tão só a superação do outro.
Outro exemplo que podemos apresentar, com relação à ação humana e o
processo valorativo, está nos programas de culinária/gastronomia veiculados na mídia
televisiva onde, claramente, podemos observar e interpretar distintos sentidos e valores
entre os programas criados por/para brasileiros, daqueles que são provenientes da
cultura americana e adaptados para o público brasileiro e outros países
latinoamericanos. Nota-se que os programas brasileiros de gastronomia como:
“Programa da Palmirinha”, “Tempero de Família”, “Homens Gourmet”, “Cozinha
Prática” entre outros, retratam aspectos de sentidos e valores do acolhimento, do prazer
de compartilhar, da relação do afeto com a preparação dos pratos. Já os programas
“Master Chef”, “Guerra de Cup Cakes”, “Foof Truck a batalha” e “Hell´s Kitchen”
entre outros, apoiam-se no sistema comparativo/ classificatório/ eliminatório. Seria
muito interessante investigar se os(as) telespectador(as) dos programas de gastronomia
fazem a distinção que aqui apontamos. Também vemos nessa vivência um evento
educativo, evidentemente não formal, mas que tem força para transmitir processos
valorativos distintos. Entendemos que um apreciador(a) da motricidade humana também
se forma nessas experiências.
7.6 – Dimensões ressonantes na educação do ser-motrício.

Na Educação do ser-motrício o espaço/tempo da experiência educativa assume e
aprecia o encontro interdiscursivo e intersubjetivo dos seres-motrícios em sinergia e na
apreciação dos modos de existir, coordenados para que se solidifique a consciência ética
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e sensível às questões humanas. A educação é, portanto, o exercício da formação dos
mundos motrícios como um estado indivisível com a própria vida.
A partir das interpretações apresentadas, a educação tem como tarefa organizar
os entrelaçamentos entre seus feixes, espectros e dimensões da práxis criadora,
conduzindo as interpretações e experiências educativas para a formação humana,
considerando a motricidade como movimento expressivo, criativo, consciente, solidário,
curioso, ético e político.
Educar é criar articulações entre as

múltiplas experiências e linguagens

humanas culturalmente desenvolvidas. Implica em superar as fragmentações
disciplinares. Para a formulação de um projeto educativo coerente com os horizontes do
ser-motrício é necessário articular as potencialidades das narrativas motrícias que façam
germinar outros saberes, onde cada ação seja capaz de formar e preencher a
temporalidade e a espacialidade, onde seja possível a realização dos muitos mundos em
diálogo, transcendendo os limites da materialidade do ato.
Para que a Educação do ser-motrício seja coerente com as compreensões
apontadas na tese é necessário encontrar sentidos para a ação que possam ir além dos
condicionantes biológicos, bem como sua validação por dados mensuráveis, i.e., tornar
relevante a vivência encarnada, as narrativas motrícias e a consciência presencializada
do ato e não somente o dimensionamento do campo do “fazer”. É fundamental também
envolver o ser-motrício com metodologias que destaquem a natureza exclusivamente
humana de sua ação. Muitas das metodologias de acesso a ação humana, em especial as
vinculadas às dimensões biofisiológicas, também referenciam o acesso com os corpos
de outros seres não humanos. O que é autenticamente humano e que deve ser
explorado?

Somos

bios,

mais,

bioreflexivos,

biocriadores,

bioimaginativos,

biorelacionais, biolinguísticos, bioemotivos, etc., Em motricidade humana a vida se faz
na celebração da diversidade biosemântica. Ou, como destacou Manuel Sérgio (2012, p.
166), a partir da ideia do ser multifacetado de Edgar Morin, “o ser humano é, portanto
polimorfo, polifacético, polidirecional, polissitémico, multirrelacional, polissêmico e
onde a relação entre as ciências sociais e humanas e as ciências da natureza há de ser
íntima e profundamente dialética”.
A educação do ser-motrício deve permitir a articulação reflexiva e consciente
entre as vivências que caminham para processos dialógicos e sinérgicos, que cuidam de
validar o melhor que se pode ser dentro das possibilidades singulares, em interconexão
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pela condição co-implicada, tomando como horizonte de formação humana justa,
fraterna e solidária.
A dimensão valorativa, de certo modo, é o desdobramento da maneira como a
dimensão relacional da ação é estruturada, portanto, deve ser questionada para que as
demais dimensões se estruturem de forma harmônica e coerente com um projeto
educativo que visa o desenvolvimento humano. Vale lembrar que a ação tomada pela
materialidade ficará saturada num determinado momento, especialmente quando o seu
conteúdo central é valorado pelas disputas que resultem em distinções, classificações e
comparações individualizantes. Haverá desgaste da dimensão materializada da ação.
A educação do ser-motrício deve retornar aos princípios essenciais que retomam
os fenômenos imanentes do modo de ser diante das experiências educativas. Essas
experiências precisam potencializar os princípios, cuidando de formar valores que
estejam coerentes com o solo primário do desejo de querer saber mais. O exemplo disso,
como apresentado, é o princípio do ser-motrício co-implicado que pode gerar horizontes
de mundo que potencializem essa condição. Do ponto de vista da Educação é diferente
ter claro os princípios como solo originário e, a partir daí, abrir um leque de
possibilidades de desenvolvimento do ser-motrício situado do que não ter clareza dos
princípios ontológicos da proposta educativa, seguir delimitando metas fixas e prédeterminadas a todos envolvidos no processo educativo. Como dito anteriormente,
estabelecimento de metas é diferente de abrir horizonte de possibilidades.
Para que a educação do ser-motrício ressone a práxis criadora, vislumbramos:
- Explorar múltiplas possibilidades de realização e suas múltiplas linguagens.
- Tornar o ser-motrício protagonista das tarefas educativas.
- Despertar e sensibilizar o sentido para a ação. Desencadear a motivação e a
desejabilidade pelos possíveis motrícios que se apresentam.
- Explorar a ludicidade e a imaginação criadora.
- Compreender o ser-motrício como ser histórico situado.
- Articular as narrativas das distintas corporeidades.
- Romper com as distinções e classificações como único modo de validar o
conhecimento.
- Apresentar as tarefas como desdobramentos e horizontes em vez de meta fixa e
alvo predeterminado cujos princípios ontológicos são desconsiderados.
- Avaliar para celebrar o conhecimento e não só para aferir padrões de execução
da ação.
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- Conduzir a formação que permita “olhar” a motricidade por outros referenciais
onde os fenômenos motrícios possam ser analisados e apreciados e não somente
executados segundo certos padrões preestabelecidos.
- Conduzir o ser-motrício ao encontro com o si mesmo pelo caminho da
presencialização da ação.
- Encontrar caminhos de superação da divisão disciplinar cartesiana em direção
às vivências educativas que possam configurar, como confluência criadora, a
multiplicidades de ações, linguagens, sentidos, valores e relações.
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8 – 6ª TRILHA
Apreciação da Motricidade Humana
“... o corpo é eminentemente um espaço expressivo”
(Merleau-Ponty, 2011, p. 202)

Nossa última trilha, após o percurso por duas fascinantes jornadas de
desvelamento do ser-motrício e seus desdobramentos, apresenta o entrelaçamento da
motricidade com a linguagem para revelar a essência do ser-motrício como ser de
apreensão/expressão, i.e., sua existência em plena práxis criadora. A experiência
objetiva, subjetiva e intersubjetiva do agente humano vivo, num processo de
interatuação viável contínua (enação), como regulação ativa que emerge no princípio da
equivalência do ser-motrício em relação a si mesmo, ao outro e ao mundo (GRANDÓN,
2013). A apreensão/expressão corpórea humana é uma relação ativa e sinérgica de
ordem onto-semântico-motrícia, que revela o fenômeno que permite fluir o ser que vive
sua ação (HELLER, 2006, p. 60-62), em “múltiplas possibilidades que se entrelaçam, se
criam e se recriam” (idem, ibidem,p. 65). Compreendemos esse fenômeno

como

“confluência das intencionalidades criadoras”.
As compreensões e interpretações que seguem abrem horizontes para uma
metodologia de trabalho para o impulso criador da ação com finalidade
educativo/formativa e destaca elementos e princípios para a formação do apreciador em
motricidade humana196.
Trazemos como problemática central para esse percurso a questão: Como
compreender a interação corporal da apreensão/expressão do ser-motrício i.e., a práxis
criadora e, a partir daí, vislumbrar possibilidades metodológicas para a educação?
Os caminhos que vamos percorrer nessa última trilha nos conduzirá ao “ápice”
de nossa jornada, dimensão onde pretendemos tornar relevante a “Apreciação da
Motricidade Humana” como horizonte formativo para o ser-motrício considerando a
práxis criadora como eixo norteador.

196

A apreciação da motricidade humana que defendemos como horizonte formativo para o ser-motrício
tem certa semelhança com a compreensão de Prista (2005, p. 46) quando fala da abordagem
contemplativa que remeta às tradições dos Orientes. O que penso diferenciar e a necessária e emergente
tentativa de não mais criar estados comparativos entre as abordagens mecanicistas e contenplativas mais
agrega-las com caminhos interpretativos interligados pelo ato intencional consciente do ser-motrício.
Essa perspectiva, de certo modo, foi abordada quando tratamos dos caminhos interpretativos da vivência
como: “o caminho da aferição”, o “caminho das artes/narrativas” e o “caminho da consciencia
presencializada”. É emergente a necessidade de interligá-los.
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Tomando como referência os elementos até aqui explorados neste trabalho (as
trilhas percorridas) trataremos da temática central e dos seus desdobramentos, na busca
de compreender a ação criadora como base da formação do ser-motrício em sua
multiplicidade de formas e sentidos nas relações dinâmicas interativas, uma vez que:

En tal sentido cualquier análisis de la acción y del comportamiento humano
es un análisis sobre la con-figuración y construcción de los procesos que le
permiten expresar e im-primir su condición y posibilidad en conformidad
con los sensus desde la existencia autónoma pero al mismo tiempo en un
despliegue relacional. (ARÉVALO, 2010, p. 45).

Trataremos também de aprofundar e compreender a práxis criadora como um
entrelaçamento de diversas intencionalidades convergentes, i.e., uma confluência de
impulso criador que habita o ser-motrício num contexto de co-implicação. Vamos
descrever elementos constituintes a favor da práxis criadora do ser-motrício que
reivindica existir como centro do processo educativo, ponto de partida para o
conhecimento, além de seguir na defesa dos modos de ajustes recíprocos da ação
criadora.
8.1 – Ser-motrício como confluência criadora.
Todo homem é uno, na pessoa que é, e plural na
pessoa que se exprime. E, porque a motricidade
possibilita a expressão, daí o fato de ela se
manifestar, em diversas formas e estilos vários. A
mutilação da motricidade seria a mutilação da
pessoa, ou seja, da sua existência como ser-comos-outros, como ser-no-mundo. E até como serpra-si.” (SÉRGIO, 1995, p. 9)

Temos na confluência criadora a possibilidade de entrelaçar a dimensão sensível
com

a

dimensão

inteligível

do

ser-motrício,

ambos

num

movimento

de

apreensão/expressão cuja “ligação” se ordena na relação, também entrelaçada, da
ação/linguagem/vida o que compreendemos como uma interação corporal de
circularidade dinâmica. Numa direção, tem-se a originária condição de sentido da
materialidade vivida e, como enlace, tem-se a potência da linguagem que conduz, por
mediação, os horizontes da experiência para outras configurações, com seus
direcionamentos vividos nas múltiplas possibilidades linguísticas. Em ambos, e de
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modo integrado, emerge do ser-motrício na busca plena de sentido criador. Numa outra
direção há todo um universo de possibilidades que as múltiplas linguagens ofertam para
a formação do ser-motrício, é o caso das artes e toda a gama de alternativas e
abrangências que dão sentido a experiência do corpo. Há portanto, no fenômeno do sermotrício um multicentramento num movimento que vai do corpo às múltiplas
linguagens e das múltiplas linguagens ao corpo, também aqui compreendido pelo
conceito da confluência criadora. O diálogo incessante dessas referências é o que faz
emergir múltiplas possibilidades hermenêuticas para a motricidade humana.
Assim, das incontáveis intencionalidades, sentidos, valores e relações no sermotrício, há um princípio de desejabilidade direcionada a plenitude dos possíveis como
dimensão da confluência criadora. As “coisas” parecem se integrar de modo “mágico”
quando o ser-motrício vive a plenitude da atmosfera criadora, como podemos observar
na ação lúdica das crianças.
Esse entrelaçamento da motricidade humana com a linguagem em dupla via, é
potencialmente revelada pela temática da práxis criadora. A intencionalidade do corpo
em ato e, mesmo a ação do corpo não reflexivo e pré-reflexivo197, traduzem a condição
ontológica de um corpo que habita a esfera do sentido desde sua constituição mais
originária. Como aponta Freire (2008, p. 71): “O corpo que sou é a expressão da minha
existência neste mundo, e nada posso realizar se não agir corporalmente”.
Conhecer as características singulares e universais da confluência criadora, i.e.,
da vivência que habita as possibilidades linguísticas do ser-motrício torna-se, desse
modo, conhecimento imprescindível para os profissionais da educação, especialmente
por aqueles que tomam a motricidade como fenômeno humano para o desenvolvimento
de proposições educativas.
Mas como podemos compreender a confluência criadora? Como podemos
delimitar os possíveis entrelaçamentos entre a corporeidade, a apropriação e a expressão
corporal? Como tais saberes, consolidados pelas vivências, descritas e interpretadas pela
fenomenologia-hermenêutica, revelam as estruturas basilares da ação humana na
condição do ser-motrício, agente do ser-de-possibilidades198?

197

Retomando a orientação da 3ª trilha, reforçamos que o corpo pré-reflexivo é considerado pela
fenomenologia como o modo de consciência de gênese passiva. A gênese passiva e pré-reflexiva forma o
estrato que faz a fronteira entre a consciência reflexiva e o corpo não-reflexivo ou não consciente.
(JOSGRIELBERG, 2016)
198
Ser que sente que seu corpo próprio é dotado de poder de realização de gestos dotados de sentido. Cf.
Merleau-Ponty, M. Psicologia e pedagogia da criança. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 27.
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Para trabalhar com as questões inicialmente postas partiremos da ideia de que o
ser-motrício está, pela sua condição de ser-criador, em modo de existência
corporalmente aberto a apreensão do mundo que o cerca e da comunicação expressiva
pelas múltiplas possibilidades linguísticas. Sua gestualidade é natureza bio-cultural, i.e.,
a própria condição humana, “o gesto é o homem” (JOUSSE, 1969, p. 49), uma
corporeidade que vivencia sentidos e expande horizontes, um corpo que é portador de
um número indefinido de sistemas simbólicos. Como aponta Josgrilberg (2015, p. 12):

O sistema de possibilidades motrizes do corpo é portador potencial de
sistemas e possibilidades simbólicas: o corpo tem a capacidade estranha de
movimentos que se transformam em gestos simbólicos que nos dão um
“mundo”. O corpo aparece como fonte da nossa relação com o mundo que
vai do sensível ao sentido e suas possibilidades linguísticas, teóricas e
práticas. Corpo e mundo se desenvolvem como imanência simbólica um do
outro. Não só o ponto zero do entorno espacial, mas também minha
localização no tempo entre um “antes” e um “depois”, reconhecido nas
atividades simbólicas, especialmente a linguagem. As relações do corpo
com o espaço tempo desencadeiam uma série de possibilidades existenciais.
O corpo, finalmente, é vivido como fons et origo de nossas possibilidades
humanas mais profundas da existência, inclusive a do intervalo reflexivo
(na consciência de um antes e um depois temporais) de convivência
humana na sociedade e produção ativa de conhecimento, atitudes (vontade),
horizontes de vida cognitiva, ética, estética e religiosa.
Fenomenologicamente o espírito é um não visível do corpo. E o corpo é um
visível do espírito.

É cada vez mais urgente e necessário voltarmos nossa interpretação para situar o
ser-motrício como condição e lugar originário dos fenômenos de absorção dos
conhecimentos do mundo e de expressão dos possíveis de ação, ambos mediados pelas
potencialidades multilinguísticas. E mais, promover as rupturas necessárias para
proporcionar mais vivências educativas onde às dimensões sensíveis/inteligíveis
humanas possam se equalizar199.
Ao tratar da tarefa pedagógica como espaço/tempo para experimentar,
compreender, interpretar e apreciar diferentes formas de apreensão/expressão dos
modos de ser, o que remete a explorar o potencial do ser-motrício em torno de
múltiplas linguagens e de múltiplos sentidos, relações e valores, podemos então
problematizar e aprofundar a questão da práxis criadora e suas distintas
intencionalidades, que trazem a tona seus modos de incorporar e revelar o que o corpo
pode comunicar, por em evidência, por para fora, exprimir, expressar, dizer-se de si,

199

Cf. FREIRE, J.B. De corpo e alma: o discurso da motricidade. São Paulo: Summus, 1991.
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consigo e, numa complementaridade de mesma via, absorver, incorporar, imprimir,
com o outro, com o mundo, como relação dinâmica interativa, como confluência
criadora.
8.1.1 – Confluência criadora: domínio da apreensão, da re-criação e da
expressividade.

A apreensão da realidade e a expressão humana são ambos originários da mesma
condição, ou seja, da ação, no ato intencional. Trata-se de um estado implicado e
indissociável de ação-sentido-valor-relação-situação. O sentido, como vimos, é aqui
compreendido em suas várias facetas: sensação, sentimento, direção e o conjunto de
significados que se desdobram no próprio ato manifesto.
A apreensão, introjeção, incorporação, interiorização, ação de absorver a
realidade são termos que podem dizer sobre a ação intencional do ser-motrício de
buscar para si os elementos necessários para suprir sua desejabilidade de poder
realizar, de poder ser, de apropriar-se e potencializar seus possíveis. Mas a ação de
apropriar-se não vem separada da intencionalidade expressiva. Podemos dizer que a
incorporação já orienta a intencionalidade de algum modo expressivo do ser-motrício.
Expressão, do latim expressio, ação de manifestar algo, pressionar para fora,
uma projeção200. No humano, a expressão é um estado de deslumbramento do corpo.
A expressão do corpo envolve a forma anímica, ou seja, expõe algo que foi absorvido.
Podemos compreender que apreender e expressar são estados referentes a mesma
ação, estão agregados, como conjunção, como enlace com mais intensidade para uma
ou outra dimensão de acordo com a natureza das intencionalidades que atuam.
“La mente, la experiência no está en la cabeza”: la mayor parte esta
descentrada, es una concurrencia de muchos flujos, de lo emocional, de lo
postural, de lo relacional que van cada uno en una especie de ... flujos
cambiantes constantemente.
“La mente no está en la cabeza”: la cognición está inactivamente
encarnada…la cognición es algo que producimos por el acto de manipular,
por medio de una manipulación activa: es el principio fundacional de lo que
es la mente…esto implica una profunda co-implicación, una codeterminación entre lo que parece estar fuera y lo que parece estar adentro.
200

Cf. Online Etymology Dictionary.
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ptBR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://www.etymonline.com/index.php%3Fter
m%3Dexpression&usg=ALkJrhh8MPgnlmG8NA8YVhXMGyDD8pij3w
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En otras palabras, el mundo ahí afuera y lo que hago para estar en ese
mundo son inseparables. (ROCCA, 2015) Grifo nosso.

A confluência criadora, pelo exposto, é o horizonte de mundo onde a
motricidade vai funcionar. Há no ser-motrício um modo de linguagem geradora, um
discurso encarnado do estado pré-reflexivo que, ao associar-se com o potencial de
imaginação, transfere-se para o modo reflexivo das múltiplas linguagens. O sermotrício é portador de uma capacidade singular de apreender e desprender o sentido
de sua própria conduta, desde a dimensão de sedimentação dos sistemas simbólicos
até suas configurações expressivas. Assim, a linguagem é a mediação que traduz a
experiência em discurso do corpo, e esse, em possibilidades discursivas. A linguagem
possui essa abrangência. A confluência criadora é esta abrangência da percepção, do
sentido e da linguagem, apesar de ambas, isoladamente, não serem plenamente
capazes de potencializar a vida como um todo.
Para partirmos em direção ao “ápice” de nossa trajetória, reforçamos a
compreensão da relação entre a motricidade humana, a práxis criadora, a linguagem e
a educação, assim perguntamos: Será a motricidade humana a dimensão “mágica”
onde se torna possível as realizações do ser-de-possibilidades? É a confluência
criadora, i.e., o vivido motrício, o corpo em ato, o eu corporificado que experimenta e
que existe, a ação introjetivo/projetiva da energia e das potencialidades do sermotrício? É a confluência criadora, o entrelaçamento do estado natural da existência,
pelas intencionalidades sinérgicas, e pelas múltiplas linguagens, a consolidação do
que sou no mundo com o outro, abertura de comunicação intersubjetiva de
sentidos/significados interpostos nos discursos do ser-motrício co-implicado?
Segundo Josgrilberg201 a corporeidade está no centro da expressividade, da
gestualidade e da interação com sentidos e significados. A motricidade humana se
revela na corporeidade plena de sentido, expressando-se de muitos modos. A
motricidade espacializa e temporaliza em meio a relações de sentido.
A interação corporal ativa é a linguagem do corpo materializada na motricidade.

A linguagem corporal é uma surpresa do ser, porque apresenta uma
densidade própria e se inicia por um ato de vontade criadora. Uma conduta
motora é uma significação vivida e, como tal, única. A linguagem corporal
não se desenvolve tão só como expressão, mas como experiência original,
201

Rui Josgrilberg. Texto de estudo apresentado na disciplina de fenomenologia e linguagem do
programa de Doutorado em Educação – UMESP, 2015, in mimeo.
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em dois sentidos: como experiência radical das origens do ser e experiência
que realmente inaugura uma nova realidade. (SÉRGIO, sda, p. 144)

A partir da citação de Manuel Sérgio podemos interpretar que a motricidade é
um estado orgânico-semântico-motrício, uma experiência originária cuja ação humana
não se finda no movimento em si, mas trata-se de um conjunto confluente de
intencionalidades que imprime, expressa e projeta no horizonte de mundo a passagem
do ser-motrício pré-linguistico ao ser-de-linguagens. Nasce daí o gesto, nasce a
linguagem do corpo, absorve-se uma infinidade de possibilidades de ser, edifica-se a
práxis criadora.
Tomemos o exemplo o fenômeno do Xondaro202, uma espécie de jogo/dança/luta
observado nos povos indígenas da etnia Guarani.

Figura 28
- Luta
Xondaro
da etnia
Figura
30–-dança
Dança/luta
Xondaro
Guarani
.

As ações na manifestação do Xondaro, do ponto de vista do observador ou, do
ponto de vista do estado de tempo natural, é um fenômeno evanescente, flui no tempo e
desaparece, como foi descrito mais detidamente na 2ª trilha. Esse fluir da experiência na
dança/luta Xondaro, o vivido do corpo próprio, segue seu curso sem que haja a
necessidade de representá-lo para além daquilo que se resolve enquanto “resposta” aos
202

“O termo Xondaro é um empréstimo do português “soldado”. No Morro dos Cavalos, denomina-se
também a dança, além de um gênero musical. (...) Apresenta similaridade com as artes marciais e com a
capoeira, com a seguinte distinção: é só para defesa. É um treinamento, uma técnica corporal (Mauss,
1960), na qual os integrantes (meninos, meninas e jovens) aprendem a se defender de possíveis agressões
de animais, no mato, e também na aldeia. É uma prática que visa, além do fortalecimento do corpo, o
fortalecimento do espírito no sentido de cada praticante aprender a se defender de suas próprias atitudes
negativas, não se deixando sucumbir diante das dificuldades...” (MENDES, 2006, p. 75).
Vídeo 1- Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4FbUVwDwp9U. Último acesso:
19/10/2016.
Vídeo 2 – Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=p1JZ7CNdpxw. Último acesso:
19/10/2016.
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condicionantes da vida natural. Por outro lado, em decorrência da condição humana
transcendente e transgressora dos condicionantes e determinantes puramente biológicos,
é que o ser-motrício faz o sentido habitar a ação, criando outra dimensão existencial, a
dimensão do corpo-linguagem numa conjunção criadora. Ao apropriar-se da cultura
como interação ativa o ser-motrício cria “recortes” no tempo natural, “o projeto de
movimento é um ato, quer dizer, ele traça a distância espaço/temporal atravessando-a”
(MERLEAU-PONTY,

2011,

p.518).

Tais

intervalos

reflexivos-linguísticos

proporcionam a passagem no ser-motrício do espaço/tempo objetivado para o sermotrício que vive numa temporalidade e espacialidade própria, capaz de
ressignificação, capaz de re-experiência (rejogo)203 para que haja a potencialização do
sentido, ou dizendo de outro modo, da potencialização da confluência criadora, “porque
o movimento não se contenta em submeter-se ao espaço e ao tempo, ele os assume
ativamente, retoma-os em sua significação original, que se esvai na banalidade das
situações adquiridas” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.149). O ser-motrício, que vive a
dança/luta Xondaro, não é só um conjunto de movimentos que percorrem o tempo
linear, mensurável e causal, mas e a experiência da integração ação-sentido-valorrelação-situação vividas no cotidiano.
O fluir e fruir próprio da vivência pode ser traduzida e potencializada pelas
linguagens. A fotografia, dentro dessa análise, é um recurso de linguagem que permite
esse “recorte” e por onde a confluência criadora abre-se ao mundo da re-experiência,
da re-flexão e da materialização do fluxo da experiência. Como metáfora da ação e da
apreensão/expressão corporal, a fotografia proporciona elementos significativos para a
apreciação da motricidade humana.

Figura 31 - Série – Bodies in movement –
fotógrafo Dirk Rees http://dirkrees.com/

203

Veja na 2ª trilha.
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Para compor uma análise hermenêutica para a motricidade humana e as
linguagens, que entrelaçados formam a confluência criadora, vamos propor o texto de
Vergílio Ferreira (1969, p. 251) como complementaridade às fotos de Dirk Rees:
Porque eu sou o meu corpo (...). No puro ato de estar vivo ele é o absoluto
que sou. Decerto o esquecemos ou parecemos esquecer no pressuposto de que
ao falarmos num “eu” estamos falando no corpo com que somos esse “eu” ou
em que o “eu” é o que é (...). Sou o pé que anda, a mão que prende, o olhar
que vê. Mas posso “sair” deles, perspectivá-los, e ser então alguém que anda
com o pé, ou prende com a mão, ou vê com os olhos. (...) Mas aí mesmo há
uma parte de mim implicada nas partes do meu corpo que observo e assim,
enquanto sei que sou alguém que anda com pés, e os pés, portanto se me
distanciam no ato de os observar, estou sendo também esses pés que andam
no instante em que os vejo andar.(...) O meu desdobramento é portanto do
tipo daquele em que me desdobro entre o “eu” e o “mim”, entre aquele
que observa e o que é observado. Porque o “eu” que observa está ainda
no “eu” observado, o “mim” que contemplo inclui aquele que contempla.
Grifo nosso

Veja-se que nesses exemplos estamos realizando um movimento de
entrelaçamento de linguagens que, pelo potente universo semântico, é capaz de criar
outras configurações para a materialidade da vivência. Essas novas configurações,
circunscritas também nas dimensões de sentido, relação, valor e situação, permitem
outras hermenêuticas.
Um projeto de educação coerente com as análises e interpretações apresentadas
ocupar-se-á de compreender os modos próprios como o ser-motrício desdobra-se nas
duas dimensões possíveis da incorporação e expressividade, da experiência vivida e da
re-experiência traduzida pelas linguagens que, como corporeidade, também é parte do
mundo da experiência, unicamente compreendida como pertencente à esfera de
complementaridade204.
204

Sugere-se, como modo de aprofundamento da temática da apreensão/expressão corporal do sermotrício, o desenvolvimento de análises interpretativas em torno das vivências de dança da etnia Mawali
que tem a presença de personagens mascarados:
Vídeo 1 - Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=olhPxM0lmLU . Último acesso em:
19/10/2016.
Vídeo 2 – Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UEb3htjOIBk. Último acesso em:
19/10/2016.
Apreciar também o trabalho de Antônio Nóbrega sobre as danças brasileiras bem como artistas de outras
linguagens como a fotografia, o cinema, as artes plásticas, a música que tomam o tema da corporeidade
como expressão humana.
Vídeo 1 – Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jXbEhFrNXMM – Jongo . Último acesso
em: 19/10/2016.
Vídeo 2 - Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=z8APscqNy2I - Batuque Paulista Último
acesso em: 19/10/2016.
Vídeo 3 - Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2ekFBmA_tjY – Coco Alagoano Último
acesso em: 19/10/2016.
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8.1.2 – Confluência criadora: operação da intencionalidade.

Ao considerarmos a condição ontológica do ser-motrício como agente humano
vivo em relações dinâmicas e interativas, vamos aprofundar e delimitar a questão da
práxis criadora e suas características a fim de prepararmos o solo que poderá formar
ressonâncias no desenvolvimento das proposições educativas nessa dimensão humana.
Devemos tratar de um corpo capaz de revelar, por sua motricidade, o seu
potencial de apropriação, criação e expressão, mas não só. A confluência criadora deve
contemplar aspectos da mimese205, da re-experiência ou re-jogo que faz da ação
humana mais que uma repetição de movimento. A re-experiência, sempre criadora, é o
modo humano tanto de “colocar para dentro”, imprimir uma gestualidade com o
propósito de encarná-lo, incorporá-lo à existência como de proposição de um modo recriado de situar-se. A confluência criadora é a dimensão da ação que percorre o sensível
(pré-reflexivo) com o sentido/significado (dimensão reflexiva – linguística). É nessa
intersecção que a corporeidade se forma e onde são revelados os sentidos de nossas
experiências e vivências. O ser-motrício é pleno de intencionalidade, desejos e sentidos
que em parte são estruturados pelos componentes pré-reflexivos do ato motrício
(mimese, empatia, absorção de códigos pré-linguisticos, a intersubjetividade préobjetiva) e suas possibilidades de estruturação como signos linguísticos.
Como observou Dantas (2001, p. 242):

Mas a motricidade não é apenas a práxis de uma finalidade, dada à
totalidade expressiva que a caracteriza, e como meio pelo qual a
consciência se edifica e manifesta, a motricidade só é compreensível como
ação e conduta, dada a complexidade própria do movimento humano, que
exige ação motora e representação ideativa. De fato, a atividade motora não
é exclusivamente consciente, mas a pretendida separação entre a emoção e
a linguagem não tem validade.

A confluência criadora é uma ação intencional do corpo. O ato intencional do
corpo é a motricidade. O ato intencional do corpo é a própria consciência, portanto,
motricidade humana é a expressão corporificada da consciência humana como práxis
criadora. A corporeidade, como descrito por Merleau Ponty (2011), só pode ser
Vídeo 4 - Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ytSZDgHgRlI – Tambor de Crioula.
Último acesso em: 19/10/2016.
205
A mímese não é apenas uma imitação, é uma representação, é uma intencionalidade operante de
alteridades. Mimese é o modo de captar o sentido gestual do outro que contribui na formação do si
mesmo.
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compreendida como vivência humana que torne o mundo presente para nós pela
consciência. Assim a confluência criadora é uma operação da intencionalidade que
pretende revelar o sentido das experiências encarnadas resultantes da interação do sermotrício com o mundo e com os outros, portanto, é a própria relação do ser-motrício coimplicado, é a própria vida desde o cotidiano da existência.
Não é preciso que sejamos artistas renomados com domínio de uma série de
técnicas para que possamos habitar a práxis criadora como conjunto de
intencionalidades confluentes. Como aponta Eugenia Trigo (2016)

206

, em sua

intepretação da obra Ospina (2015, p. 74-75) na parte em que trata do trabalho, da
sociedade e do futuro:

Ello exige admitir que todo trabajo puede alcanzar la condición de arte. Yo
no creo en la vieja tesis de que las artes son sólo siete, o nueve o diez. Creo
que sin duda son artes la poesía, la danza, el teatro, la pintura, la escultura, la
arquitectura, la música. Que son artes también la fotografía y el cine. Pero
¿por qué no pueden ser arte el diseño y la gastronomía, la decoración y la
indumentaria? ¿Por qué no pueden ser artes el pensamiento y la elocuencia, y
también la elaboración de muebles y de instrumentos, así como los chinos
saben que la caligrafía es un arte asimilable a la danza y que la política es un
arte equiparable a la música? (74)
¿Por qué no puede ser arte la política? ¿Por qué no hemos de pensar que la
búsqueda de la armonía, de convivencia, de sentido de la belleza y de
felicidad colectiva tienen que hacer de la política algo cercano a la poesía?
¿No fue ese el sentido en que Kant afirmó que la más importante de las artes
es la conversación? Llenar la vida cotidiana de sentido, de sensibilidad, de
belleza y de refinamiento, eso es el arte, y no tienen nada que ver con el lujo
ni con la ostentación, sino con la transformación de la vida en algo
significativo, en la que cumplan una función las costumbres y las
innovaciones, los relatos y los rituales, la belleza y el mito (74-75).

Podemos dizer por tanto que o ser-motrício é o agente criador de seus potenciais
de existência, em tudo que se propõe a realizar, como estado de plenitude co-implicada,
como também apontou Manuel Sérgio (sdb, p. 46):

Enquanto o animal já existe, logo ao nascer, os recursos biológicos, que lhe
garantem a existência, o homem não desaparece irremediavelmente porque é
ele a criar, em labor empolgante, arrebatador, as razões e as condições de sua
existência.

206

Resenha desenvolvida em 2016 e compartilhada por e-mail da obra: OSPINA, W. El dibujo secreto
da América Latina. Bogotá: Literatura Rendom House, 2015.
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A práxis criadora, como o conjunto de intencionalidades confluentes, abre o
mundo de possibilidades, posiciona o ser-motrício no poder de agir com sentido, valor e
relação. É o eidos que eleva o ser-motrício a condição transcendente como realização,
pois, quando cria em ação, habita o instante mágico da plenitude, na emergência da
realidade.

8.1.3 - A evanescência, a re-experiência e o sentido hermenêutico.

A ação não produz materialidade fixada na ordem temporal e espacial de sua
ocorrência. A permanência da ação reside no ser-motrício. O que se vive, e se expressa,
se incorpora, vira corpo. Essa condição específica da motricidade humana, vivida como
múltiplas linguagens: oral, musical e teatral é distinta de outros modos expressivos,
como dito, que fixam a obra no tempo como as artes visuais, a fotografia, a escrita, o
filme, etc. Mesmo assim não correspondem a um tipo de materialidade coagulada, pois
podemos re-estruturar diferentes sentidos para uma mesma obra.
Mesmo que refeito os efeitos dos percursos da temporalidade e espacialidade do
ser-motrício podem, no máximo, serem re-vividos, re-experienciados, sempre com
contornos novos, mesmo que muito sutis. O caráter cíclico de uma ação humana, aquilo
que parece se repetir, não é de uma dinâmica perfeitamente concêntrica como no mundo
de compreensão mecânica. É sempre um novo horizonte de possibilidades, pois cada
refazer é um fazer sobre outra estrutura, é um recomeçar. Esse re-jogo pode ser
prazeroso, especialmente quando o ser-motrício está explorando uma nova possibilidade
de apreensão/expressão, ou quando está se apropriando ou aperfeiçoando um modo de
fazer algo, especialmente se impulsiona o ato criador.
A

re-experiência

pode

ser

adotada

como

uma

orientação

para

a

vivência/interpretação, ou seja, a experiência do corpo em ato, a mediação e a
potencialização nas múltiplas linguagens. Cada ação exercitada é como cada frase
musical executada pelo instrumentista. A percepção do que soou é o próprio “alimento”
da re-interpretação da frase. As re-formulações interativas dão vida a obra musical. O
mesmo processo é percebido em outras ações humanas que visam o aperfeiçoamento da
ação e que projeta um modo específico de apreensão/expressão, contando que olhar o
“passado” motrício é um dos mais ricos recursos didáticos da formação do apreciador
da motricidade humana. Não é uma questão de fazer julgamentos, é deixar o fenômeno
emergir dos possíveis realizados, onde outros horizontes se transfiguram da própria
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experiência. O conjunto das experiências e re-experiências formam a historicidade do
ser-motrício, i.e., a sua capacidade vivencial/interpretativa, sua interação semânticomotrícia.
Há, portanto, uma abertura de possibilidade de encontrar mecanismos
confluentes entre a expressividade evanescente com a “materialização” da forma através
das linguagens. A hermenêutica é, portanto, uma orientação capaz de manter a vivência,
cujo fluxo é transitório, em horizonte de maior durabilidade com a mediação das
linguagens. As múltiplas linguagens permitem a formação de sentidos, relações e
valores, proporcionando um “braço” de extensão de maior durabilidade à forma da
experiência

evanescente. Esse fenômeno recorta o tempo natural da fluidez da

experiência e deve ser explorado nas atividades educativas, pois é essencialmente
humano.
Essa re-experiência deve ser capaz não somente de dar duração a forma, mas ser
capaz de revelar as intencionalidades de seus interpretes. Um simples caminhar pode
carregar consigo uma infinidade de sentidos/significados que a própria gestualidade não
é capaz de expressar. As linguagens, nesse sentido, em seus múltiplos modos de ser,
pode revelar as dimensões “invisíveis” do ser-motrício e potencializá-las.
Se a ação é evanescente, a re-experiência representa a possibilidade de retomada
do vivido, para vivê-lo de outro modo. Essa retomada, ou seja, o refazer, nunca é
simples repetição, mesmo que a intencionalidade seja o domínio da técnica de execução
para ampliar a performance ou a expressão. A re-experiência, como ato intencional de
refazer a ação, é a busca do corpo pelo processo de incorporação de possíveis
expressivos, de modos de realização. Eu refaço para melhorar o que fiz e para encontrar
no refazer os possíveis do que ainda vislumbro como condição de realização projetiva,
mas também um caminho para o encontro com o si mesmo constitutivamente coimplicado.
A confluência criadora e seus processos de re-experiência e interpretação não se
formam isolados. É na interação do si mesmo com o outro, não só pela materialização
da vivência, mas por uma ligação emotiva devido ao fenômeno da co-moção, que se
torna possível o enlace das vivências/interpretações207. Como vimos, a essa dimensão
humana da motricidade compreendemos como corpos co-criadores. Não se trata apenas
207

Essa compreensão é muito próxima da ideia de linguagear de Humberto Maturana, i.e., um neologismo
que faz referência ao fenômeno do ser-motrício habitar a linguagem, não necessariamente no ato de fala,
que seria o falar, mais de valer-se da linguagem como um fluir de interações recorrentes que se edificam
por condutas de coordenadas consensuais (ações) de seus interlocutores (MATURANA, 2014, p. 200).
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de repetir o que se fez, mas de refazer para desdobrar o que se fez, ou seja, uma espécie
de mimese de si mesmo. Essa compreensão, de certo modo, traduz a ideia de
transcendência proposta por Manuel Sérgio, a busca incessante do ser-mais, mas não
como algo que está distante de minha existência, de minha vida, mas naquilo que posso
encontrar em plenitude, na presencialidade de meus possíveis. É nessa condição de agir
e reagir (no sentido de agir novamente) que vai se consolidando a práxis criadora. É
fácil observar esse fenômeno, por exemplo, no(a) malabarista, no(a) músico/musicista
instrumentista, no(a) atleta, no(a) ator/atriz), etc. Quantas vezes o ser-motrício não
reorganiza suas tentativas para realizar suas possibilidade de criação? Pena que a beleza
desse fenômeno tem sido encoberta pela perspectiva do valor dada a performance e ao
rendimento, quase que exclusivamente e não para a apreciação da essência e da forma
criadora.
Esses processos de re-experiência são ações/interpretações (hermenêuticas) das
possibilidades discursivas do corpo. É na tentativa de (re)encontrar as emergências do
corpo que age no tempo/espaço-físico/natural que se desdobram as possibilidades
subjetivas do ser-motrício na sua temporalidade e espacialidade, assim, o tempo/espaço
se transfigura em tempo autêntico humano. Ai reside o ser em ato criador de uma
historicidade, portanto, um princípio para a elaboração de processos educativos.

8.1.4 - A vivência/interpretação dos modos de ser-motrício como projeto educativo.

A interpretação como projeto educativo do ser-motrício, deverá contar com
estratégias que possam reunir e entrelaçar o desenvolvimento da ação técnica com a
criatividade. A atmosfera educativa da ludicidade e do jogo, por exemplo, poderá ser
um espaço criativo capaz de permitir inúmeras interpretações. Nesse sentido, deverá
conter a experimentação das possibilidades do corpo em ato intencional, i.e., a
materialidade vivida, trabalhadas como processos de apreensão/reflexão/projeção, que
não podem ser explicados unicamente como ação puramente automática e mecânica. O
ser-motrício, por habitar a dimensão do sentido/relação/valor/situação, é incapaz de
realização puramente mecânica da gestualidade, mesmo nas atividades repetitivas do
domínio das técnicas. Essas atividades contemplam a dimensão e formação préreflexiva. É necessário incorporar a técnica para transcendê-la208. Se há incorporação e
208

Cf. Suminagashi e a práxis da voz média: ensaio sobre motricidade humana, linguagem e educação.
Revista Convenit Internacional. Cemoroc-Feusp/ IJI- Univ. Porto, n.20, janeiro-abril, p. 49-60, 2016.

300

expressão, no sentido autêntico de uma corporeidade que anseia realizar seus possíveis,
haverá de existir a interpretação, espaço para a formação de uma hermenêutica motrícia,
pois, “a interpretação pode definir-se, de certo modo, como aquela forma de
conhecimento na qual o objeto se revela na medida em que o sujeito se exprime, e viceversa” (PAREYSON, 2005, p. 52).
A vivência/interpretação está ligada as múltiplas possibilidades lingüísticas do
ser-motrício e não somente ao curso ou direção que conduz a uma meta a ser atingida,
como já defendemos anteriormente. A motricidade, por esse direcionamento, é
compreendida como discurso do possível vivido. Como aponta Ricoeur (1988, p. 52) “a
ação se pode tratar como um texto e a interpretação por motivos como uma leitura;
relacionar a intenção com um conjunto de motivos é como interpretar uma parte de um
texto pelo seu contexto”.
A vivência/interpretação209 do ser-motrício pode ser contemplada, segundo o
que extraímos das estruturas metodológicas implícitas naquilo que descrevemos como
desdobramentos educativos na 5ª trilha, em proposição educativa estruturadas por 5
esferas, dimensões ou feixes hermenêuticos tendo como princípio, i.e., como solo
originário, a experiência corpórea da realidade materializada, desse modo, consideramos
o ser-motrício como um agente/interprete:
1) A vivência/interpretação de composição criadora – agente/interprete de primeira
ordem – aquela em que o ser-motrício cria suas possibilidades de ação diante da
realidade que o cerca. Expressão autoral da motricidade cultivada. Criação de modos
expressivos. Há também um universo de práticas que surgem na cultura sem que haja
um criador singular.
2) A interpretação viva – agente/interprete de segunda ordem – aquela em que
aprendemos um modo específico de apreensão/expressão corporal que já foi criada em
que somos agentes/interpretes, ações que dão vida a obra. Ação de fluxo expressivo,
que, quando incorporado não cansa, pois não é repetição, dimensão existencial onde não
há separação entre o exprimido e a expressão (HELLER, 2006, p.56). É o modo de recriação por materialização do sentido da “obra” original. É o vivido da experiência
motrícia. Desdobramentos vivenciais/interpretativos sobre uma expressão já estruturada
Diponível em: http://hottopos.com/convenit20/49-60Sergio.pdf É o que aponta a pedagogia oriental
japonesa descrita como “shu-ha-ri”.
209
A referência para a estruturação das cinco esferas interpretativas do ser-motricio foi a obra de Luigi
PAREYSON. Verdade e Interpretação. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
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como exercício de formação de repertório motrício. Essa dimensão é o que mantém as
práticas emergentes da primeira ordem em existência, por isso a designação “viva”. Os
interpretes são, nessa dimensão, guardiões das praticas expressivas 210. Podemos
caracterizá-las em dois modos básicos: o de sistema previsível (fechado) como, por
exemplo, as apresentações de ginástica artística e rítmica, saltos ornamentais, kata das
lutas, etc. O de sistema imprevisível (aberto) como é o caso dos jogos onde, apesar de
receber estruturas regulamentares, não se tem um padrão referencial das circunstâncias,
é um sistema complexo. Destacamos também uma dimensão intermediária que permite
a criação, por improviso, dentro de uma estrutura pré-definida.
3) A vivência/interpretação observadora – agente/interprete de terceira ordem –
dimensão onde o observador aprecia a exposição da interpretação viva e faz suas
análises hermenêuticas. Processo valorativo/validativo de 1ª ordem. Também podemos
considerar um modo de criação de uma realidade compreensiva por interpretação
observadora. Quando assistimos, por exemplo, a um espetáculo de dança, criamos um
modo de apreensão da vivência como espectadores.
4) A vivência da re-interpretação – agente/interprete de quarta ordem – dimensão onde
a interpretação viva do ser-motrício transfigura-se em outras possibilidades linguísticas
com a utilização de sons, imagens e palavras. É momento de expor o modo como se fez
a obra. É a transfiguração do gesto. Momento onde é possível a materialização do
caráter evanescente da motricidade211, condição de dar duração a forma expressiva da
gestualidade.
5) A apreciação da re-interpretação – agente/interprete de quinta ordem – dimensão
onde os agentes/interpretes apreciam a re-interpretação e dialogam em torno de suas
impressões. Momento onde as vivências das esferas anteriores se submetem aos
processos valorativos/validativos de 2ª ordem.

210

Além das práticas desportivas, a interpretação dessa natureza é possível ser observada na maioria dos
ritos religiosos onde a motricidade está presente como exemplo: A dança dos Sufis - Derviches a prática
de meditação Zazen do budismo japonês, as danças do candomblé, entre outros.
211
Reforçamos que, ao contrário do que faz as ciências naturais, que delimita a condição evanescente da
motricidade através de medidas e mensurações dos deslocamentos do corpo no espaço-tempo, à
proposição desse estudo é a descrição e compreensão das essências e formas motrícias.
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Figura 32 - A re-interpretação – interpretação de quarta ordem. Depois da experiência exploratória
de possibilidade de brincar, transpor a experiência para linguagem.

Ao conjunto de todas as experiências e re-experiências vividas nas 5 (cinco)
dimensões do ser-motrício como agente/interprete descritas acima é o que
compreendemos como os elementos constituintes da Apreciação da Motricidade
Humana (SANTOS, 2015b). As delimitações das possibilidades ativas/interpretativas
apresentadas podem ser utilizadas como processo metodológico e investigativo para as
experiências educativo/formativas e que pretendem tematizar o ser-motrício na
atmosfera da práxis criadora.
Podemos observar essa estrutura referenciando as denominadas aulas de dança
criativa. A Escola de Dança da Fundação das Artes de São Caetano do Sul produziu um
espetáculo de dança criativa onde as coreografias foram compostas pelos próprios
alunos(as)/bailarinos(as). O espetáculo, apresentado em 14 de junho de 2015 no Teatro
Santos Dumont, na mesma cidade, cujo tema foi a integração palavra-gesto, uma
interpretação de poemas escolhidos, foi resultado de um projeto que explorou a relação
da motricidade com a linguagem, assim, apreensão/expressão corporal. No espetáculo
foi possível destacar pontos significativos com os processos interpretativos descritos
como: a composição coreográfica criativa; a presença marcante da relação intencional
da motricidade com a linguagem; a valorização da expressão livre e criativa sem que
haja um referencial pré-definido para comparação técnica; a construção coletiva da
coreografia; a dimensão da técnica transcende-se em apreensão/expressão.
Propomos, como prolongamento das questões investigadas até então, extrair
elementos estruturantes dos relatos e descrições das ressonâncias educativas
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apresentadas na trilha 5 para constituir uma

possibilidade metodológica para as

atividades educativas e formativas do ser-motrício, notoriamente vinculadas ao projeto
de apreciação da motricidade humana:
I – Sensibilização;
O processo de sensibilização diz respeito à aproximação de uma temática a
totalidade da vivência. É parte do processo de sensibilização a identificação das
carências, as estratégias para despertar da intencionalidade e os caminhos que provocam
o movimento da busca. O processo de sensibilização visa explorar a desejabilidade para
a ação, a energia volitiva, fomentar a projeção do possível, projetar a realização do si
mesmo. É um instante onde torna-se relevante o fenômeno do impulso criador. Aspectos
ligados a afetividade, a co-moção, a inteligência senciente, aos domínios pré-reflexivos
da corporeidade, todas dimensões exploradas na sensibilização. O jogo pode ser um
elemento sensibilizador. As artes, e todos os seus domínios, são fortemente
potencializadores da sensibilização. A exploração dos sentidos, designadamente: as
percepções, o destino, o universo semântico e as emoções; dos valores; das relações em
ação são o foco das vivências sensibilizadoras.
II – Apropriação;
Refere-se à práxis da ação, a apropriação de elementos constituintes de uma
linguagem específica. Vale destacar que parte do modo de apreensão é dado por
domínio pré-reflexivo, nem tudo o que o corpo torna próprio como modo de ação
necessita da abstração reflexiva. Trata-se da apropriação dos modos de agir/fazer onde o
ato criador edifica-se numa materialidade, onde o entrelaçamento apreensão/expressão é
dinamizado. A apropriação diz respeito à criação, para si, de técnicas e afetos das
formas de ação; exploração da mimese; exploração e ou domínio de elementos básicos
da linguagem corporal específica, exercício do re-jogo (re-fazer). É uma dimensão que
compreende as ações mais simples em direção às mais complexas e que exigem um
domínio técnico mais elaborado. Não se pode esquecer que essa realidade materializada
está circunscrita, como práxis criadora, nas dimensões de sentido, relação, valor e
situação já apresentados.
III – Configuração;
A configuração diz respeito ao avanço no ato criador a partir daquilo que foi
incorporado na fase da apropriação. Ao apropriar-se das possibilidades de ação, i.e., dos
domínios técnico/afetivos da ação, abre-se o horizonte transcendente e criador, no
sentido de ir além, no sentido de configuração de uma nova realidade, de outra
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perspectiva. Há nessa dimensão certo caráter de “transgressão da técnica” que promove
um estado de ruptura para o novo sem abandono dos elementos essências da tradição.
IV- Expressão;
É um fluxo natural que se desdobra e promove a continuidade do processo de
configuração. O que se edifica no ser-motrício, pelo exercício de seu potencial de
realização e criação, exterioriza-se, vai ao encontro do mundo, do outro, e também do si
mesmo, numa dinâmica de conciencialização do ato. É um momento oportuno para a
constituição do si mesmo narrativo.
V – Contemplação;
Se a expressão há o movimento de absorção e apropriação pelo outro. É próprio
dessa etapa o “saborear” o que foi expressado. É uma dimensão onde os processos de
alteridade e reconhecimento podem se edificar. É também uma etapa onde os processos
valorativos são mais intensos e devem ser conduzidos com muito critério. Os momentos
de contemplação também são dimensões criadoras. A contemplação é uma tarefa onde o
sensível e o intelígel dialogam intensamente. Não é uma dimensão que “vem pronta”.
Como processo formativo, a contemplação deverá prever estratégias de interatuação.
VI – Tomada de Consciência;
A tomada de consciência não é uma etapa específica, separada e isolada das
demais etapas assim como as demais não se edificam isoladamente de modo linear (veja
figura abaixo). Durante todo movimento criador a consciência, por enação, emerge no
ato intencional. As possibilidades linguisticas, a confluência corporal e a autoreflexão
são a emergência da consciência, que tem no ato intencional sua matriz. Não
compreendemos a tomada de consciência como processo reflexivo de representação do
vivido, i.e., de uma racionalidade isolada, de um idealismo que vai “falar” sobre o
vivido. Adotamos como referência o conceito de enação, “fazer emergir” numa relação
entre a percepção, os processos cognitivos e o agente. A enação, como vimos, é uma
cognição corporizada.
VII – (Re)configuração da Realidade;
Os ciclos emergentes acima descritos, pela dinâmica da práxis criadora humana,
vão permitindo a (re) configuração de uma nova realidade entre uma infinidade de
possíveis. Por compreendermos esse processo circular e não linear, a realidade
(re)configurada é absorvida pelo fluxo de retorno sensibilizador e de apropriação
criando um novo conjunto de (re)experiência criadora.
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Podemos representar metaforicamente o fluxo das experiências criadoras por
uma imagem toroidal onde as dimensões I,II,III e parte do IV representando o modo de
incorporação, i.e., os fluxos de apreensão e as dimensões IV, V, VI e VII são fluxos de
expressão.

Figura 33 - Fluxo da práxis criadora como
confluência apreensão/expressão.

Observamos essa possibilidade metodológica

nas ressonâncias educativas

apresentadas anteriormente (trilha 5), o que também convida ao encantamento do sermotrício um dos elementos que favorecem a formação em Apreciação da Motricidade
Humana.

8.1.5 - O ato educativo em 6 dimensões: caminhos para provocar o encantamento.

Considerando os desdobramentos do ser-motrício e todas as dimensões da
complexidade reveladas na práxis criadora, podemos estruturar princípios para a
formulação de horizontes que despertem o enriquecimento das experiências educativas,
a partir da interpelação e da ressonância dada pela relação da vivência integrada ao
sentido, valor, relação e situação,

resultante da potencialização da ação que a

linguagem permite. Consideramos o ato educativo para além da “educação do físico”,
pois, a partir do que já tratamos, questionamos a possível educabilidade do “físico”
isolado de outras dimensões. Deixemos algumas questões ressoando para que prossigam
investigações a respeito: Há adaptação ou educabilidade para a dimensão do “físico”?
Há como separar a dimensão do “físico” dos sentidos, das relações, dos valores e,
especialmente, das múltiplas linguagens? Será possível um ser-motrício dedicar-se a
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fazer “exercício físico”, desconsiderando todo o conjunto de dados, formulações e
análises apresentadas na tese?
Mais do que atender o que propõe as campanhas de “30 minutos de exercícios
por dia” para beneficiar a “condição física” e melhorar a condição da saúde “do físico”,
propomos o reencantamento para a potencialização do ser-motrício, que até pode
compor 30 minutos de atividade diária, mas que possa transbordar o que demanda os
condicionantes biológicos, já que essa é a dimensão primária do ser-motrício. Se
considerarmos a dimensão ontológica do ser-motrício como transcendência da esfera
biofisiológica para uma expansão de horizontes que vão além das circunstâncias,
conduzindo a ação para a atmosfera da práxis criadora e um encontro do si mesmo coimplicado, de fato, a educação não é dimensão somente do domínio do “físico”. Há
mais que a “condição física” para ser educada na formação do ser-motrício.
O que o estudo aponta é um horizonte de organização metodológica muito
distinta

dos

tradicionais

elementos

de

uma

aula

baseada

no

paradigma

biológico/utilitarista cuja divisão é: aquecimento, exercícios técnicos, parte principal e
volta à calma. Também cria um contraponto aos métodos cíclicos das teorias de
treinamento de desempenho que orientam os processos didáticos.
Resulta que os processos compreensivos e interpretativos, somados ao conjunto
de argumentações apresentadas, permite projetar outras referências para o ato educativo
do ser-motrício, já que considera um fluxo de vivência que considera a sensibilização, a
apropriação, a configuração, a expressão, a contemplação, o debate crítico apreciativo, a
tomada de consciência e a reconfiguração da realidade como descrevemos.
Compreendemos então horizontes para o ato educativo criador, nessa premissa,
compreendido em 6 dimensões:
Ato educativo criador em 1ª dimensão – O despertar da intencionalidade e a construção
do vínculo do ser-motrício. A exploração das possibilidades de ação, a co-moção, o
afeto. O ser-motrício pergunta: Como me sinto implicado e co-implicado no que faço?
Ato educativo criador em 2ª dimensão – Orientação do modo de fazer – a forma da
expressão, a apropriação técnica.
O ser-motrício pergunta: Como edifico meus possíveis de ação?
Ato educativo criador em 3ª dimensão – Abertura para a formação dos sentidos/ valores
e relações inerentes ação.
O ser-motrício pergunta: Qual é o sentido de minha ação? Onde me situo agindo? Quem
sou eu em ação?
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Ato educativo criador em 4ª dimensão – Re-experiência / rejogo – a busca da duração à
forma. Elementos do reencontro com a consciência de si mesmo em ação.
O ser-motrício pergunta: Como apropriar a ação para ampliar meus potencias de
realização?
Ato educativo criador em 5ª dimensão – Rupturas e a busca de novos horizontes.
O ser-motrício pergunta: Como crio, me implico e assumo as ressonâncias de minha
ação?
Ato educativo criador em 6ª dimensão – A apreciação motrícia e suas ressonâncias.
O ser-motrício pergunta: Como me sinto diante do meu poder de realizar, de criar e de
existir numa realidade nova para mim e para o outro?

Figura 34 - Horizontes para o ato educativo criador.

8.1.6 - A pedagogia da voz média: ação educativa nas interconexões.

Os processos de ação pedagógica focada na potência originária da vivência e na
mediação dos processos linguísticos do ser-motrício, situado no diálogo dos muitos
mundos, é por onde a experiência educativa quer circular, portanto, a substituição do
termo intervenção pedagógica é eminente, já que intervenção sugere uma ação de mão
única. Um substituto qualitativo desse mecanismo educativo para abrirmos caminho
para o ato criador é a pedagogia da voz média.
A pedagogia da voz média é aquela que trabalha nas interconexões dos mundos
possíveis de cada ser-motrício, assim como nas interconexões dos campos motrícios,
nas interconexões entre as competências e os conteúdos, i.e., a superação dos dualismos
e das dicotomias educativas para a veiculação das múltiplas linguagens que
potencializam os sentidos, relações e valores das vivências.
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8.2 - A apreciação da motricidade humana: o corolário da educação do sermotrício.
Estamos chegando ao “ápice” de nossa jornada. Estamos muito próximo de
atingir uma posição privilegiada que nos permita observar um horizonte de
possibilidades, uma situação especial para contemplar observar a paisagem e,
especialmente, o caminho percorrido.
Aproximamos-nos da cultura da apreciação da motricidade humana como
referência para a educação do ser-motrício o que permite considerar o potencial
linguístico do que emerge da experiência e, nesse entrelaçamento, a práxis criadora
como o habitat autêntico do ser-motrício.
Compreendemos a apreciação da motricidade humana como expressão da
grandiosa obra que nos cabe estabelecer na relação: vivência, compreensão,
interpretação e apreciação co-inspirada e co-implicada do ser-motrício. Trata-se de
encontrar caminhos, experiências e compreensões de quem está entregue a
contemplação da plenitude das vivências e de seus desdobramentos, revelados pela
atmosfera da práxis criadora. Tomando como inspiração uma frase de Manuel Sérgio
(2008, p. 51), a apreciação da motricidade humana busca encontrar “uma nova poética
do possível” para a formação do ser-motrício.
A apreciação da motricidade humana deve contar com um conjunto de
elementos que permita uma educação articulada com a experiência concreta da ação
potencializada por múltiplas linguagens, rompendo com as rígidas estruturas
disciplinares e dos tradicionais processos de validação das narrativas motrícias
delimitada por dados mensuráveis. As vivências, num projeto de apreciação da
motricidade humana, configuram á referência para a experiência, a compreensão, a
interpretação e a apreciação dos corpos interatuantes e desses com a cotidianidade da
vida.
Dimensionar a motricidade como um constructo humano devido ao seu caráter
transitório e impermanente, como vimos, por sua fluidez natural, permite que seja vista
como uma “obra de arte da vida”, pela constante e permanente necessidade de
construção e execução (re-experiência) para materializar-se. A motricidade materializase em tempo presente. Esse ciclo de ocorrências sempre necessitará do interprete, seja
praticante ou observador. As ações culturalmente criadas necessitam de seus interpretes
para não cair no esquecimento (PIEPER apud LAUAND, 2007, p.123-124). A própria
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condição de fenômeno transitório torna, no caso da motricidade humana, mais
significativa a vinculação com a multiplicidade de linguagens, pois essa potencializa a
consciência do ato intencional. A questão da interpretação, como vimos, é a potência
que a linguagem dá a experiência.
A motricidade humana, pelo exposto até o momento, pode ser compreendida
como

processo

vivencial/interpretativo/apreciativo

da

práxis

criadora.

Os

desdobramentos da tese e suas ressonâncias abrem horizontes para a leitura apreciativa
dos fenômenos motrícios. Nessa nova perspectiva que se apresenta, não se pretende
eliminar os outros processos explicativos e compreensivos para a motricidade humana,
mesmo porque, sua complexidade é fonte de acessos por muitos métodos e técnicas. O
que o estudo referencia e defende é a formação humana em outros moldes que tornem a
motricidade um fenômeno a ser admirado, contemplado, apreciado, vislumbrado e não
somente aferido, regulado e controlado pelos treinos, pelas aulas, investigações e entre
outros modos de educação e formação possíveis. Compreender o ser-motrício bem
como formá-lo apreciador crítico-criativo da motricidade humana é possível se
articularmos as bases desenvolvidas na pesquisa com as proposições educativas.
A partir dessas nuances compreensivas podemos dizer que o objetivo da
educação do ser-motrício é a vivência e a interpretação, compreendidos num horizonte
de conhecimento em parte radicado na experiência potencializada pelas múltiplas
linguagens e suas interpretações e, em outra parte, na possibilidade de criação da
consciência do si mesmo em ação. A esses fenômenos, em conjunção, compreendemos
a práxis criadora.
O ser-motrício é o ser-de-sentido-relação-valor-situação e deve criar
possibilidades de conhecimentos nas interlocuções educativas, incluindo todos aqueles
que pertencem direta ou indiretamente do trato pedagógico, suas interpretações, suas
compreensões e suas apreciações.
A perspectiva proposta para a formação do ser-motrício por uma apreciação da
motricidade humana pode ser observada pela interconexão dos 4 elementos
fundamentais: 1) A compreensão do ser-motrício; 2) Múltiplas linguagens); 3) A práxis
criadora; 4) A realidade situada.
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Figura 35 - Apreciação da Motricidade Humana.

Essa opção orientadora não significa somente uma apropriação conceitual das
vivências como tradicionalmente se observa. As interconexões representam as bases dos
processos interpretativos associados à vivência.

8.2.1 - Ser-motrício, o conhecimento a ser celebrado: avaliação por circularidade.

Vimos que ser-motrício é tarefa, é curso, é transitoriedade e circularidade, é a
própria existência mergulhada na complexidade, é criação. Por que então apenas aferir
seu modo ser, classificando e comparando seus desempenhos para descriminar qual ser
humano é mais potencialmente dotado de direito de ser-motrício que outro?

No

entanto, se as essências do ser-motrício, em relação ao modo de existir, não cabem
numa aferição, como a educação, em qualquer esfera, promoveria as ações valorativas?
Defendemos que a primeira grande mudança está no propósito da elaboração de
um processo valorativo. Mais que aferição o ser-motrício invoca ter e ver seus
horizontes de conhecimento celebrados numa relação inter-humana justa, ética e
principalmente fraterna e solidária.
A questão que se coloca a nós é lutar em favor da compreensão e da prática
da avaliação enquanto instrumento de apreciação do que-fazer de sujeitos
críticos a serviço, por isso mesmo, da libertação e não da domesticação.
Avaliação em que se estimule o falar a como caminho de falar com”
(FREIRE, 2004, p. 116).
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Não se trata de uma celebração para vangloriar o ego ou para uma projeção do
“self”, mas um evento capaz de demarcar os horizontes conquistados por novas
perspectivas. Para isso é necessário criar um conjunto de entrelaçamentos de formação
de identidades e singularidades que ofereçam sistemas validativos para distintos
gradientes das possibilidades motrícias. O ponto de encontro dos gradientes motrícios,
aquele instante em que o crescimento do potencial de um ser-motrício encontra
ressonância com o potencial motrício do outro, é a referência para dar sentido ao avanço
de conhecimento num processo de auto-eco-organização (ROCCA, 2015). Esse
fenômeno não é linear, como muito outros fenômenos estudados na trajetória do estudo,
é espiralado, portanto, deve permitir a projeção de um sistema de avaliação que
comporta uma dinâmica que seja coerente com tudo aquilo que foi tratado na tese.
As dimensões de criação de uma espiral identitária podem ser pensadas como
fenômenos que orbitam as projeções dos possíveis motrícios se realizando. Cada ser
expandindo-se pelo seu fazer situado, pela experiência de seus possíveis projetados pela
energia de sua desejabilidade de ser-mais. A relação da energia volitiva, da
desejabilidade de aprender, do potencial relacional co-implicado, da competência e a
habilidade em constante co-criação, do desafio da tarefa a ser realizada ou o
conhecimento a ser adquirido, formam as órbitas de sua experiência formativa.
O conjunto desses elementos pulsa e circula espiraladamente em conexão uns
com os outros e vão se expandindo na medida da experiência. Há a possibilidade de
intercruzamento das orbitas singulares mais não há a preocupação de equiparação por
critério de similaridade linear que de razão para julgar o melhor humano em ato criador.
Não há condicionamentos iguais, mais ou menos válidos apenas com características de
circularidades próprias de acordo com as dimensões das relações entre seus elementos
provenientes da experiência e suas inter-relações com os estados de co-implicação.
Com ele vislumbra-se um modo estruturante de materializar a apreciação da
motricidade humana como o horizonte do ser-motrício celebrado, na sua plena e
autêntica condição de interpretação do mundo.

8.2.2 - Educar o ser-motrício para a apreciação da motricidade humana.

A realização, o encontro do si mesmo co-implicado e a apreciação são ambos
considerados como pontos essenciais na educação do ser-motrício, e como processos
interpretativos, necessitam de um projeto de sentido. Tal referência de projeto desloca
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significativamente o campo valorativo que não tem somente o rendimento como meta,
mas também opera em condição de expressar as conquistas singulares e universais de
desenvolvimento das potencialidades. Isso porque a realização não é somente resultado
do ato de fazer a ser colocado frente a frente de um ser-motrício com o outro, vai além,
transcende a ação, já que se circunscreve em outras dimensões. Ai o sentido tem mais
abrangência e apropriação do que uma finalidade ou um significado. A realização, o ato
efetivo do possível, é a interpretação da intencionalidade cuja técnica vislumbra o
sentido transcendente.
Num projeto educativo que tem a apreensão/expressão, i.e., a confluência
criadora do ser-motrício e a formação em apreciação da motricidade humana como
horizonte de abertura, destacar-se-á os pontos a seguir:
 Analisar, interpretar e dimensionar as carências em torno do espaço educativo.
Analisar o que é possível dentro do espaço/tempo da vivência destacando a
questão da temporalidade, da espacialidade, da corporeidade e da historicidade
do ser-motrício.
 Descentralizar a formação em uma referência única ampliando a participação
dos agentes envolvidos na formação dos conhecimentos e saberes que circulam a
experiência educativa.
 Ampliação e exploração de ações criadoras. Não deixar de considerar a mimese
como importante aspecto da formação da ação consciente, entendendo-a como
potencial de re-experiência criadora e não uma ação puramente imitativa
reprodutora.
 Romper a divisão cartesiana disciplinar. Um projeto de Apreciação da
Motricidade Humana se organiza em torno de múltiplas possibilidades de ação,
múltiplos sentidos, valores e relações potencializadas por múltiplas linguagens
(Oral, gestual, plástica, onírica, do silêncio, musical, teatral e midiática). Por que
manter a divisão cartesiana do conhecimento em categorias disciplinares?
 Desenvolver o método integrativo. Tendo em vista o desenvolvimento de um
pensamento complexo e multidimensional. Sendo o método integrativo síntese
de muitos métodos, uma pluralidade que proporciona o diálogo de múltiplos
horizontes metodológicos, em especial destaque a hermenêutica, resumidamente
estruturada em três palavras: experiência, expressão e compreensão (SÉRGIO,
2003, p.52)
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 Entendimento do conhecimento como emancipação. Onde a solidariedade, a
ética,

o

comprometimento

e

a

co-implicação

esteja

presente

nas

“intersubjetividades” (SÉRGIO, 2003, p. 30).
 Observar a vivência como “acto comunicativo” (SÉRGIO, 2003, p. 54) no
desenvolvimento da relação “nós”. Onde deve tornar-se visível a construção
social nos planos da observação recíproca, interpenetração, co-implicação e coevolução, mantendo a referência do que constitui a singularidade de cada sermotrício.
 Promover atividades que compreendam a corporeidade em sua totalidade autenticidade - plenitude. Onde o entrelaçamento entre a vivência, a
compreensão, a interpretação e a apreciação tornem-se referência para os
projetos de vida.
 Organizar processos validativos e valorativos coerentes.

Que possam

contemplar as nuances e gradientes motrícios dos diferentes corpos e seus
possíveis.
 Explorar a consciência de si mesmo em ato. Explorar a condição humana de
perceber-se em ação, num sentido de voltar-se ao si mesmo para encontrar a
essência presencializada da ação. Favorecer, explorar e estimular o
autoconhecimento criador.

Para formar um apreciador da motricidade humana é significativo perseguir os
horizontes de: 1) Viver de corpo inteiro; 2) Estabelecer o diálogo incessante da
experiência potencializada pela linguagem; 3) Viver aberto à complexidade; 4)
Presencializar a condição co-implicada; 5) Esforçar-se por encontrar a harmonização
das diferenças na equalização dos gradientes de possibilidades motrícias; 6) Edificar
suas singularidades; 7) Construir relações humanas de entendimento sempre notando as
ressonâncias, dissonâncias e consonâncias como fenômenos naturais do modo de sermotrício; 8) Adotar a gratidão como modo de conceber o desafio da busca incessante
pela complementaridade; 9) Despertar a imaginação e a criatividade; 10) Viver para verse pleno na ética e na estética, na essência e na forma. Como aponta Trigo (2016, p.
132), temos que atuar! Atuemos já! O ser-motrício habita um paradigma “vivo,
vivencial, inquisidor e propositivo desde las tripas (corporeidad) que nos mueva de los
lugares de estabilidad en que hemos afincado.” E segue a autora afirmando que esse
habitar se edificará “solamente vivenciando (sentiendo, pensando, tocando, soñando,
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imaginando, pintando, danzando, contando, jugando, escribindo) es que podremos ir
hacia otros mundos”.

8.2.3 - Apreciação da Motricidade Humana e a práxis criadora como eixo norteador da
Educação.

Chegamos ao ponto alto de nossas jornadas e, antes de apresentar as
considerações finais do trabalho, quero registrar um encaminhamento possível e, por
que não dizer, uma inquietação oriunda da investigação e para o conjunto daquilo que
foi trabalhado, i.e., a sugestão de prolongamento do estudo pela formatação e indicação
de um eixo para a educação.
Ao apreciar as jornadas e trilhas percorridas vislumbro um horizonte promissor.
A modesta contribuição que registro nessa fase final da pesquisa, é a
estruturação de um horizonte de organização educacional que tome a “Apreciação da
Motricidade Humana” como acesso ao ser-motrício e a práxis criadora como eixo
norteador.
Essa perspectiva emerge da própria investigação, além das oportunidades que
tive na apresentação de seminários, cursos, debates com professores e congressos sobre
o tema. Percebi que parte dos desdobramentos formulados na tese não são tratados na
formação de profissionais da educação. Vejo não só a necessidade desse investimento
como também sua possibilidade efetiva de realização.
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Apreciação da motricidade

Belo corpo que se move,
fluidez imensurável,
curso no tempo, essência do ser.
Apreciando a motricidade,
um humano é que se vê. 212

212

Cf. SANTOS, S. Apreciação da Motricidade Humana. São Paulo: Factasch, 2015.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para que seja possível construir outros referenciais para pensar, sentir e agir, i.e.,
para viver a plenitude do ser-motrício, é fundamental a educação reestruturar as
práticas, reorganizar os sentidos, ordenar os princípios relacionais e dimensioná-los
sobre novos conjuntos valorativos. Nesse passo, o ser-motrício encontrar-se-á situado
num outro mundo histórico-político-cultural-ético onde outros modos de atuar possam
ser vislumbrados.
O ser-motrício como experiência encarnada e potencializada pela linguagem,
coloca para a educação o desafio de trabalhar na composição de outras realidades, a
partir de outras compreensões e interpretações.
Nesse sentido a educação tem papel fundamental para que a experiência
esclarecedora seja levada às pessoas, e que lhes seja garantido o direito de vivenciar sua
motricidade com liberdade e criatividade, de forma que possam construir seus sentidos,
e que estes sejam parte e garantia do processo de desenvolvimento singular e universal
do potencial humano. A educação pode fazer brilhar muitos corpos e ajudar na
formação de diálogos linguísticos e estéticos de suas ações. A educação pode e deve ser
um espaço de resistência, esclarecimento e emancipação. Ela precisa ser a garantia da
elevação do humano por seu projeto de ser-motrício, mas tem atuado em torno de
sentidos obscuros, indefinidos e desconhecidos.
O ser-motrício pode apreender/expressar sua totalidade existencial numa trama
ilimitada de gradientes de possibilidades de ação, dimensão que traduz a sua
potencialidade criadora. A questão hodierna reside no emaranhado de sentidos onde
essas vivências estão se materializando, e, mais que isso, uma irrefletida atividade
pedagógica que tende a reproduzir as ações em torno de sentidos representativos que
pouco são conhecidos profundamente por parte do(a) aluno(a).
Para trazer à tona toda essa complexa formulação da motricidade humana
vivenciada nos espaços formativos e, para que possamos desvelar essas obscuridades de
sentido e toda potência do projeto de ser-motrício, é que propusemos a compreensão da
motricidade

humana

por

uma

perspectiva

fenomenológico/hermenêutica

em

entrelaçamento com a ciência e investigação encarnada. Tratar a motricidade humana a
partir de horizontes interpretativos permite propiciar elementos compreensivos em
direção a expressão máxima dos valores humanos materializados no corpo em ato.
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Ao olharmos para as vivências, a partir dos horizontes compreensivos
apresentados, localizamos o humano na práxis criadora, pois consideramos a ação
humana como projeto de existência co-implicada onde as intencionalidades de seus
agentes formam, como confluências criadoras, os modos relacionais estruturados nessas
vivências e os seus valores relativos, que nada mais são do que produtos da cultura
fluindo em uma historicidade corpórea.
Com a “Apreciação da Motricidade Humana” é possível adentrarmos na criação
de um projeto filosófico/pedagógico/antropológico que permite integrar a excelência da
ação como projeto de plenitude e formação humana em direção a estética, fazendo uma
junção entre os fenômenos corporais da forma, da essência, do valor, das relações e das
situações circunscritos na dimensão da materialidade percebida, no sentido, na
dimensão valorativa, nos horizontes relacionais integrados e compreendidos numa
espiral da vida.
Esse modelo interpretativo, sem ter a pretensão de compreender a totalidade do
fenômeno da motricidade humana, tem potencial capaz de fazer frente a toda a gama de
destituição do humano diante de sua própria motricidade e corporeidade, bem como da
desapropriação universalizante do projeto de ser-motrício, tomado de superficialidade e
de pobreza de sentido. Permite também suplantar as abordagens reducionista e
racionalistas de compreensão dos fenômenos relacionados à motricidade humana.
Isso pois, o ser-motrício, ao agir, faz escolhas, segue em certa direção e,
sentindo, elabora sentidos/significados potencializando-se em múltiplas linguagens.
Assim disse Manuel Sérgio (1981, p.95-113): “Quem se movimenta - age! E quem age escolhe!"
A “Apreciação da Motricidade Humana” possibilita a emergência de
ressonâncias nos projeto educativo do ser-motrício, contribuindo para que a educação
seja a fonte esclarecedora dos caminhos do corpo em ato intencional, onde, pelas
vivências que edificam a práxis criadora, a interpretação seja o caminho da apreciação
da ação, permitindo a construção de seres cuja apreensão/expressão da corporeidade
seja plenamente capaz de agir com sentido em busca da plenitude de um si mesmo coimplicado.
O projeto educativo/formativo do ser-motrício que defendemos cria um forte
contraponto com todo tipo de projeto que configure uma perda drástica da experiência
da vida e do empobrecimento das narrativas.
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E, como resultados da investigação, em dinâmica criação que podemos abstrair,
destacamos:
1)

Uma compreensão de que o modelo científico que considera a corporeidade como

solo originário das experiências investigativas, pelo desvelar fenomenológicohermenêutico da realidade, evidencia uma coerente estrutura metodológica para acessar
o objeto de estudo da Motricidade Humana, e, por esse caminho, a emergência do sermotrício. Esse fato torna relevante a “Ciência e Investigação Encarnada”.
2)

Que a obra de Manuel Sérgio, pela investigação hermenêutica realizada, revela o

ser-motrício e, por ai, permite estudos de natureza antropológico-filosófica e ontológica
da Motricidade Humana além dos estudos em epistemologia.
3)

Que a revelação do ser-motrício aponta a realidade de um fenômeno que, por sua

natureza e complexidade, não pode ser acessado por métodos investigativos diretos e
cuja dimensão não pode se encerrar num conceito ou definição. Ser-motrício é um
horizonte dinâmico em constante (trans)formação, é um situar-se móvel no mundo.
4)

O acesso ao ser-motrício, por sua natural complexidade, exige um esforço

compreensivo e interpretativo cujo acesso se dá de modo direto pela própria vivência e
de modo indireto pela mediação das linguagens, daí a relevância da perspectiva
metodológica fenomenológico/hermenêutica.
5)

Os desdobramentos do ser-motrício configuram um modo de acessar e situar o

ser-motrício. O ser-motrício é o encontro da plenitude dos possíveis situado na práxis
criadora co-implicada. Portanto, somos seres-motrícios em tudo o que fazemos e, em
tudo que fazemos, devemos habitar a práxis criadora.
6)

Tanto a revelação do ser-motrício, a partir de uma investigação hermenêutica das

obras de Manuel Sérgio e seus modos de acesso, como a compreensão de seus
desdobramentos, constituem significativos horizontes para a ação educativa.
7)

A ação educativa poderá avançar de encontro aos modos essenciais de ser-

motrício se, além de outras referenciais didático-pedagógicas, adotar a orientação
fenomenológico/hermenêutica.
8)

A educação poderá fazer ressonar as interpretações do ser-motrício pelos seus

desdobramentos e pela revelação de seu autêntico habitat na práxis criadora, formando
outros referenciais de ação, de sentido, de relação e de valor para as vivências
culturalmente, historicamente e politicamente situadas.
9)

O ser-motrício, pelo seu pleno potencial apreensivo/expressivo, mais que aferido,

deseja ser celebrado e, consecutivamente, valer-se de um processo formativo
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denominado “Apreciação da Motricidade Humana”. Onde há formação humana de um
ser práxico criador deve estar presente a “Apreciação da Motricidade Humana” como
busca de vida plena.
10)

A “Apreciação da Motricidade Humana” pode compor os horizontes formativos

para o ser-motrício e, por essa razão, tem elementos para ser indicada como um eixo
norteador para a Educação, para a formação humana, para a vida. A “Apreciação da
Motricidade Humana”, como perspectiva educativa, é o reconhecimento e emancipação
do ser-motrício pela práxis criadora, tomada como princípio, e não somente a fixação de
uma prática em específico. Não são as práticas em si e isoladas que determinam a
constituição do ser-motrício e sim, e especialmente, os sentidos, valores e relações que
estruturam a essência da ação que integra-se à sua forma como ato humano consciente.
11)

Que os conceitos de Enação (Varela), motricidade humana (Manuel Sérgio) e

Ação (Blondel) possuem estruturas semelhantes, guardadas as devidas épocas de sua
elaboração, e que são fundamentais para situar o ser-motrício nas perspectivas de uma
paradigma emergente.
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10. DEVANEIOS
Reflexões... no alto...contemplando a paisagem percorrida.

10.1 - Agir ao sabor de mais-ser.
Por que agir? Para onde agir? Como agir? Como sou quando estou em ação?
Agir ao sabor de mais-ser significa estar por inteiro no que realizo,
presencializando sua existência no instante do tempo/espaço, com toda a gama e
gradiente de sentidos, sejam eles proprioceptivos, direcionais ou de significação. A
educação tem a oportunidade de colocar os(as) educandos(as) e os(as) educadores(as)
para experimentar a concretude do corpo e da linguagem de seus modos de ser-motrício.
Assim, agir para formar a identidade, a singularidade; para interconectar a identidade,
sempre em formação, com as constantes mudanças da realidade que habitamos.
Contemplo as “lonjuras” do que o olhar é capaz de alcançar e vislumbro a imensidão
das escolhas que nos remetem os horizontes educativos.
Agir ao sabor do mais-ser é a superação dos reducionismos, é sentir-se pleno na
atmosfera criativa-lúdica-ética-estética. É simplesmente permitir fluir. Tudo funciona
bem com o fluxo da impermanência é tido como natural. A busca da superação das
carências é também a oportunidade de se compreender co-implicado com a realidade,
com as relações, e nelas encontrar seus possíveis modos de apreensão/expressão como
dinâmica confluente, que dá suporte para a formação dos muitos mundos dialogantes.
Agir é saborear o processo de aprendizagem como práxis criadora.
Quando nos deixamos levar “ao sabor do mais-ser”, os fenômenos emergem
com clareza. A invocação para ser-motrício indica: Afine-se como um som. Faça com
que sua vibração torne-se límpida e refinada. Busque ressonância da sua sonoridade
com os outros seres-motrícios, especialmente se sua vocação for educativa. Sons e
movimentos chamam nossa atenção tanto para o perigo como para o encantamento. Que
sejamos tomados pelo encantamento e pela admiração como referência planetária. Uma
das maiores tarefas para o ser-motrício e situar-se na temporalidade e espacialidade,
ajustando-se as circunstâncias e emergindo com elas, vencendo o desejo de, ao tempo
todo, querer controlá-la. Menos fundamentalismo e mais estruturas tolerantes e
intercambiantes, é que deve delimitar a “estaca zero” da formação humana.
Saber é agir ao sabor de mais-ser é saber ser em si, um si mesmo co-implicado
nos outros. Ser-motrício é a experiência de viver ao sabor das marés, ao sabor dos
ventos, deixar-se embalar pelo ritmo da realidade, agir levando em conta as
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circunstâncias, entre o poder de decidir e o poder de deixar-se levar, não no sentido de
ceder aos caprichos de uma força maior, mas ser forte e resiliente o suficiente para
confiar e curtir a existência, “se laisser porter”, i.e., deixar-se levar e libertar-se
momentaneamente das múltiplas cavilações que acompanham a vida cotidiana e jogar o
jogo da vida entre ressonâncias, dissonâncias e consonâncias.
A motricidade humana tem que chegar como algo que deixe as pessoas felizes.
Deve abrir os horizontes de possibilidades onde a alegria, a felicidade do encontro e da
partilhar, da fraternidade e o do amor pelo agir co-implicado, ganhe espaço como modo
de apropriar-se do mundo, como campo de conhecimento, de sentido e de relação.
Como declarou Manuel Sérgio213: “A motricidade humana é o futuro. Temos
que encontrar meios de chegar às pessoas. Temos que divulgar a informação, pois o
melhor está conosco. A verdade e a justiça não se exprimem em números. As pessoas
precisam saber o que a gente diz”.
Sem a emissão de uma luz que possa revelar outras nuances motrícias, que
ainda encontram-se encobertas pela obscuridade interpretativa, o encantamento, a
admiração e a apreciação ficarão reservados. O transbordamento dos sentidos de
dimensões plenas do ser-motrício, por enquanto, circula pela insegurança que os
caminhos desconhecidos apresentam, pois, no meio do caminho, nos encontraremos
com o imponderável.
Assumi um compromisso de estar sendo ao sabor de ser-motrício. Criar
coragem e ser coerente com aquilo que emerge de minha condição de experiência
encarnada e projetiva. Posicionar-me frente às dimensões da realidade, construindo
condições de ressonâncias às vibrações das reflexões oriundas das inquietudes que a
própria motricidade humana desperta. “A Motricidade Humana ensina que o ser
humano é fundamentalmente relação, no ato (ou no movimento intencional) da
transcendência. Na CMH, o vértice do ato é a relação, designadamente a amizade, a
solidariedade e o amor” (SÉRGIO, 2013, p. 78).
Parafraseando Manuel de Barros: Eu preciso ser-motrício!
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Declaração feita em encontro de trabalho da RIIMH (Rede Internacional de Investigadores em
Motricidade Humana), Almada – Portugal, 17 de abril de 2015.
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LUZ
Fosforescendo
Caminha um ser
Que a noite rindo anuncia
Fosforescendo
Porque já se atrasa o dia
Atinge uma encruzilhada
Qual dos caminhos é o seu?
Nem o silencio falava
Nem uma luz se acendeu
Mas o ser que fosforesce
Escolhe um deles e alumia
E acontece
Que num daqueles caminhos nasce o dia.
Manuel Sérgio (1963, p. 13)

FIM
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11- GLOSSÁRIO
Ação: Entendemos a ação como uma complexidade que integra a sensação, o
pensamento, a intencionalidade, a emoção, a consciência e a energia volitiva que se
desdobra a partir do conceito de enação. A ação é uma intenção em si mesma, carregada
de uma série de elementos físicos, fisiológicos, orgânicos, emocionais e sensíveis que
situa o humano como ser-no-mundo. Por isso a ação é própria dos humanos e vai mais
além de uma simples execução (mecânica) de movimentos. A ação consiste em uma
confluência do ser com seu entorno, portanto, é uma unidade dinâmica objetiva,
subjetiva e intersubjetiva.
Atmosfera da experiência educativa: A ambientação, ou seja a atmosfera onde a
experiência educativa se desenvolve, é a dimensão onde o educador “abre” a realidade
para criar estímulos onde o ser-motrício possa realizar suas incursões.
Enação: É um termo proposto por Francisco Varela e significa “fazer emergir” cuja
terminologia vem do inglês “enact”, significando “figurar”, “por em ato” “ promulgar”.
Para Adolfo Vasquez Rocca, estudando a obra de Varela e sua perspectiva
neurofenomenológica, um dos mais significativos avanços nas ciências cognitivas está
na convicção de que não podemos ter nada que se assemelhe a uma mente ou a uma
capacidade mental sem que esteja encarnada ou inscrita corporalmente. Surge como um
uma evidência imediata ligada a um corpo ativo, que se move e interatua com o mundo
Não é possível, portanto, segundo a ideia de enação, separar os processos sensoriais e
motrícios, a percepção e a ação da cognição. Com isso a ideia de percepção deixa de ser
uma simples recuperação de um mundo predefinido passando a ser compreendida como
uma ação direcionada ao mundo que é inseparável de nossas capacidades sensóriomotrícias, portanto, a cognição é uma ação corporizada. (ROCCA, 2015)
Apreciação da motricidade humana: Processo de educação do ser-motrício. Vivência,
compreensão e interpretação da ação humana, um horizonte de conhecimento em parte
vivencial, prático e radicado na experiência, potencializado pelas múltiplas linguagens e
suas interpretações, pois o ser-motrício é o ser-de-sentido nas interlocuções educativas,
incluindo todos aqueles que pertencem direta ou indiretamente do trato pedagógico,
suas interpretações, suas compreensões e suas apreciações.
Ciência e investigação encarnada: Ciência que interatua com a emergente e necessária
ruptura com os padrões dominantes. Espaço de criação de conhecimento do sujeito
epistêmico; lugar de curiosidade e descobrimento das diversas possibilidades de ser; um
modo de apoderar-se de si mesmo e suas múltiplas contingências para construir
conhecimento, onde o erro seja parte do próprio processo de descobrimento e que não
esteja limitado a razão lógica e instrumental; que trate a realidade aberta a historicidade,
ou seja, dinâmica, móvel, e transformadora dos próprios acontecimentos históricos; uma
ciência que volte-se aos processos de harmonia do universo; uma ciência onde o
humano esteja presente e não somente as questões econômicas e tecnológicas; uma
ciência que considere a diversidade dos distintos povos da terra cujo pensamento
flexível é fundamento da abertura de possíveis existenciais; uma ciência crítica, ética;
política, afetiva onde as distintas possibilidades linguísticas, próprias do humano
comunicante, seja contemplada e não só escrita-descritiva ou lógica-dedutiva; uma
ciência que permite a construção investigativa que parta da dúvida prévia, anterior ao
discurso, que possa partir da incorporação do sujeito que está diante da complexidade
epistêmica (AZA; ARÉVALO, 2011). É conhecimento (encarnado) sistematizado
(teoria dos sistemas e complexidade) elaborado mediante a confluência de nossa
corporeidade-motricidade-criatividade a través de caminhos investigativos encarnados e
organizados epistêmica e teoricamente. É conhecimento próprio, enraizado, que se leva
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a todas as partes, não se esconde, é parte vital do ser. É o estudo dos diversos
procedimentos corpóreos que empreendemos para descobrir os prós e contras de
problemas que nos afetam como seres humanos no mundo. A investigação não é isolada
nem imparcial, da mesma maneira que não há ciência-conhecimento encarnado
apolítico. Toda investigação tem uma carga afetiva, porque o ser humano é complexo
(emocional, espiritual, físico, mental, mágico, sensitivo, intuitivo) e é ele quem elege o
que investigar e como investigar, o que olhar e como olhar. (TRIGO, 2011).
Co-implicação: A co-implicação é o modo referencial que trata do horizonte relacional
interhumano. Para traçar um horizonte de compreensão para o ser-motrício coimplicado parte-se da perspectiva de que o indivíduo não é simplesmente um eu
originariamente puro e que vive isolado de tudo, que se experimenta a si mesmo na
imanência de sua autoconsciência. O ser-motrício experimenta o si mesmo sempre no
meio do mundo humano comum. Cf. OLIVEIRA, M.A. Antropologia filosófica
contemporânea: subjetividade e inversão teórica. São Paulo: Paulus, 2012, p. 241. A
co-implicação dissolve a polaridade ego – alter ego (GARCÉS, 2005, p 4). A coimplicação revela as experiências do ser-motrício como um estado formativo de
descobrir-se em situação, cuja essência é o entrelaçamento corporalizado, que não pode
ser edificado por uma racionalidade de consciências que se colocam frente a frente,
interligadas apenas pelo recurso da norma.
Co-moção: É uma energia primária da ação e o seu sentido último, uma circularidade,
onde não há fim, somente recomeços. O que emerge dessa condição é o ser-motrício
implicado em sua ação, não somente para satisfazer uma demanda particular e isolada
da realidade relacional em que está situado. A co-moção e a ação que responde à um
apelo ao outro. Trata-se de um compromisso do ser-motrício consigo mesmo do qual o
outro está implicado por um tipo específico de afeto que reconhece a busca de ser-mais.
Confluência criadora: Possibilidade de entrelaçar a dimensão sensível com a dimensão
inteligível do ser-motrício, ambos num movimento de apreensão/expressão cuja
“ligação” se ordena na relação, também entrelaçada, da ação/linguagem/vida o que
compreendemos como uma interação corporal de circularidade dinâmica. No centro
tem-se a originária condição de sentido da materialidade vivida e, como enlace, tem-se
a potência da linguagem que conduz, por mediação, os horizontes da experiência para
outras configurações, com seus direcionamentos vividos nas múltiplas possibilidades
lingüísticas. Em ambos, e de modo integrado, emerge do ser-motrício na busca plena
de sentido criador.
Corporeidade: Condição concreta de presença, participação e significação do homem
no mundo. Como condição objetiva, a corporeidade é o substrato sobre o qual se
constrói a motricidade. Como vivência subjetiva, a corporeidade é fruto da construção
da motricidade.
Experiência: significa o que se vive percebendo-se, consciência do viver como
experiência de, viver o que passa em mim em minha consciência, experimentar-se;
“Erlebnis” é minha experiência vivida que tem sua origem na relação da minha
subjetividade ativa com algo a que minha experiência vivida se refere. É, pois, um
modo muito especial de experiência - Josgrilberg (2013, p. 14).
Motricidade: Termo adotado para referir-se às ações do ser-motrício. Tem-se a
preocupação primeira de substituir o termo “atividade física” já que uma prática da
cultura do ser-motrício não se resume apenas a um “físico” que age, mas a totalidade da
pessoa humana. Tal termo também será utilizado para designar o que se expressa mais
comumente como “práticas corporais”, ou “atividade motora”. Portanto, a adoção do
termo “motricidade” revela de modo mais pleno a complexidade do fenômeno a ser
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estudado, como será possível observar no transcorrer do estudo. Trata-se de uma
adjetivação dos conceitos de corporeidade e da ação com sentido, valor e relação.
Práxis criadora: “O Processo criativo de um ser em que as praxias lúdicas, simbólicas e
produtivas traduzem a vontade e as condições de o homem se realizar como sujeito, ou
seja, como autor responsável dos seus atos, designam, além disso, a capacidade (e o
direito) de construir uma situação pessoal de maturidade e de sonho, que torne possível
a existência liberta e libertadora e que adquira a expressão do inédito e do absoluto”.
(SÉRGIO, 1994, p. 36; SÉRGIO, 1999b, p. 150). O ser-motrício é um ser práxico, pois
não nasce especializado e supera suas carências agindo. A práxis criadora permite
edificar o modo humano de existir como tarefa no projeto de ser-mais (SÉRGIO, sdb.)
A possibilidade criadora da ação humana é o caminho da realização onde o ser-motricio
se posiciona, opina, escolhe, integra-se, comunica, apreende, explora a capacidade de
imaginar mundos possíveis para sua existência. “E, porque projeto, o homem é o
domínio, por excelência, da virtualidade, da vontade criadora, da tensão afirmativa,
onde o corpóreo é prometido, em plenitude, pois o que busca o homem, no fundo, senão
a felicidade, a polissignificação do prazer?” (SÉRGIO, sdb., p. 108)
Ressonância educativa: A designação “ressonância” tem o sentido próximo do que
ocorre no mundo da física, ou seja, certa vibração provoca numa outra estrutura um
estado de reverberação por equalizar-se na mesma sintonia, na mesma frequência
vibratória. Evidentemente que a condição ressonante será explorada pelo sentido
fenomenológico, i.e., pelo qual um determinado modo de compreensão e interpretação
da realidade pode fazer ressoar outras estruturas compreensivas. Não é uma questão de
subsídios, aportes ou referenciais e sim de ressonâncias, já que não se trata de escolher
ou não escolher ressonar, é um estado implicado, se dá. Outros conceitos como a
dissonância e a consonância, que muito explicam o que aparece na música, também
serão explorados como perspectiva compreensiva fenomenológica. A ressonância
educativa considera a afeição como o “elemento” que provoca a “vibração” no outro.
Ser-motrício: Apesar de tratar o sentido de ser-motrício como fenômeno que não cabe
numa delimitação conceitual vale apresentar um horizonte interpretativo simplificado.
Trata-se de uma formulação que preconiza as noções de ser, corporeidade, motricidade,
práxis criadora e linguagem, de forma integrada. O ser-motrício apresenta-se como um
ser de horizontes e possibilidades. O ser-motrício, enquanto fenômeno, emerge da sua
relação com o mundo e com os outros seres. O ser-motrício não é um ser que está diante
do mundo, mais é parte do próprio mundo porque nele age de modo co-implicado. Sua
existência não é apenas biológica já que, consciente de sua carência e finitude projeta-se
na temporalidade e na espacialidade, faz mover-se. O ser-motrício apresenta-se como
um modo ontológico do ser humano, cuja expressão de sua autenticidade envolve suas
ações numa dimensão que vai além das necessidades de execução técnica de
determinados movimentos, que marcam o campo de ação das distintas formas de
expressão da cultura corporal humana. Ser-motrício é o habitar humano na dimensão de
atuação do corpo que, como singularidade e universalidade de domínio ontológico,
move-se como intencionalidade do si mesmo co-implicado no mundo circundante, i.e.,
o estado de realização da corporeidade, onde o ser entende-se diante de si mesmo no
mundo com os outros.
Ser-motrício situado: Pressupõe um “prisma” que convida a interpretação daquilo que
emerge do fenômeno motrício em sua complexidade. Compreendemos o ser-motrício
situado em esferas ou dimensões entrelaçadas que prolongam as descrições dos seus
desdobramentos, situando-o na complexidade, apresentando perspectivas de
compreensão da amplitude do próprio fenômeno motrício. Compreendemos o ser326

motrício situado na materialidade concreta da vivência da ação entrelaçada no sentido,
na relação, no valor circunscritos numa dinâmica histórico/cultural/ético/política.
Vivência: A palavra vivência apareceu recentemente no vocabulário alemão (Erlebnis)
há cerca de pouco mais que um século. Dilthey a colocou em uso, aparentemente
inspirando-se em Schleiermacher. Para ele a vivência aponta para algo que é
experimentado internamente pelo sujeito que de sua própria experiência visa o
mundo.(...) Husserl a retoma na fenomenologia para expressar uma subjetividade vivida
do lado da pessoa, uma subjetividade ativa em projetar-se para o mundo de tal modo
que compartilhamos a vida e o mundo vivido. A intencionalidade dirigida ao mundo é
uma vivência de si pela qual as coisas se objetivam para nós. Através das vivências
sucessivas podemos descrever as essências. Pela vivência estabelecemos uma relação de
compreensibilidade com o mundo no qual eu experimento como parte. Nesse sentido a
vivência (Erlebnis) se opõe a experiência cientifica empírica ou externa (Erfahrung)
pela qual observo o mundo sem me incluir na própria experiência.
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13 – ANEXOS
I - Quadro de vídeos e temáticas.
Acesso ao vídeo
Estados ressonantes.
disponíveis em: https://www.youtube.com/watch?v=uENITui5_jU
e
https://www.youtube.com/watch?v=LV_UuzEznHs . Último
acesso em: 19/10/2016.
Francisco Varella – Entrevista. Conceito de Shunya do sânscrito.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2Bx8cTiTmeU .
Último acesso em: 19/10/2016.
Baraka.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kCrLsjn9lwI
Acesso: 19/10/2016
Propagandas da Gillete Body.
Luan de Oliveira Para Gillette BODY: Movimento Único Como
Cada Drop | Gillette Brasil Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=wgsa2Pgfezg . Último acesso
em: 19/10/2016.
Gillette BODY com Célio Beleza: Cada Movimento é Único |
Gillette Brasil. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=JbxKMy9yNs0 . Último acesso
em:
Alejo Muniz Para Gillette BODY: Movimento Único Como Cada
Onda | Gillette Brasil
Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_751446
885&feature=iv&src_vid=JbxKMy9yNs0&v=b4u0Fm2nbSw .
Último acesso em: 19/10/2016.
The World's Best Parkour and Freerunning 2014
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LVILaXvspcU.
Último acesso em: 19/10/2016
Motion Sculptures HD: "CCTV Documentary Idents" by – Korb.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dIHOJTrzsK4 .
Último acesso em: 19/10/2016.
Documentário “Eclipse de Deus”. Acesso: Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=C6SvShUKP2s. Último acesso
em: 19/10/2016
Titãs - Comida ( Video Clip )
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=W5TI7iLvHC4 .
Último acesso em: 19/10/2016
Quem somos nós
Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=WDXFRvbe2VY . Último
acesso em 19/10/2016.
O oleiro.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7GbB9TtzqE0.
Último acesso em: 19/10/2016.
Zen Archery Sensei Suzuki
Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=GUzNoTrVA1U. Último acesso
em: 19/10/2016.
Pranayama - Baba Ramdev
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=amkJraCgIng.
Último acesso em: 19/10/2016.
La fragua del tio Juane-caminos del flamenco-martinete.mp4
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=74U3ggKtYfA.
Acesso: 19/10/2016

Tema relacionado na Tese
O conceito de ressonância na
física
e
o
conceito
fenomenológico de ressonância.
A plenitude ontológica e
conceito de sobreabundância.

o

As narrativas do mundo natural,
do mundo animal e do mundo
humano.
A singularidade da experiência
motrícia.
O
fenômeno
da
evanescência. A motricidade
compreendida como condutas que
não se repetem. O discurso
motrício
no
fluir
da
espaço/temporalidade.

A transfiguração do espaço/tempo
pela ação humana. A criação e a
dimensão do sentido.
A motricidade como fenômeno
evanescente. O discurso motrício.
A linguagem e a corporeidade. A
linguagem como abertura de
relação ser-mundo.
Busca do ser pela transcendência
dos condicionantes biológicos.
O princípio das incertezas. A voz
média e as distintas possibilidades
de ação.
Energia volitiva para o ato
criador. Co-implicação educadoreducando. Abertura de horizontes
como práxis criadora.
A respiração humana transcende
os condicionantes biológicos e
assume
seu
entrelaçamento
cultural.

A
transfiguração
da
ação
produtiva para a ação expresssiva.
As
múltiplas
linguagens
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El martinete (A Palo Seco: Rasgos Flamencos)
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=zaVw-qG0zaU
Acesso: 19/10/2016
Lavadeiras do Jequitinhonha - Projeto Cantos de Trabalho
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=X5qxLbtbCg4
Acesso: 19/10/2016
FOLI (there is no movement without rhythm)
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY
Acesso em: 19/10/2016
Water drumming
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=pEgJhfWKq4A
Acesso em: 19/10/2016
Festival Internacional de Jogos Tradicionais na Guarda
Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=HzrQowGBWas. Último acesso
em: 19/10/2016.
Prof. Carlos Vainer fala sobre Megaeventos no programa Juca
Entrevista
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZKDRaZXajIg
. Último acesso em: 19/10/2016.
ANISH KAPOOR
“Descension” https://www.youtube.com/watch?v=x7sx0zsUjP4
“Ascencion” https://www.youtube.com/watch?v=67MNFmjcVxs .
Último acesso em: 19/10/2016.
ANVIL CHORUS (Verdi Il Trovatore).
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MdX3T_Kjcos
. Último acesso em: 10/10/2016.
Arte Suminagashi
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9nAez1H9iAw .
Último acesso em: 19/10/2016
80 anos de Isaac Karabtchevsky - Sinfonia de uma Vida
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=BdxqauT0Lk4 .
Último acesso em: 19/10/2016.
Maurice Merleau-Ponty leído por Marina Garcés - Biblioteca
abierta
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZUnM6I4hJ20 .
Último acesso em: 19/10/2016.
Surya Namaskar – saudação ao sol.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mtO2fRmh8D8.
Último acesso em: 19/10/2016.
Yoga shala for blind children – India
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=eNHVe6CCrBA
. Último acesso em: 19/10/2016.
Futebol em três tempos - websérie Esporte Como Direito
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1MA1aQ1P91E
. Último acesso em:19/10/2016.
Festival Latino-Americano de Futebol3 2013 - Salvador, Bahia,
Brasil.
Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=l4HEbMFZ6P8&ebc=ANyPxK
q8u2NfzjFxcgu6jaMAA9LKjYBruMNjI1ko4T9r69Tr6unLJjonw65
DBEAaGkGttM5ekoTa0yOdq57_UhecYKPuhJKPmA Último
acesso em: 19/10/2016.
Xondaro Mbaraete - a força do xondaro
Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=4FbUVwDwp9U. Último
acesso: 19/10/2016.
Homens Xondaro
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=p1JZ7CNdpxw.
Último acesso: 19/10/2016.

transcendem a dimensão do
trabalho em direção à plenitude
dos possíveis.

A transfiguração do sentido do
trabalho ao mundo do jogo.

Os mega eventos como negócio.
O fenômeno do jogo com sentido
produtivo.
O corpo e o entrelaçamento com a
realidade percebida. A invocação
às percepções.
A ação educativa, seus desafios,
embates e interpelações.
A voz média, a práxis criadora e
interatuação educativa.
Educar como continuidade da
vida.
O fenômeno da co-implicação.

O ser-motrício e a autoconsciência presencializada.
Cultura educadora em estado de
origem. O ser-motrício situado.
Dimensões valorativas
motricidade humana.

e

a

A confluência criadora como
fenômeno
onto-semânticomotrício.
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Gule wamkulu wa kwa Njombwa
Vídeo
1
Disponível
em:
https://www.youtube.com/watch?v=olhPxM0lmLU . Último acesso
em: 19/10/2016.
Malawi
Vídeo
2
–
Disponível
em:
https://www.youtube.com/watch?v=UEb3htjOIBk. Último acesso
em: 19/10/2016.
Danças Brasileiras - Jongo
Vídeo
1
–
Disponível
em:
https://www.youtube.com/watch?v=jXbEhFrNXMM
–
Último
acesso em: 19/10/2016.
Danças Brasileiras – Batuque Paulista
Vídeo
2
Disponível
em:
https://www.youtube.com/watch?v=z8APscqNy2I - Último acesso
em: 19/10/2016.
Danças Brasileiras – Coco Alagoano
Vídeo
3
Disponível
em:
https://www.youtube.com/watch?v=2ekFBmA_tjY – Último acesso
em: 19/10/2016.
Danças Brasileiras – Tambor de Crioula
Vídeo
4
Disponível
em:
https://www.youtube.com/watch?v=ytSZDgHgRlI – Último acesso
em: 19/10/2016.

O entrelaçamento da linguagem
com a motricidade humana.
Elementos para um referencial
hermenêutico e a confluência
criadora do ser-motrício.
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