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0 PAPEL DO EDUCADOR 

Maria Aparecida Viggiani BICUD0 1 

RESUMO: Neste artigo sao apresentadas articula96es da Educa9ao Fisica com Educa9ao e com Ciencia. Sao 
apontados modos de compreender o corpo, enfatizando-se a concep9ao "merleaupontiana" que o entende 
como Leib. Articula-se o entendimento do Leib com Educa9ao Fisica, vista sob a perpectiva da cura, ou seja 
do cuidado, da preocupa9ao e da solicitude para com o ser do corpo-pr6prio . 

PALAVRAS-CHAVE: Educa9ao; Ciencia;-Educa9ao Fisica; Corpo-Pr6prio; Cura. 

0 lema "0 papel do Educador" me foi 
dado f.lelos organizadores da Semana de Estudos 
de Educa9ao Fisica 2 

Quando se fala de papel diz-se do 
desempenho de posi96es assumidas na 
organiza9ao social , de acordo com padr6es 
definidos socialmente. Assim, "o papel do 
Educador" deve ser tratado a partir da perspectiva 
do que a sociedade espera dele. Embora considere 
esse enfoque importante para a educa9ao escolar, 
optei por modificar o lema para "0 significado de 
ser educador'' e aborda-lo no contexto da 
Educa9ao Fisica, porque entendo que precisamos 
compreender os papeis que desempenhamos em 
urn contexto mais amplo - o dos significados 
atribuidos social e culturalmente as atividades 
centrais para o cultivo do homem 3 

Que sentido e significado de educa~ao se 
mostram para o profissional de Educa9ao Fisica? 

Como esses sentido e significado nao 
estao explicitos para mim, meu primeiro exercicio 
foi busca-los no proprio dicionario da lingua 
portuguesa. (Ferreira, s.d). Nao tendo encontrado 
Educa9ao Fisica focalizei Fisica e constatei que 
seu significado e apresentado como "a ciencia 
das coisas naturais", "tratado ou compendia da 
Fisica" e exemplares desse tratado . 

Fui, entao, a palavra Educa~ao. Detive
me no significado dessa palavra e constatei que 
poderia, com ele, elaborar o de Educa~ao Fisica. 
Passarei, entao, a apresentar essa elabora9ao e, 
em seguida, a colocar em destaque urn significado 
possivel para o educador do fisico . Do fisico? 
Essa e uma duvida a ser abordada posteriormente, 
neste artigo. 

Educa~ao, de acordo com o dicionario da 
lingua portuguesa, vern do latim educatione e 
significa "ato ou efeito de educar-se", 

1 Prolcssora Titular do IGCE - lnstituto de Geocicncias c 
Cicncias Exatas - UNESI' - 13506-900- Rio Claro - Estado de 
Sao Paulo- Brasil. 
Pr6-Reitora de Gradua<;ao da UN ESP 
2 

"VI Encontro para discutir qua/idade em Educm;ao Fisico e 
Esporte ··.de 17 a 21/11/97. Campus de l'residente Prudente. 

J Cultivo aqui est<\ sendo tomado no sentido de formar. cducar 
ou desenvolver aquila que se mostra caracteristico ou pr6prio 
ao modo de ser do homem, vivendo na concrctitudc da 
mundalidadc do mundo. 
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"processo de desenvolvimento da capacidade 
fisica, intelectual e moral da crian~a e do ser 
humano em geral, visando a sua melhor 
integra~ao individual e social". 

Buscando o sentido que Educa9ao Fisica 
fazia para mim, demorei-me nesse segundo 
significado. Percebi que ele diz do cuidar da 
capacidade fisica a qual, por sua vez, e adicionada 
aos aspectos intelectual e moral. 

Do que !rata esse cuidar? Certamente e 
uma atividade; porem, as a96es executadas 
expressam a intencionalidade do executor. Essa 
intencionalidade, que e urn olhar abrangente 
direcionado para a melhor integra9ao psicol6gica e 
social do ser humano, desdobra-se em propostas 
pedag6gicas, educacionais, fundadas em estudos 
a respeito do desenvolvimento da capacidade 
fisica interrelacionados aqueles do 
desenvolvimento das capacidades "intelectual e 
moral". 

Entretanto, o modo pelo qual as 
capacidades fisicas, intelectuais, marais e sociais 
emergem indicam uma separa9ao em areas - a 
fisica, a intelectual, a moral, a social - que 
necessitam ser relacionadas por aquele que faz 
educa~ao fisica. 

Nesse caso, a a9ao do cuidado fica 
prejudicada porque ha que se decidir quanto ao 
aspecto a colocar em destaque. Acredito ser isso 
que lorna dificil ao profissional da Educa9ao Fisica 
olhar-se como educador, na medida em que a esta 
cabe cuidar do desenvolvimento das capacidades 
fisicas , deixando para o pedagogo e para o 
psic61ogo o cuidado com o desenvolvimento dos 
aspectos intelectual, social e psiquico. 

Parece-me ser ai que se encontra a cisao, 
talvez epistemol6gica, talvez ontol6gica, entre 
Educa~ao e Educa~ao Fisica . Dai a necessidade 
sentida pelos profissionais da Educa9ao Fisica de 
interrogarem "o que e ser educador?" explicitada, 
conforme meu entendimento, como "qual o papel 
do educador?", pois estranham a possibilidade 
de se verem e, ao mesmo tempo, de nao se verem 
como educadores. 

Visando a aprofundar a compreensao de 
uma possivel cisao epistemol6gica entre 
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Educa~ao Fisica e Educa~ao, deter-me-ei urn 
pouco na relac;:ao da Educa~ao Fisica com a 
Ciencia, uma vez que a primeira se pauta na 
segunda para fundamentar, de modo cientifico, 
suas propostas pedagogicas e ac;:oes interventivas 
que objetivam a integrac;:ao do fisico ao intelectual 
e moral. 

Como a Educac;:ao Fisica se comporta 
com relac;:ao a Ciemcia? 

Sabemos que as afirmac;:oes cientificas, 
oriundas dos estudos efetuados com o rigor 
exigido pelos prdcedimentos da Ciencia, podem 
ser tratadas como verdades postas em uma 
proposic;:ao generica que sustenta todas as 
deduc;:oes conectadas, de modo logico, a essa 
proposic;:ao geral. Nessa perspectiva, a Ciencia e 
tratada abstratamente e sustenta uma ideologia de 
verdade acima de pontos de vista. Esse seu 
carc~ter abstrato a afasta da realidade vivida, 
porque esta e densa e acolhe ambigOidades e 
incertezas, enquanto a Ciencia se diz clara e 
certa, pois se edifica no nivel do logico e do geral. 

Procedendo de acordo com essa 
concepc;:ao positivista de Ciemcia, as ac;:oes da 
Educac;:ao Fisica sao por ela determinadas. E aqui 
a cisao epistemologica e ontologica se torna mais 
explicita, uma vez que a dicotomia entre o real 
vivido e o postulado pelos estudos cientificos se 
mostra com forc;:a. 

Para transcender ou ultrapassar essa 
dicotomia e preciso trabalhar outra possibilidade de . 
compreensao da realidade. Urn modo de se 
conseguir isso e privilegiando a rea/idade vivida. 
Assim, uma outra maneira de proceder, ao se 
trabalhar com o conhecimento cientifico, e ficar 
atento ao sentido que esse conhecimento faz para 
aqueles que estao envolvidos no processo de 
desenvolver as capacidades fisicas, moral e 
intelectual do ser humano. Nesse caso, busca-se o 
conhecimento produzido, dimensionado pela 
realidade vivida daquele que age intencionalmente 
visando a Educac;:ao Fisica . 

Do que se fala quando se fala de 
realidade vivida? Trata-se da realidade 
experienciada pelo corpo-pr6prio (Merleau-Ponty, 
1994) na dimensao da temporalidade e da 
espacialidade vividas com os outros sujeitos e 
demais entes e seres. 

0 corpo-vivido ou corpo-pr6prio ou 
corpo-encarnado e uma denominac;:ao utilizada 
por Maurice Merleau-Ponty, cujo significado ja fora 
atribuido a termos semelhantes por Edmund 
Husserl, que trata do movimento dos corpos, tanto 
no caso do meu corpo-vivo - que se movimenta, 
sente e, portanto, percebe - como no movimento 
dos corpos fisicos, e ainda no dos outros humanos 
presentes no mundo-horizonte. 

0 significado atribuido ao corpo-proprio e 
elucidado pela distinc;:ao que Husserl faz entre Leib 
e Korper. Leib e entendido como o corpo com 
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movimento intencional. Korper significa o corpo, 
entidade fisica . 

Para Merleau-Ponty, o corpo-vivido e o 
corpo com movimento intencional, origem zero de 
urn ponto de vista que da uma determinada 
orientac;:ao ao sistema de experiencia da pessoa. E 
o corpo que percebe, que se presentifica na ac;:ao e 
na manifestac;:ao do pecebido pela fala . E o corpo 
que se expoe, que e presen~a e que se estende 
ao outro, ao mesmo tempo em que acolhe a 
presenc;:a do outro em si, na perspectiva do seu 
olhar e na do seu modo de sentir. Esse corpo
vivido e o corpo, cogito que se descobre em 
situac;:ao, ou seja, que se descobre ao mesmo 
tempo em que esta engajado, enquanto 
pensamento particular, em certos objetos e 
pessoas. E o corpo que se percebe em ato e se 
lanc;:a a esfera da intersubjetividade, pois o corpo
pr6prio e tambem o seu exterior que, de si, o seu 
ponto-zero, percebe o corpo do outro, como ele 
mesmo, que tambem e o seu proprio ponto-zero. 
Ou seja, a perspectiva na qual ele sempre esta 
posicionado e aquela onde o outro tambem esta 
sempre posicionado. 

E do Leib que falamos nessa segunda 
maneira de trabalhar o conhecimento cientifico a 
servic;:o da Educac;:ao Fisica. 0 corpo-vivido e o 
ponto de convergencia da ac;:ao educadora, do 
movimento da intencionalidade, do sentido que o 
mundo faz para si, e o ponto-zero que, de sua 
perspectiva, se estende para o outro, para o 
mundo e para si proprio, ao mesmo tempo em que 
mundo e outro nele estao presentes, constituindo a 
intersubjetividade. E nessa dimensao da realidade 
que a ciencia se edifica. E nesse horizonte que ela 
se torna pec;:a fundamental da Educac;:ao Fisica. 

Como fica, entao, o significado de ser 
educador para urn profissional da Educac;:ao 
Fisica? 

Pelo acima exposto e retomando a duvida 
do inicio deste artigo, quanto a estar o profissional 
da Educac;:ao Fisica voltado para a educac;:ao do 
fisico, temos que ele esta voltado para a educac;:ao 
do corpo proprio ou do Leib. 

Entretanto, esse significado se explicita 
apenas quando se enfoca a Ciencia segundo uma 
concepc;:ao nao positivista. Ou seja, quando ao se 
tratar do conhecimento da realidade, nao se parte 
do pressuposto cartesiano que o todo e conhecido 
pelas partes, caso em que a dicotomia 
mentelcorpo se impoe. Porem, trata-se a 
realidade como uma totalidade que nao admite 
cisoes, em que toda e qualquer parte influencia a 
outra e e por ela influenciada, de modo dinamico, 
dialetico e constante, estruturando, por esse 
movimento, sua forma e conteudo. Nesse enfoque, 
a cisao mentelcorpo ou psiquicolfisico nao e 
admissivel. Portanto, nao se mantem separac;:oes 
rigidas quanto a atuac;:ao de profissionais 
especificos para o fisico, para o psiquico, para o 
intelecto . Porem, os profissionais que trabalham 
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com as areas da educa~ao e saude tem como foco 
de sua aten~ao o Leib. 

Alem desse esclarecimento, tendo por 
meta abordar a pergunta formulada a respeito do 
significado de ser educador para o profissional da 
Educa<;ao Fisica, imp6e-se colocar em evidencia 
Educa~ao. 

Para explicitar um significado possivel, 
enfocarei aquele que atribuo a Educa<;ao, 
entendendo seu cerne como cuidado. Vejo 
Educa<;ao como pro-jeto4 do ser humano, no 
sentido de um movimento do que se lan<;a a frente 
cuidando do caminho dos desdobramentos das 
possibilidades do ser, os quais se materializam 
nos acontecimentos mundanos, ao mesmo tempo 
em que se tornam na espacialidade e na 
temporalidade vividas na dimensao do historico e 
do social. 

Para explicitar o sentido que cuidado faz 
para mim, tornando-se, na minha perspectiva, o 
cerne da educa<;ao, vista como pro-jeto, vou trazer 
a presen~a de todos, aqui, o mito da "Cura" e as 
interpreta<;6es expostas no Sere Tempo de Martin 
Heidegger (1988). Para tanto, pe~o licen<;a ao 
leitor, para usar a linguagem heideggeriana. 

"Certa vez, atravessando um rio, Cura viu 
um peda~o de terra argilosa: cogitando, tomou um 
peda<;o e come~ou a lhe dar forma. Enquanto 
refletia sobre o que criara, interveio Jupiter. A Cura 
pediu-lhe que desse espirito a forma de argila, o 
que ele fez de bom grado. Como a Cura quis 
entao dar seu nome ao que tinha dado forma, 
Jupiter a proibiu dizendo que devia dar-se-lhe o 
seu. Enquanto Cura e Jupiter disputavam sobre o 
nome, surgiu tambem a Terra (Tellus) querendo 
dar o seu nome, uma vez que havia fornecido um 
peda<;o de seu corpo. Os disputantes tomaram 
Saturno como arbitro. Saturno pronunciou a 
seguinte decisao, aparentemente equitativa: "Tu , 
Jupiter, por teres dado o espirito, deves receber 
na morte o espirito e tu, Terra, por teres dado o 
corpo, deves receber o corpo. Como, porem, foi a 
Cura quem primeiro o formou, ele deve pertencer 
a "Cura" enquanto viver. Como, no entanto, sobre 
o nome ha disputa, ele deve se chamar "homo", 
pois foi feito de humus (Terra)". (Heidegger, 1988, 
p 263-4) 

Tomando-se os § 41 e § 42 do Ser e 
Tempo, (Heidegger, 1988, p.255) encontram-se as 
possiveis interpretat6es para compreender-se o 
ser da pre-sen~a ou ser-al;, ou ainda, do 

~Projeto lan9a <l ti·cnte possibilidades que podem vir-a-ser. a 
medida em que as escolhas se realizam. matcrializando-se 
historicamcnte. portanto. na temporalidade e na espac ialidade 
mundanas. (nota da autora). 

;Prcscny<l: designa9ao do homem querendo dizer que cle so se 
reali za na prc-scn9a (Da-Sein). Prcsenya e uma abertura que se 
fccha e. ao fechar. abrc-se para a identidade e difercn9a na 
med ida e toda vcz que o homcm se conquista e assume o 
oricio de ser. qucr mun encontro. quer num desencanto. com 
tudo que cle c e nao e. que tem e nao tem. E esta pre-serwa que 
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homem, como cura. 0 termo cura pode significar 
esfor~o angustiado, cuidado e dedica~ao. 

Dizer que cura e esfor~o angustiado 
leva a interpreta~ao de o homem ser um ente em 
que esta, nele mesmo, em jogo o seu proprio ser. 
Traz consigo a incumbencia de manter-se vivo, de 
perceber-se vivo, percebendo-se abandonado a si 
mesmo, por ja ser-no-mundo. Esse ser-no-mundo 
se concretiza como ocupa<;ao, materializando-se 
no fazer e no estar com os outros nos encontros 
dados socialmente e como preocupa~ao, ou seja, 
como uma ocupa~ao previa com o que pode-ser, 
no sentido das possibilidades possiveis antevistas. 
Assim, esfor~o angustiado por manter-se como 
tal , vivo, ocupando-se e preocupando-se no
mundo, imerso nas facticidades existenciais 
encontradas no cotidiano: violencia, mesquinhez, 
verdades impostas, uso e manipula~ao do humano, 
palavras vazias de sentido e de significado, mas, 
tambem, encontro, dialogo, pensar autentico, 
solidariedade, solicitude. 

Cura como cuidado, sendo cuidado 
entendido como estar-atento, Iucido ao proprio 
poder-ser do homem, cuidando para que ele seja, 
mantendo-se vivo, podendo ser para as suas 
possibilidades mais proprias. 

Cura, como dedica~ao, significa doa<;ao, 
dar-se ao projeto da manuten~ao da vida. Vida que 
e a propria materializa<;ao da physis, forma 
imperante, que brota, pondo-se e permanecendo 
como tal. Entretanto, ha que se cuidar para que a 
vida permane~a. seguindo seu percurso no tempo. 
Ha que se cuidar para que o ser seja. 

0 mito da Cura nos poe em presen<;a da 
realidade do homem (homo), desnudada como 
corpo (humus) e espirito (Jupiter) , porem nao 
retendo a dicotomia corpo-espirito e, sim, 
desvelando o que e essencial a vida mundana 
desse ente feito de terra e de espirito, que e a 
cura. Portanto, o zelo, o cuidado , a preocupa~ao. 
Revela-nos um ente cuja denomina~ao, que 
carrega consigo sua caracteristica essencial, foi 
dada por Saturno, o Tempo. lsso leva a 
compreensao da pre-sen<;a, em um nivel pre
ontologico, como caracterizada por um modo de 
ser em que predomina seu percurso temporal no 
mundo. Assim, o "ser da presen~a tern o seu 
sentido na temporalidade. Esta, por sua vez, e 
tambem a condi~ao da possibilidade da 
historicidade enquanto um modo de ser 
temporal proprio da presen~a ... " (Heidegger, 
1988, p.48). 

joga originariamentc nosso ser no mundo. CARNEIRO LEAO. 
Emmanuel. Apresentac;:iio In: HEIDEGGER. M. Ser e tempo. 
p. 20 . 

6 Presen9a traduc,:iio do Da-Sein escolhida pela traduc,:ao 
brasilcira de Ser e tempo. elaborada por Marcia de Sa 
Cavalcanti. Alguns autores brasileiros que interpretam o 
pensamento de Martin Heidegger preferem a traduc,:ao Ser-ai. 
como ocorre nas traduc,:oes trancesa e espanhola do Ser e 

tempo. (nota da autora). 
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Aqui tem-se a explicitac;;ao do espirito 
encarnado, que e na temporalidade do tempo em 
que vive de modo situado, ou seja, em urn Iugar e 
em uma epoca determinada. lsso quer dizer que 
nao M espirito sem corpo. Que o corpo, enquanto 
espirito encarnado, leva consigo o seu destine que 
e a cura. Cura que e preocupac;;ao, zelo, cuidado 
·para com sua possibilidade de manter-se sendo~ 

Agora posso encaminhar minha 
interpretac;;ao do ser-educador na ac;;ao do 
profissional de Educac;;ao Fisica. 

Trata-se de estar preocupado com o 
outro com relac;;ao a maneira pela qual esse outro 
se apresenta como corpo-pr6prio, que e 
movimento, que constr6i seu estilo de ser e de 
aparecer, que e sentir, perceber, percebendo-se a 
si, ao outro e ao mundo. Diz de urn ato de cuidar 
que se exp6e na solicitude7 (Esposito, 1985, 
p.74) do profissional da Educar;ao Fisica, o qual 
se coloca na frente do outro com dedicac;;ao, de 
modo a possibilitar a physis materializar-se, a 
assumir seus caminhos na direc;;ao da manutenc;;ao 
da vida na temporalidade vivida. 

0 profissional da Educac;;ao Fisica que se 
assume educador cuida do corpo-pr6prio do 
outro, totalidade que e, portanto, realidade bio
psiquica-social-espiritual, enfatizando os aspectos 
do mover-se, do sentir, do perceber. 

Esse modo de ver o profissional da 
Educac;;ao Fisica permite superar a cisao detectada 
entre Educac;;ao e Educac;;ao Fisica e entre Ciencia 
e Educac;;ao Fisica . Entre Educac;;ao e Educac;;ao 
Fisica porque ambas trabalham na dimensao do 
cuidado e da solicitude (Vorspringende Fursoge) 
e tambem porque ambas trabalham com o sentido 
que o rilundo faz para o educando. Porem, o modo 
pelo qual a solicitude se materializa para a 
Educac;;ao e para a Educac;;ao Fisica se diferencia, 
tendo em vista os aspectos que elas evidenciam. A 
Educac;;ao Fisica coloca em foco o cuidado com o 
corpo-proprio, visto como totalidade. A Educac;;ao 
destaca o modo pelo qual o mundo faz sentido 
para o corpo-proprio e as formas de expressao 
que esse sentido assume mediante a linguagem e 
olhado no horizonte da interesubjetividade e da 
objetividade, ou seja, na espacialidade e na 
temporalidade em que esta com os outros, 
produzindo conhecimento, interpretando 
significados e buscando sentido. 

7 ··o Vorspringende Fiirsoge, do alemao. co locar-se frente ao 
outro, poss ibilitando-se ass umir seus pr6prios caminhos. 
Consiste em antecipar-se a este em sua poss ibilidade 
ex istencial para ser. E a solicitude na sua poss ibilidade 
onto l6gica de manifestar-se." 
E importante observar que esse sentido de solicitude e aquele 
de educar. Ele difere do sentido atribuido a solicitude 
entendida como Einspringende Fiirsoge , tambem do alemiio. 
que, conforme a autora mencionada nesta nota. sighifi ca 
cuidar do outro ou saltar sabre o outro. Esse modo de 
solicitude expressa o assumir o Iugar do outro que, n~ste caso. 
torna-se alguem dominado, seja de forma subentendida ou 
nao. 
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Permite, tambem, superar a cisao entre 
Educac;;ao Fisica e Ciencia, entendida em sua 
concepc;;ao positivista, porque trabalha com a 
realidade vivida pelo corpo-pr6prio, sentida e 
interpretada na dimensao do intersubjetivo e do 
objetivo. Assim, ao inves de a Ciencia postular 
verdades que determinam as ac;;6es da Educac;;ao 
Fisica, esta busca naquela possiveis significados 
para interrogac;;6es formuladas na ambiguidade da 
realidade vivida, de modo a poder trac;;ar seus 
caminhos a partir da escolhas que lhe fac;;am 
sentido, mostrando-se significativas. 
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