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RESUMO 

 

GÓES, Bianca Lorent. Educação Psicomotora e Didática Multi/Intercultural – Algumas 

aproximações. 2018. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação 

Psicomotora) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, 

Rio de Janeiro, 2018. 

 

Com as demandas da sociedade contemporânea surgem a Educação Psicomotora buscando 

desenvolver o sujeito na sua totalidade e a Didática Multi/Intercultural, promovendo uma 

educação democrática. Tendo como objetivo identificar e levantar os pontos que fundamentam 

essas duas teorias visando verificar algumas aproximações entre elas, o presente trabalho foi 

realizado a partir de uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, por meio da análise do 

conteúdo do discurso dos autores da amostra composta por Le Bouch (1986), Cabral, Lanza e 

Teixeira (1988), Candau e Koff (2006) e Candau e Leite (2007). Analisando alguns dos 

resultados encontrados na Educação Psicomotora, como a nova concepção de educação global, 

e na Didática Multi/Intercultural como as questões sobre cultura e as diferenças, constatamos a 

propagação de uma educação com base no olhar sobre a relação com o outro e sobre si mesmo. 

Desta forma, concluímos que apesar de alguns desafios encontrados durante a pesquisa, a 

mesma apresentou um grande número de aproximações como, entre outros a mudança do olhar 

do mundo em relação a concepção do homem, as relações inerentes ao chão da escola, o 

trabalho em grupo e a sala de aula como um ambiente de diálogos e trocas, o que permitiu 

oferecer contribuições para refletirmos a respeitos de novas formas de viabilizar a 

potencialização do processo de ensino-aprendizagem para todos aqueles que vivem buscando 

superar as diferenças como um problema.  

  

 

Palavras-chave: Sujeitos. Diferenças. Processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

GÓES, Bianca Lorent. Psychomotor Education and Didactic Multi/Intercultural –A few 

approximations. 2018.  52 f. Conclusion work about the Course of Specialization in 

Psychomotor Education. College Pedro II, Pró-Rectory of Postgraduate, Research, Extension 

and Culture, Rio de Janeiro, 2018. 

 

With the demands of contemporary society arise the Psychomotor Education seeks to develop 

the subject in your totality and the Didactic Multi/Intercultural, promoting a democratic 

Education. Having as goal, identify and lift the points that based these two theories aiming to 

identify a few approximations between then, the presente work was accomplishedfrom a 

research bibliography of qualitative, by means of the analysis of the contents of the speech of 

the authors of the sample composed by Le Bouch (1986), Cabral, Lanza e Teixeira (1988), 

Candau e Koff (2006) e Candau e Leite (2007). Analyzing some results found in the 

Psychomotor Education, as the new conception of global Education and the Didactic 

Muti/Intercultural as the questions about culture and the differences, we verified the 

propagation of a new Education based in the look about the relationship with the other and 

about oneself. In this way, we conclude that despite some challenges found during the research, 

the same show a bigger number of approximations as, among others the change about look the 

world regarding the conception of the men,the relationships inherent in the school flor, the work 

in grupo and the classroom as a environment of dialogues and exchanges, that allowed offer 

contributions to reflect respect for new ways of enabling the potential of the teaching-learning 

process for all those who live seeking to overcome differences as a problem.   

 

 

Key-words: Subjects, Differences, Teaching- Learning Process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

GÓES, Bianca Lorent. Educación Psicomotora y Didáctica Multi/Intercultural – Algunos 

acercamientos. 2018. 52 f. Trabajo de Conclusión de Curso (Especialización en Educación 

Psicomotora) – Colégio Pedro II, Pro-Rectorado de Postgrado, Investigación, Extensión y 

Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

Con las demandas de la sociedad contemporánea surgen la Educación Psicomotora, buscando 

desarrollar el sujeto en su totalidad y la Didáctica Multi/Intercultural, promoviendo una 

educación democrática. Teniendo como objetivo identificar y levantar los puntos que 

fundamentan esas dos teorías, visando verificar algunas aproximaciones entre ellas, este trabajo 

fue realizado a partir de una investigación bibliográfica de carácter cualitativo, por medio del 

análisis del contenido del discurso de los autores de la selección compuesta por Le Bouch 

(1986), Cabral, Lanza y Teixeira (1988), Candau y Koff (2006) y Candau y Leite (2007). 

Analizando algunos de los resultados encontrados em la Educación Psicomotora, como la nueva 

concepción de educación global, y em la Didáctica Multi/Intercultural como las cuestiones 

acerca de la cultura y las diferencias, constatamos la propagación de una educación con base en 

la mirada sobre la relación con el otro sobre si mismo. De esta forma, concluimos que pese 

algunos desafíos hayan sido encontrados durante la investigación, ella presentó un número 

mayor de acercamientos como, entre otros, el cambio de mirada del mundo en relación a la 

concepción del hombre, las relaciones inherentes a la escuela, el trabajo en grupo y el aula como 

un ambiente de diálogos y cambios, lo que permitió ofrecer contribuciones para reflexionar 

acerca de nuevas formas de viabilizar la potencialización del proceso de enseñanza- aprendizaje 

para todos aquellos que viven buscando superar las diferencias como un problema.  

 

 

 

Palabras-claves: Sujetos. Diferencias. Proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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1 INTRODUÇÃO 

A educação escolar vem, nos últimos anos, enfrentando muitos desafios. Discussões 

referentes ao sistema de ensino e ao reconhecimento de inúmeras questões que atravessam a 

dinâmica escolar, se tornaram cada vez mais frequentes em diversos estudos da área, mostrando, 

a necessidade de se investir numa compreensão mais detalhada da realidade das escolas e do 

trabalho docente atual. 

Nesse sentido, com as transformações políticas, sociais, culturais e econômicas que vêm 

acontecendo, principalmente a partir da década de 1970 no mundo, se tornou imprescindível 

romper com o paradigma cartesiano de uma educação fragmentada, padronizadora, 

monocultural e homogeneizante. 

Este trabalho, inicialmente, tratou de apresentar o tema abordado para expor em seguida 

o seu referencial teórico no qual em um primeiro momento apresentamos um breve histórico e 

os pontos que fundamentam a Educação Psicomotora para assim tratarmos dos conceitos, 

definições e proposta da Didática Multi/Intercultural. A metodologia utilizada foi 

posteriormente apontada para que assim fosse realizada a análise para verificar as aproximações 

entre as duas teorias, mostrando, por último, as considerações finais sobre o tema.  

Dessa forma, ao levarmos em consideração que essas duas teorias buscam viabilizar um 

melhor processo de ensino- aprendizagem algumas questões sobre uma possível relação 

começaram a surgir, qual (ais) o (s) possível (eis) ponto (s) que fundamentam essas teorias? E 

o que poderia proporcionar uma aproximação entre elas? 

 O estudo compreende como metodologia a revisão de bibliografia, ancorada em 

princípios qualitativos, sustentada pelos estudos teóricos referentes aos pontos que 

fundamentam a Educação Psicomotora e os pontos que respaldam a Didática 

Multi/Intercultural. Assim encontramos apoio em outros autores como os Brandl Neto (2000), 

Lussac (2008), Vieira (2009), Silva (2015) e Moreira (2003), Vicentini e Gasparin (2009), Silva 

(2014), Rodrigues, Oliveira e Freitas (2001) e Romani e Rajobac (2011). 

 Diante desses questionamentos a pesquisa tem como objetivo analisar algumas 

aproximações entre os pontos que fundamentam a Educação Psicomotora e a Didática na sua 

perspectiva Multi/Intercultual, buscando contribuir para uma maior esclarecimentos aos 

profissionais da educação a respeito dessas duas áreas, considerando a possibilidade de oferecer 

um olhar mais atento para as relações humanas estabelecidas frequentemente no ambiente 

escolar e tornar o processo ensino-aprendizagem para quem o vive mais eficaz. 
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2 OBJETIVOS 

1.1 Objetivo Geral 

Analisar algumas aproximações entre os pontos que fundamentam a Didática na sua 

perspectiva Multi/ Intercultural e a Educação Psicomotora, que viabilizem um melhor processo 

de ensino- aprendizagem. 

 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 Identificar os pontos que fundamentam a Educação Psicomotora em seus aspectos 

didáticos pedagógicos; 

 Levantar os pontos que respaldam a Didática na sua perspectiva Multi/Intercultural; 

 Verificar algumas aproximações entre os pontos que fundamentam a Didática na sua 

perspectiva Multi/ Intercultural e os pontos que fundamentam a Educação Psicomotora 

em seus aspectos didáticos pedagógicos. 
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3 JUSTIFICATIVA 

Foi a partir da apresentação da abordagem Multi/Intercultural durante as aulas de 

Didática ministradas pelo Professor Mestre Leandro Teófilo de Brito no Curso de 

Especialização em Educação Psicomotora, no Colégio Pedro II, que este trabalho de pesquisa 

começou a ser idealizado. 

Mesmo após passar pela experiência com a monitora da disciplina de Didática, ao longo 

de um ano, na graduação do curso de Licenciatura em Educação Física, na Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ), e conhecendo diferentes perspectivas da área, esta, ao ser 

apresentada, causou-me uma profunda inquietação e curiosidade. 

Dessa forma, com a proximidade do final do curso e levando em consideração que a 

perspectiva Multi/Intercultural foi apresentada de modo superficial como conteúdo da formação 

começaram a surgir questões acerca da relação, nessa concepção, entre Educação Psicomotora 

e a Didática e qual (ais) o (s) possível (eis) ponto (s) que fundamentam essas teorias ou o que 

poderia (am) proporcionar essa aproximação? 

Diante dessas indagações a pesquisa busca contribuir para um maior esclarecimento aos 

profissionais da educação a respeito dessas duas áreas, haja vista que podem possibilitar um 

olhar mais atento para as relações humanas estabelecidas frequentemente no ambiente escolar 

e tornar o processo ensino-aprendizagem para quem o vive mais eficaz. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

4.1 – A História e os Fundamentos da Educação Psicomotora 

 As potencialidades presentes no ser humano são influenciadas pelas experiências e pelas 

oportunidades de interação que existem “com o meio e com o outro, nos diferentes núcleos, 

como a família, a escola ou o centro religioso” (MOREIRA, 2013, p.21). É através do desafio 

de se fazer presente ou de estar no mundo que o ser humano tem o corpo como instrumento de 

existência. “Quando se fala de uma pessoa, não se pode jamais deixar de atentar para o seu 

corpo, porque é através dele, que a mesma se expressa, fala e desenvolve ações e reações”  

(FERNANDES; BARROS, 2015, p. 1).  

Valorizado desde a Antiguidade, o corpo humano foi durante muito tempo estudado de 

forma fragmentada. Assim, buscando superar esse olhar cartesiano, diversas áreas do 

conhecimento começaram a enxerga-lo desde a sua concepção. Carregado por marcas próprias 

realizando diferentes ações esse corpo sempre esteve atravessado por uma cultura, uma política, 

em um tempo histórico em uma sociedade. 

Desse modo, considerando que o corpo é a principal fonte de estudos da Educação 

Psicomotora nesse capítulo, abordaremos brevemente a história da Psicomotricidade como sua 

base e os fundamentos que compõem essa forma de intervenção como prática pedagógica. 

 

4.1.1 -  Histórico da Psicomotricidade 

 De acordo com Fernandes e Barros (2015), o corpo passou a ser estudado por diversos 

médicos neurologistas, que a partir do século XIX, buscando compreender melhor as suas 

estruturas começaram a constatar que muitas perturbações motoras não poderiam mais ser 

explicadas. 

A falta de evidências relacionadas às lesões cerebrais levou à necessidade médica de 

encontrar uma área que explicasse os fenômenos clínicos. Assim, surgiu, em meados do século 

XIX, o termo Psicomotricidade, tendo como precussor Ernest Dupré. Com seus estudos 

clínicos, no início do século XX, Dupré “formulou a noção de psicomotricidade através de uma 

linha filosófica neurológica, evidenciando o paralelismo psicomotor, ou seja, a associação 

estreita entre o desenvolvimento da psicomotricidade, inteligência e afetividade”. (FALCÃO; 

BARRETO, 2009, p. 87) 

 No entanto, para Falcão e Barreto (2009), a Psicomotricidade enquanto campo científico 

tem como grande pioneiro da área o psicólogo Henry Wallon, que definiu o movimento humano 
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como instrumento na construção do psiquismo, permitindo relacionar o movimento a emoção, 

ao meio ambiente, ao afeto e aos hábitos da criança. 

Wallon realizou um importante trabalho sobre os aspectos psicofisiológicos da vida 

afetiva, a consciência corporal, a relação intrínseca tônus - emoção, chamado diálogo 

tônico, assinalando que a atividade de relação e a atividade postural tem em sua 

origem, uma raiz comum. (BARRETO; FALCÃO, 2009, p.87) 

 Influenciada pelas áreas da Psicologia e da Psicanálise a Psicomotricidade incorporou 

outros conceitos como o do inconsciente apresentado por Segmund Freud valorizando o 

imaginário do homem assimilando-o ao que é recalcado, ao que é concebido como manifestação 

do desejo e os estudos sobre as inter-relações entre motricidade e percepção de Jean Piaget 

apontados por Oliveira (2007) afirmando que, antes que houvesse aquisição da linguagem a 

motricidade interferia na inteligência. 

Assim, tendo como base a obra de Wallon, surgiram as primeiras tentativas de estudos 

sobre a reeducação psicomotora. Em 1935 o neurologista Edouard Guilmain elaborou “um 

exame para fins de diagnóstico, de indicação terapêutica e de prognóstico, além de exercícios 

para a reeducar a atividade tônica, a atividade de relação e o controle motor” (MOREIRA, 2013, 

p.32). 

Em 1947, Julian de Ajuriaguerra redefiniu o conceito de debilidade motora, passando a 

considerá-la como uma síndrome com suas próprias particularidades, delimitando de forma 

clara os transtornos psicomotores que oscilavam entre o neurológico e o psiquiátrico. Dessa 

forma, ao aproximar o conceito de Psicomotricidade ao movimento, Ajuriaguerra além de 

romper com o imperialismo psicomotor de Dupré permitiu que a Psicomotricidade se 

diferenciasse das outras áreas atribuindo-lhe uma especificidade e autonomia própria. 

(MACHADO; TAVARES, 2010) 

Com as contribuições de Ajuriaguerra, o governo francês na década de 1960 reconheceu 

pela primeira vez o Psicomotricista como profissão. Nessa mesma época, com uma influência 

maior da Psicanálise, a Psicomotricidade passou a enfatizar as relações, as emoções e o 

movimento valorizando os sentimentos na formação do indivíduo. Essa mudança no olhar da 

Psicomotricidade deu início a Terapia Psicomotora que prezava a formação de um ser pensante 

global e total. (FALCÃO; BARRETO, 2009) 

Já no final da década de 1960, de acordo com Machado e Tavares (2010), autores como 

Pyck e Vayer, André Lapierre, Bernard Acouturrier e Le Bouch, influenciados pelos trabalhos 

de Wallon, foram os responsáveis por levarem a Psicomotricidade para o contexto educacional. 

Surgia, assim, a Educação Psicomotora que, através da Educação Física, tinha como objetivo 
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ajudar as crianças inadaptadas a desenvolverem suas potencialidades possibilitando o 

conhecimento de si mesmas e do mundo que as cercam. 

Nos anos de 1980 surgiu o que foi chamado de Clínica Psicomotora. Influenciada 

profundamente pela Psicanálise a Psicomotricidade passou a ter um olhar de um sujeito 

desejante com o seu corpo em movimento, tendo como eixo de transferência da relação o sujeito 

que “diz com o seu corpo com, a sua motricidade, com seus gestos, e, portanto, espera ser 

olhado e escutado na transferência desde um lugar simbólico. ” (LEVIN, 1995, p. 42)  

No Brasil, segundo Falcão e Barreto (2009), a Psicomotricidade teve os seus primeiros 

registros na década de 1950 com os estudos sobre os distúrbios psicomotores, do médico 

psiquiatra Haim Grunspun, e a organização da primeira escala de avaliação neuromotora para 

crianças brasileiras, do neurologista Antonio Branco Lefrève. Neste contexto, com o retorno 

dos profissionais que foram para França se especializar na área a Psicomotricidade começou a 

se difundir pelo país levando assim algumas universidades a incluírem a cadeira de 

psicomotricidade nos cursos de psicologia. 

 Na década de 1970, aconteceu o primeiro curso de formação, ministrado por franceses 

na cidade do Rio de Janeiro. Em São Paulo, no ano de 1977, foram criados o Grupo de 

Atividades Especializadas (GAE) e o Instituto Superior de Psicomotricidade e Educação 

(ISPE), responsáveis, respectivamente, pela parte Clínica da Psicomotricidade e a formação de 

profissionais para atuar na área da saúde e Educação. (LUSSAC, 2008) 

A partir da fundação em 19 de Abril de 1980 da Sociedade Brasileira de Terapia 

Psicomotora, que mais tarde passou a se chamar Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, uma 

instituição sem fins lucrativos e de caráter científico-cultural que tem como finalidade promover 

eventos, cursos, congressos, encontros científicos e lutar pela regulamentação da profissão, a 

Psicomotricidade pode ser definida como,  

ciência que tem, como objeto de estudo, o homem através do seu corpo em movimento 

em relação ao seu mundo interno e externo, bem como suas possibilidades de 

perceber, atuar e agir com o outro, com os objetos e consigo mesmo. Está relacionada 

ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas 

e orgânicas.  (FALCÃO; BARRETO, 2009, p. 94) 

Diferentes instituições passaram a oferecer cursos de graduação e pós-graduação em 

diversos estados brasileiros. Desta forma, a psicomotricidade, assim como na Europa, foi 

introduzida nas escolas brasileiras “[...] como um recurso pedagógico que visava corrigir 

distúrbios e preencher lacunas de desenvolvimento” (FALCÃO; BARRETO, 2009, p.92). 
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4.1.2 – Os Pontos que Fundamentam a Educação Psicomotora 

Foi a partir dessa visão de corpo enquanto um objeto, uma máquina com diferentes 

possibilidades, militares, políticas e esportivas que Jean Le Bouch, ainda na década de 1940, 

iniciou suas críticas ao sistema educacional francês. Formado em Educação Física, Medicina e 

Psicologia, Le Bouch ao constatar que as comparações e as cobranças de desempenho dos 

alunos eram resultadas de um sistema rigorosamente disciplinador, passou a dedicar seus 

estudos ao conhecimento do movimento humano com ênfase no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento das pessoas. (SILVA, 2015) 

Tendo em vista dar outros significados a educação e ao corpo, Falcão e Barreto (2009) 

apontam que o Dr. Jean Le Bouch, com base nas obras de Wallon, propôs na década de 1960 

uma Educação Psicomotora.  

Uma educação que não se restringe apenas ao saber escolar ou então, ao 

aperfeiçoamento específico da motricidade, [...] compreende a educação do ser 

humano nos seus aspectos corporais, motores, emocionais, intelectuais e sociais.  

(CARVALHO, 2003, p.85) 

Nesse mesmo período, com os casos de fracasso escolar ficando cada vez mais 

evidentes, o sistema de ensino francês começou a considerar a necessidade de renovar a 

concepção de educação vigente. Diante desse aspecto, a escola que, até então, era incapaz de 

resolver os problemas de formação e tinha como único objetivo o sucesso em exames e 

concursos, passou a ter como princípio fundamental da educação buscar o melhor 

desenvolvimento da criança. (LE BOUCH, 1986) 

 Dessa forma, ao entender que a Educação Psicomotora era um meio pedagógico para 

promover esse desenvolvimento, Le Bouch (1986) apresentou uma teoria na qual se utilizaria 

os movimentos como meio de educação. Chamada de Psicocinética, a teoria geral do 

movimento foi norteada por princípios metodológicos que permitiram a sua utilização como 

meio de formação. Assim, fundamentada em uma filosofia de educação, a psicocinética tem 

como objetivo favorecer o desenvolvimento permitindo o homem situar e agir no mundo por 

meio do conhecimento e aceitação de si, e de proporcionar um melhor ajustamento de conduta 

e uma verdadeira autonomia e responsabilidade no âmbito social. 

 Caracterizando a Educação Psicomotora, nesse primeiro momento, a Psicocinética 

trouxe uma nova visão de aprendizagem designada como psicomotora da formação que 

buscando auxiliar a criança a dispor de uma imagem do corpo operatório, manifestando-se por 

uma disponibilidade corporal, também permitiu a elaboração de uma metodologia baseada no 

desenvolvimento das aptidões psicomotoras. (LE BOUCH, 1986) 
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 Para desenvolver significativamente essas capacidades e transformá-las em condutas 

futuras, Le Bouch apontou a necessidade de uma nova concepção de corpo na qual os limites 

biológicos e de rendimento corporal são superados e o conhecimento de origem psicológica 

passa a ser inserido e valorizado. (SILVA, 2015) Ou seja, em psicocinética a emoção, a 

afetividade, a expressividade, são intrínsecos ao corpo e ao movimento humano formando a 

totalidade, a unidade do ser. 

 Assim, tendo como base os estudos de John Dewey1, Mucchielli 2 e Wallon3, essa teoria 

tem como um dos princípios a noção de estruturação recíproca que se refere a todas as situações 

vivenciadas entre o homem e o mundo produzidas nessa ou por essa relação. Por esse motivo, 

a Psicocinética nega qualquer forma isolada de se olhar para o sujeito e a situação, priorizando 

todas as relações estabelecidas entre eles que, consequentemente, possibilitam o ver agir e uma 

melhor compreensão e gestão de conduta. Essas experiências vividas pelas crianças, por 

permitirem a construção de uma bagagem pessoal, ou seja, as construções de si, do seu corpo, 

da sua personalidade, passaram a ser privilegiadas como meio pelo qual elas poderão 

compreender e dominar uma nova situação.  

 Diante desse contexto, o fator humano e os fenômenos sociais de formação apresentam 

uma importância para o desenvolvimento total da personalidade ficando a cargo do educador 

proporcionar condições para as experiências das crianças, estabelecer relações favoráveis ao 

desenvolvimento de cada uma e estimular o trabalho em grupo com a finalidade de socialização. 

“É nessas situações educativas que as atitudes sociais de organização, de comunicação e de 

cooperação podem ser vividas” (LE BOUCH, 1986, p. 21).  

 Para Le Bouch (1986), os meios pelos quais as crianças podem vivenciar os objetos de 

maneira global, proporcionando as variações das formas de ajustes, e uma aprendizagem rápida 

se dá pela prática dos jogos e das atividades de livre expressão. Consideradas como muito mais 

do que tarefas, essas atividades possuem um caráter formador e de equilíbrio entre o mundo 

interno e externo, portanto, são “um modo privilegiado de ajudar a criança a equilibrar-se no 

seu meio humano, a comunicar e cooperar”. (LE BOUCH, 1986, p.35) 

                                              
1 “Não podemos adquirir ideias, sentimentos, técnicas, senão vivendo-os”. (JOHN DEWEY apud LE BOUCH, 

1986, p. 19) 
2  “O mundo e eu se constituem correlativamente e se estruturam reciprocamente”. (MUCHIELLI apud LE 

BOUCH, 1986, p.18) 
3  “Um gesto, ao mesmo tempo em que modifica o meio, modifica aquele que o executa”. (WALLON apud LE 

BOUCH, 1986, p.18) 
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 Nesse sentido, Seleau e Furini (2002) apontam que essa proposta pedagógica de 

educação global apresenta uma característica funcional. Aspecto que se dá pelo fato de Le 

Bouch prescrever em sua teoria exercícios específicos como forma de trabalhar as lacunas do 

desenvolvimento.  

Analisamos as aptidões motoras, psicomotoras, as atitudes mentais que poderíamos 

tornar melhores através da prática do movimento. Elaboramos uma classificação de 

exercícios que correspondem a esses objetivos. Não se deve de forma alguma impor 

de fora esses exercícios aos alunos. Cabe ao educador, por sua experiência 

pedagógica, relacionar os exercícios com as necessidades dos alunos, levando em 

conta a idade e suas possibilidades de compreensão.  (LE BOUCH, 1986, P. 18) 

 Somando-se a essa visão, encontramos os estudos de Picq e Vayer, expostos ainda na 

década de 1960, que apesar de defenderem a concepção global do ser humano e uma educação 

integral com o objetivo de melhorar o comportamento do indivíduo, indicavam o uso de testes 

como forma de avaliação nas aulas de Educação Física. Contudo, Bueno (2013) salienta que o 

professor Pierre Vayer, ao aprofundar seus estudos na educação corporal, nos anos seguintes, 

começou a reconhecer que não poderia existir relação e comunicação que não fosse corpórea. 

A partir da década de 1970, surgiram estudos que consideravam a relação como o 

principal aspecto do corpo de um sujeito. Responsáveis por esse olhar, os professores de 

Educação Física André Lapierre e Bernard Aucouturier, ao buscarem esclarecer a questão 

funcional de Le Bouch, Picq e Vayer, apresentaram uma proposta definida como 

Psicomotricidade Relacional. (NEGRINI, 1998) 

 Essa teoria, assim como a do doutor Jean Le Bouch, foi desenvolvida a partir do trabalho 

realizado pelos professores dentro das escolas francesas, na qual observaram que as 

dificuldades de aprendizagem e os conflitos entre docentes e alunos eram tratados através de 

mecanismos de punição e controle. (PINTO, 2010). 

 Dessa forma, ao contestarem as estruturas tradicionais e normativas do sistema 

educacional francês, ambos elaboraram uma abordagem que também zelam pelo indivíduo em 

sua totalidade definindo-se  

[...] como um método de trabalho que proporciona um espaço de legitimação dos 

desejos e dos sentimentos no qual o indivíduo pode se mostrar na sua inteireza, com 

seus medos, desejos, fantasias e ambivalências, na relação consigo mesmo, com o 

outro e com o meio, potencializando o desenvolvimento global, a aprendizagem, o 

equilíbrio da personalidade, facilitando as relações afetivas e sociais.  (VIEIRA, 2009, 

p.64) 

 Machado e Tavares (2010) ressaltam que, mesmo utilizando os métodos não diretivos 

nas práticas dos jogos, como em Psicocinética, a ação pedagógica dessa teoria se fundamenta 

na valorização do brincar, pois Aucouturier e Lapierre aplicam o jogo como uma atividade 

lúdica e livre. Dentro desse aspecto buscando inovações ambos passaram a atuar com diferentes 
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formas de intervenção, enquanto Acouturier defendia o jogo de pulsão, onde o adulto não 

poderia implicar-se corporalmente, Lapierre sustentou o jogo simbólico tendo esse 

envolvimento apenas quando necessário. (SELEAU; FURINI, 2002)  

Apesar das diferenças, os autores salientam que as atividades lúdicas e os jogos 

possibilitam que a criança viva corporalmente todas as experiências o que leva 

consequentemente, a exteriorização corporal da sua personalidade, dos seus sentimentos e das 

suas dificuldades. É por meio da ação sobre seu próprio corpo que ela descobre o mundo, os 

objetos, os outros. (PINTO, 2010)  

Essas relações permitem que este corpo seja “investido de inúmeras significações, 

sentimentos e valores” (BANDL NETO, 2000, p. 14) que proporcionam a cada sujeito ter uma 

história de vida singular. 

De acordo com Vieira (2009), essas atividades são consideradas para Lapierre e 

Acouturier meios de potencializar o processo de ensino e aprendizagem, o que, ocorre quando 

a comunicação humana e os componentes afetivos- emocionais são enfatizados dentro do 

ambiente escolar tornando esse processo mais autêntico e significativo para quem o vive. Dessa 

forma fica sob responsabilidade do Professor produzir e incentivar um relacionamento saudável 

entre os alunos, professores, funcionários e pais com o intuito de ajudar a todos a exercer a 

autonomia diante da transformação pessoal. 

Nesse sentido as relações humanas estabelecidas na escola possibilitam “[...] uma 

variedade de experiências psicomotoras que favorecem e organizam a socialização, a afirmação 

da identidade e a superação de conflitos normais do desenvolvimento e das dificuldades de  

aprendizagem ” (VIEIRA, 2009, p. 67).  

 Desse modo, Le Bouch (1986) apresenta o caráter preventivo da Educação Psicomotora 

ao enfatizar que seu principal objetivo é o desenvolvimento do sujeito. Isso significa que quanto 

mais cedo ela for aplicada na escola a mesma diminui as possibilidades de conflitos, as 

dificuldades e as inadaptações na construção e estruturação da personalidade dos sujeitos 

reduzindo as chances de os alunos apresentarem um desenvolvimento psicomotor mal 

constituído que, de acordo com Alves (2012), é desencadeando por uma estimulação feita de 

forma errada que provoca desajustes, disfunções e dificuldades de aprendizagem como 

problemas na escrita, na leitura e no pensamento lógico e abstrato. 

 Assim, a Educação Psicomotora utiliza os jogos, as atividades lúdicas e o brincar como 

meios de proporcionar o sujeito a se conscientizar sobre o seu corpo favorecendo todo o 

processo de ensino- aprendizagem. (LE BOUCH, 2007) 
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 As atividades lúdicas, para Rossi (2012), permitem que as crianças desenvolvam suas 

aptidões perceptivas, enquanto que o jogo, de acordo com Bueno (2013), ajuda o sujeito a 

construir novas descobertas, e o brincar, segundo Camilo (2008), proporciona que as crianças 

vivenciem suas fantasias sem culpa, familiarizando desse modo com os seus conteúdos e 

racionalizando seus desejos. 

Le Bouch (2007), ao elaborar a sua teoria, também apresentou uma metodologia em 

Educação Psicomotora, tanto para os ensinos infantil, como para os fundamental e médio. 

Defendendo que a Educação Psicomotora na educação infantil favorece o equilíbrio energético 

das crianças, a ação educativa proposta por ele se apoia nas brincadeiras livres e nas atividades 

de expressão, nos quais o professor tem o papel de assegurar a gratuidade e a liberdade do jogo 

por meio de uma atuação não diretiva. Todavia, ele ressalta que é através dos jogos que as 

crianças começam a aceitar determinados limites. 

No ensino fundamental, a Educação Psicomotora se apoia na cronologia da evolução da 

representação corporal o que, leva a ação educativa proposta a ser realizada não somente nas 

aulas de Educação Física, com os jogos coletivos, que proporcionam o desenvolvimento social 

das crianças, mas, também, nas disciplinas artísticas, na leitura, na escrita e nas aulas de 

matemática. Segundo Gallahue, Ozmun e Goodway (2013) esse período de crescimento da 

criança é lento para que ela possa ter tempo de se acostumar com as mudanças do próprio corpo, 

o que é um fator importante para o aprimoramento da coordenação e do controle motor.  

No ensino médio, a ação educativa tem como finalidade a autonomia motora, “que 

permite que o sujeito se encarregue das suas próprias aprendizagens motoras, garanta sua 

segurança e preserve sua saúde no exercício da sua profissão e das atividades de lazer de sua 

escolha ” (LE BOUCH, 2008, p. 259). 

Nesse sentido, Cabral, Lanza e Tejera (1988) salienta que a Educação Psicomotora visa 

resgatar a escola como um espaço de liberdade, no qualo ato de aprender esteja vinculado 

principalmente ao desejo do aluno, sem deixar de relacionar à sua cultura, à sua história e às 

suas experiências. 

Foi partindo desse princípio que autora apresentou uma vivência em Educação 

Psicomotora, realizada em escolas no estado de Minas Gerais, durante a década de 1980. 

Aplicada nas chamadas classes especiais 4 , cujos alunos eram das camadas populares, a 

dinâmica da ação educativa foi desenvolvida em dois momentos, os livres e os pedagógicos. 

                                              
4 “A grande maioria era mesmo constituída de crianças que fracassavam escolarmente por interferência de 
distúrbios psicomotores, psico- afetivos e, sobretudo, de problemas sócio- econômicos. ” (CABRAL; LANZA; 

TEJERA 1988, p. 44) 
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 Realizados tanto nas salas de aulas como nos pátios externos, os momentos livres eram 

caracterizados por serem momentos de liberdade de expressão lúdica e psicomotora, nos quais 

diversos materiais ficavam à disposição dos alunos, como facilitadores da relação. Os 

momentos pedagógicos aconteciam dentro da dinâmica da sala de aula, após um momento de 

verbalização dos alunos, no qual eles poderiam falar sobre as experiências vividas, as 

dificuldades e sugerir temas para pesquisa.    

Contudo, Cabral, Lanza e Tejera (1988) ressalta que essa ação educativa só pôde ser 

alcançada pelo fato de toda a equipe pedagógica, orientador educacional, supervisor escolar e 

professor, estar integrada considerando o aspecto da convivência grupal como fator 

determinante. Sendo assim, ela aponta que “Estar junto implica poder falar de si e da relação 

com outro, e sobretudo, pôr em questão a possibilidade da produção em comum” (p. 26) 

Essa escuta mostra a dimensão das diferenças no sentido de distanciar-se da 

homogeneidade. [...] O trabalho na escola coloca a questão do lugar do coletivo, 

entendido este como uma outra instância em que é possível considerar a 

multiplicidade e pluralidade, não se reduzindo ao aspecto da igualdade entre os 

integrantes. (CABRAL; LANZA; TEJERA 1988, p. 21) 

Desse modo, essa ação educativa trouxe vários resultados positivos para escolas, desde 

uma melhora na comunicação entre os a gentes das equipes pedagógicas, como mudanças das 

atitudes educacionais, tanto dos alunos das classes especiais como das outras turmas, como um 

equilíbrio da agressividade e uma maior criatividade e liberdade. Porém, cabe ressaltar que, 

apesar desses resultados, algumas instituições apresentaram uma certa resistência quanto a 

proposta, o que dificultou a sua implantação. 

Uma outra ação pedagógica também foi apresentada pela professora Martha Lovisaro 

como uma prática da Educação Psicomotora. Defendendo que a criança sabe exatamente do 

que precisa para vir a ser, a autora elaborou “um programa psicomotor capaz de mobilizar o 

corpo e a mente infantil desenvolvendo a consciência corporal, a reflexão e a criatividade” 

(LOVISARO, 2011, p.17). 

Conhecida como “ A Floresta Encantada”, um jogo dramatizador e lúdico caracterizado 

como uma atividade sistematizada, foi planejada e divulgada para ser aplicada com os alunos 

das séries iniciais do ensino fundamental com o objetivo de prepará-los para escolaridade. 

Assim, quando desenvolvido nas escolas esse programa composto por trinta sessões permite 

uma ação integrada, no qual o papel do professor é determinado pela autora como animador é  

[...] de partilhar com os alunos as ideias que forem surgindo, na descrição de cada 

sessão, que serão realizadas e repetidas pela classe, enquanto for necessário, mas, 

sempre, habilmente submetidas ao interesse por parte do grupo e dependentes da 

reação dos mesmos. (LOVISARO, 2011, p. 27) 
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Tendo em vista que a Educação é um processo complexo, nunca acabado, e que a 

Educação Psicomotora visa uma educação global do aluno, o desenvolvimento total, integral 

do sujeito considerando sua formação social ao se relacionar com o outro e com o mundo, o 

modelo tradicional de ensino passa a não corresponde mais a demanda dos educandos em um 

mundo contemporâneo. (PINTO, 2010) “Um processo de ensino e aprendizagem que se 

concentra exclusivamente nos processos mentais e restrinja o espaço de mobilidade e troca, 

acaba por negar a corporeidade e desconsidera as influências afetivas e emocionais [...] ” 

(MOREIRA, 2013, p. 45). 

Desta forma, educar a partir da perspectiva do ser total possibilita que o sujeito tenha 

autonomia para lidar com as inúmeras situações da vida. 
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4.2 – Didática Multi/Intercultural: Conceitos e Fundamentos 

 

 As transformações da sociedade no final do século XIX e durante o século XX como o 

processo de urbanização, industrialização e a globalização acarretou em alterações da dinâmica 

escolar. “Não estamos mais atendendo ao mesmo tipo de aluno que atendíamos a cinco anos. 

Precisamos rever as propostas pedagógicas, aguçar nossa sensibilidade para identificar os 

problemas atuais da sociedade desse novo tempo [...]” (ALVES, 2013, p.52) sendo assim, o 

importante é que o professor conheça o seu aluno e que este se reconheça numa sociedade, onde 

a cultura é transmitida de geração em geração, nos possibilitando uma série de experiências. 

(MIYABARA, 2010) 

 Com as mudanças nos paradigmas da educação a Didática Multi/ Intercultural pareceu 

ser fundamental uma vez que ela nos permite reconhecer as manifestações da sociedade 

contemporânea como um registro de saberes, sentidos e significados que permeiam a realidade 

complexa do contexto escolar em que vivemos.  

 Desta forma, para conseguirmos atuar dentro dessa perspectiva precisamos conhecer em 

que contexto histórico a Didática Multi/ Intercultural surge, seus principais conceitos e os 

pontos que fundamentam essa prática. 

 

4.2.1- Em que contexto surge a Didática Multi/Intercultural? 

Reconhecida por buscar a formação intelectual e moral dos alunos através da disciplina 

e da autoridade, a concepção tradicional de Educação se configurou durante os séculos XVIII 

e XIX como a principal perspectiva da instituição escolar. Priorizando a função de transmitir e 

reproduzir determinados conhecimentos essa abordagem acabou por reforçar um modelo 

dominante de sociedade. (ARANHA, 1996) 

Com o processo acelerado de industrialização e urbanização, na primeira metade do 

século XX uma nova burguesia surge, exigindo um mínimo de acesso à educação e defendendo 

uma escola pública para todos. Apesar desse grupo proporcionar a expansão da oferta de ensino 

a escola pública, gratuita e obrigatória do século XX vem carregada de pressupostos da escola 

do século anterior a qual por sua vez tinha como missão formar uma nação única, suprimindo 

qualquer diferença entre os cidadãos, considerados como iguais diante da lei. (FERREIRO, 

2001) 

É dentro desse contexto que na década de 1960 surge em diversas partes do mundo, 

principalmente na França e nos Estados Unidos da América (EUA), vários movimentos que 
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criticavam esse sistema de ensino seletivo, excludente e despreocupado com o processo de 

ensino aprendizagem. (SILVA, 2014).  

Desencadeados a partir das reivindicações dos direitos civis de alguns grupos 

considerados até então como a minoria, entre outros, os negros e os homossexuais, esses 

movimentos promoveram discussões sobre a necessidade de uma reforma no sistema de ensino 

mundial. 

Um sentimento de crise acaba por instalar-se na sociedade [...], como consequência, 

uma contracultura que enfatiza prazeres sexuais, liberdade sexual, gratificação 

imediata, naturalismo, uso de drogas, vida comunitária, paz, libertação individual. 

Inevitavelmente as instituições educacionais tornaram-se alvos de violentas críticas, 

denunciou-se que a escola não promovia ascensão social e que, mesmo para as 

crianças dos grupos dominantes, era tradicional, opressiva, castradora, violenta e 

irrelevante. (MOREIRA; SILVA, 2009, p.13) 

Em meio às discussões sobre o acesso à escola, seus conteúdos e a distribuição da 

educação, surge, ainda nessa época, uma nova perspectiva denominada, cultura das diferenças. 

Influenciada pelas contribuições de Paulo Freire e da Nova Sociologia da Educação essa 

concepção acabou por determinar a dimensão cultural como fator responsável pelas diferenças 

oriundas das classes sociais. (MOREIRA, 1999) 

Indicando a necessidade de que a escola deveria dialogar com a cultura dos seus alunos, 

Paulo Freire enfatizava a cultura da diversidade na sua prática, enquanto que a Nova Sociologia 

da Educação, desenvolvida na Inglaterra, apontou como motivo do fracasso escolar das 

camadas populares a ausência da diferença cultural no ambiente escolar . Assim, de acordo com 

Candau (2011), “esta perspectiva permitiu ampliar o olhar sobre o cotidiano escolar, 

particularmente no que diz respeito às dimensões sociais e econômicas que incidem nos 

processos pedagógicos e na própria concepção do sujeito da aprendizagem”. (p.244)  

Neste sentido, coube à Didática, enquanto área da educação responsável pelos 

conhecimentos pedagógicos que contribuem no desenvolvimento do processo de ensino- 

aprendizagem, questionar e analisar tudo que estava acontecendo. (CANDAU, 2012). Dessa 

forma, tanto o modelo tradicional, no qual o conhecimento deveria ser memorizado pelo aluno, 

quanto o modelo tecnicista, cujo o objetivo era preparar o aluno para o mercado de trabalho, 

foram fortemente criticados na década de 1980 pelo fato de não darem conta das novas 

demandas políticas, sociais, culturais, econômicas e tecnológicas da sociedade moderna. 

É a partir dessas transformações do final do século de XX que a Globalização se 

apresenta produzindo diferentes formas de se viver, ver e compreender o mundo (SILVA, 

2015). Considerada como um processo complexo que quebra as barreiras do tempo e do espaço, 

a globalização é caracterizada por Alvarez (1999, p. 97) 
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 como um conjunto aparentemente bastante heterogêneo de fenômenos que ocorreram 

ou ganharam impulso a partir do final dos anos 80 – como a expansão das empresas 

transacionais, internacionalização do capital financeiro, a descentralização dos 

processos produtivos, a revolução da informática e das telecomunicações [...], etc -  

mas que estariam desenhando todos uma  efetiva ‘sociedade mundial’, ou seja, uma 

sociedade na qual os principais processos e acontecimentos  históricos ocorrem e se 

desdobram em escala global.  

Segundo Candau e Koff (2006), a Globalização pode se destacar em duas perspectivas: 

de um lado a visão economicista submissa as práticas de um mercado homogeneizante, 

padronizador e excludente, e, de outro, a tendência do efeito da diversidade cultural, mostrando 

a necessidade de diálogos entre as diferentes civilizações.  

No Brasil, essas mudanças começam a chegar durante o seu processo de 

redemocratização. Após quase 20 anos, sob o comando do governo militar, o país iniciou um 

movimento em prol da abertura política, ainda no final da década de 1970. “Os reflexos desses 

anos de chumbo foram desastrosos na cultura e na educação, além dos prejuízos econômico, 

políticos e no sofrimento dos torturados e ‘desaparecidos’ ” (ARANHA,1996, p.211).  

Saviani (2008) aponta que a política educacional do país, no período da ditadura militar, 

visava garantir o aumento da produtividade e da renda, tendo como base os princípios da 

racionalidade e da eficiência. Dessa forma, a tendência de uma educação tecnicista, onde os 

alunos deveriam ser preparados para o mercado de trabalho, foi utilizada pelo o governo como 

meio para investir, em mão de obra técnica, selecionando pelas aptidões e habilidades, e em 

recursos pedagógicos como os meios de comunicação de massa e nas novas tecnologias. 

(AZEVEDO et al, 2013). No entanto, o fato do governo se fundamentar em uma gestão de 

ensino empresarial reduziu os investimentos nas escolas públicas, ocasionando o aumento da 

privatização do setor. Como consequência, os índices do fracasso escolar, do analfabetismo e 

da evasão se tornaram eminentes.  

Diante desse contexto, foi imprescindível recuperar os debates pedagógicos. A Escola, 

que até então era a única responsável por distribuir os conhecimentos e tinha como objetivo 

principal formar o aluno padrão, usufruindo de um olhar do comum no qual todos eram 

considerados iguais, começou a ser questionada. 

O processo de globalização, evidente nesse período, também contribuiu para que a 

instituição escolar e a sociedade brasileira, passassem a discutir as verdades postas como únicas, 

inquestionáveis e universais, destacando, de acordo com Vincentini e Gasparim (2009), que o 

pressuposto de que todos compartilhavam igualmente de uma mesma cultura precisava ser 

superado.  
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Assim como no mundo, o Brasil também viu vários movimentos sociais começarem a 

reivindicar seus direitos civis. Passaram, a exigir um reconhecimento e valorização mais 

efetivos das suas identidades culturais, particularidades e contribuições específicas à construção 

social, entre outros, os grupos indígenas, os movimentos feministas, de consciência negra, de 

cultura popular e dos sem terras. (CANDAU; ANHORN, 2000) 

Somando-se a essas reivindicações o aumento da violência no espaço escolar e não 

escolar, da discriminação e das transformações produzidas pelo acesso as novas tecnologias e 

os meios de comunicação, tanto a escola como toda área da educação se viu obrigada a buscar 

novos referenciais para criar e ressignificar conceitos.  Candau (2008, p.14) afirma que 

são muitas as formas de acesso ao conhecimento, não se podendo atribuir à escola a 

quase exclusividade desta função. O impacto dos meios de comunicação de massa, e 

particularmente, da informática está revolucionando as formas de construir 

conhecimento. E estas formas estão chamadas a se multiplicar nos próximos anos.  

Nesse sentido, a Didática brasileira foi duramente contestada. Criticada desde os anos 

1970, por assumir uma perspectiva técnica e prescrita a didática, buscou promover alternativas 

que respondessem às demandas que passaram a fazer parte da sociedade. Assim com a cultura, 

se tornando um aspecto socialmente relevante, principalmente a partir da década de 1980, com 

a chegada do Multiculturalismo e da Interculturalidade, questões sobre a identidade, diferença 

e diversidade cultural passaram a ser discutidas pela área. (CANDAU, 2012) 

 Desse modo, Vicentini e Gasparin (2009) apontam que o desenvolvimento das 

tecnologias de comunicação possibilitou a aproximação das pessoas em diversas partes do 

mundo “ocasionando um aumento na visibilidade das diferenças nos modos de viver, nos 

costumes e nas crenças, tanto nas pequenas, quanto nas grandes cidades e nações”. (p. 7).  

Consequentemente para compreender e situar o homem perante a essas transformações foi 

preciso refletir sobre determinados conceitos. 

 

4.2.2– Definindo Conceitos: Identidade, Cultura, Diferenças Culturais, Diversidade Cultural, 

Multiculturalismo e Interculturalidade 

 

 Influenciando diretamente a construção de um novo conceito de tempo e espaço, a 

Globalização mudou o olhar do mundo em relação ao homem. Passando a enxergá-lo como um 

sujeito construído pelas suas relações sociais tornou necessário entender quem era esse sujeito 

local e quais os resultados da sua ação dentro do processo de uma sociedade global na qual a 

efemeridade e o imediatismo permeavam. (MOLINA, 2014) 
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 Diante dessa sociedade moderna a formação da identidade individual do sujeito ocorre 

a partir “do processo de diferenciação do eu em relação ao outro e do processo de construção 

das significações” (MORIN apud RODRIGUES; OLIVEIRA; FREITAS, 2001, p. 101). 

Definida historicamente por ser o resultado do processo de socialização, não sendo considerada 

como algo inato ou acabado e atravessada pelos processos relacionais e a histórias de vida dos 

sujeitos, a identidade do ser humano está em constante constituição.  

Nos anos de 1960, com as manifestações de diversos grupos relacionados à questões 

como, por exemplo, as de gênero, e com a propagação das correntes da psicologia e da 

sociologia, que priorizava a formação dos sujeitos, e a análise de classes sociais 

respectivamente, as diferenças passaram a fazer parte do processo de identidade do ser humano 

e dos grupos sociais. (MOREIRA, 1999) 

No entanto Candau (2011) destaca que o conceito de diferença pode ser atrelado tanto 

as questões de desigualdades sociais, por serem definidas a partir do padrão socialmente 

valorizado como normal podendo produzir a exclusão, quanto a construção das identidades, 

étnicas, raciais ou de gênero que acabam sendo percebidas pelas práticas de discriminação e 

preconceito. 

A partir desse contexto a cultura se tornou um aspecto relevante para os estudos das 

Ciências humanas e sociais. Conceituada por Rodrigo, Oliveira e Freitas (2011) “como 

resultados da intervenção humana sobre o mundo e, por extensão, das escalas de valores que 

vão sendo criadas no cotidiano comunitário” (p.102), a cultura foi definida também como 

dinâmica e histórica. 

 Nesse sentido ela pode ser interpretada como um campo onde se confrontam distintas e 

conflitantes concepções de vida social. 

Conceber a cultura como um extenso e contínuo processo de seleção e filtragem de 

conhecimentos e experiências, não somente de um indivíduo, mas de um grupo social, 

nos leva ao entendimento de que cada grupo identifica-se a determinada cultura, com 

diferentes características. (VICENTINI; GASPARIN, 2009, p. 6) 

 Dessa forma, para Candau (2011), a presença das diferenças culturais é inerente ao fato 

de cada sujeito apresentar uma identidade individual. Concebidas através das realidades sócio-

históricas produzidas pelas relações sociais e transpassadas pelas questões de poder e 

autoridade, as diferenças culturais são interpretadas como processos contínuos e dinâmicos que 

possuem valores, linguagens, símbolos e comportamentos que precisam ser interpretados na 

sua essência. 

Fleuri (2003) afirma que as diferenças culturais, 

não são entendidas como dados ou evidências, que se manifestam naturalmente como 

antagonismos, mas como construções históricos- culturais que decorrem de relações 
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de poder, nas quais os diferentes grupos sociais, particularmente os subalternos, 

podem redescobrir o valor positivo de suas culturas e experiências específicas- 

ressignificando-as. (p.92-93) 

Como consequência das transformações da sociedade contemporânea, a diversidade 

cultural surge como uma necessidade de se criar um diálogo dentro de uma política de respeito 

e tolerância entre as diferentes culturas. Admitindo as inúmeras práticas, valores, significados 

e costumes, ela acabou por enfatizar a pluralidade de culturas presentes na sociedade. (FLEURI, 

2003) 

Segundo Vicentini e Gasparin (2009), valorizar e reconhecer a diversidade cultural pode 

auxiliar os indivíduos ou grupos de indivíduos a terem orgulho do que possuem e não a se 

sentirem inferiores por serem diferentes. 

Com a expansão em ritmo acelerado das trocas comerciais e de informações e o aumento 

da quantidade de pessoas de origens distintas convivendo num mesmo espaço no final do século 

XX, as questões das diferenças culturais e da diversidade cultural passaram a ser temas 

universais. Desse modo, tornou-se fundamental ter consciência da multiculturalidade das 

sociedades.  (RODRIGUES; OLIVEIRA; FREITAS, 2001) 

Como vimos, a década de 1960 ficou marcada pelos movimentos de diferentes grupos 

que eclodiram por todo mundo com o objetivo “de dar voz aos inferiorizados, marginalizados 

de um sistema totalizante e padronizado ” (SILVA, 2014, p. 17). Em meio as lutas pelos direitos 

civis, os conflitos e as trocas entre esses diferentes grupos surge, como produto dessas 

convergências, o Multiculturalismo. 

Propondo inicialmente “que se ouça a pluralidade de vozes que compõem um país 

multiétnico para poder entender sua cultura de modo não estereotipado e para que se faça da 

diversidade uma forma de ampliar o conhecimento da espécie humana” (LIMA, 1998. P. 15 e 

16) o Multiculturalismo em um segundo momento amplia o seu universo cultural contemplando 

outros grupos minoritários e culturalmente dominados como as mulheres e homossexuais, 

lutando juntos por reconhecimento e respeito através das suas organizações políticas em relação 

aos seus direitos de cidadania. 

Contudo, o Multiculturalismo pode ser caracterizado tanto como positivo, quando é 

considerado como uma maneira de atuação, intervenção e transformação de dinâmica social ao 

permitir que a sociedade reflita sobre a sua diversidade em todos os níveis e favoreça a 

igualdade de oportunidades para todos os grupos, como também pode ser perigoso ao dar 

instrumentos para as minorias com conhecimento de uma só cultura étnica e das tradições do 

seu grupo conduzindo-as a um despreparo para competir com os grupos dominantes. (LIMA, 

1998) 
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O multiculturalismo expressa uma dimensão cultural heterogênea, onde além da 

cultura de classe dominante busca a riqueza e a valorização também das culturas dos 

grupos minoritários representados por sujeitos históricos que sendo massacrados, 

resistem e tentam fortemente afirmar sua identidade na nossa sociedade numa situação 

de subordinação e exclusão ainda muito acentuada. (VICENTINI; GASPARIN, 2009. 

p. 6) 

Fleuri (2000) salienta que, além de constatar a presença de diferentes culturas, as 

mesmas podem, por meio da Interculturalidade, conviver de forma democrática, buscando uma 

integração que não anule qualquer diversidade entre elas, favorecendo o crescimento cultural e 

o enriquecimento mútuo. 

A interculturalidade é apresentada como uma inter-relação entre as diferentes culturas, 

onde o foco é a troca, a interação, um cruzamento de culturas em transformação recíproca numa 

sociedade. Ela não busca uma hegemonia, mas sim o reconhecimento da diversidade. Assim, 

“deve-se entender e reconhecer, portanto, que no mundo no qual vivemos existem diferentes 

identidades culturais, onde cada uma possui sua particularidade, sua especificidade que devem 

ser respeitadas ao serem reconhecidas como diferentes ” (ROMANI; RAJOBAC, 2011, p. 67). 

Diretamente influenciados pelo processo de globalização, no final da década de 1980 e 

início dos anos 1990, o Multiculturalismo e a Interculturalidade se expandiram para as 

diferentes áreas. Dessa forma, ao chegarem no campo da Educação, ambos apresentaram como 

objetivo o reconhecimento e o diálogo entre as culturas e as suas respectivas identidades 

defendendo a possibilidade de incluí-las nos processos de ensino-aprendizagem. (CANDAU, 

2008) 

Canen (2008) apresenta, como objetivo do Multiculturalismo na Educação, entender as 

formas de pensar os universos culturais dos diferentes grupos, inclusive os considerados 

inferiores, que compõem o ambiente escolar, questionando até onde vão as suas extensões de 

representação, buscando assim caminhos alternativos para incorporar essas múltiplas culturas 

em políticas, práticas e discursos pedagógicos. Já Romani e Rajobac (2011) apontam que a 

Interculturalidade na Educação tem como finalidade proporcionar trocas de experiências, 

“aparece como uma proposta pedagógica que busca desenvolver relações de cooperação, 

respeito e aceitação entre as diferentes culturas e sujeitos”. (p.68) 

Portanto, é nesse contexto que a Escola passa a ser desafiada a elaborar novas estratégias 

para inclusão da diversidade cultural nas práticas educacionais. 
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4.2.3– Os pontos que respaldam a Didática Multi/Intercultural 

 

Verificamos que o Multiculturalismo e a Interculturalidade chegaram ao Brasil durante 

o seu processo de redemocratização. Assim, com o andamento das disputas políticas e sociais 

da época, buscou-se reconhecer que, o Brasil era um país constituído historicamente como uma 

sociedade multiétnica composta por uma imensa diversidade cultural e que a Educação poderia 

ter um papel importante no processo de afirmação da democracia. 

 Dessa forma, na década de 1990, a professora Vera Lúcia Candau elaborou uma 

proposta para se trabalhar o processo de ensino- aprendizagem a partir de uma perspectiva na 

qual o Estado assume um papel fundamental para a sua democratização opondo-se a qualquer 

tipo de privatização da Escola pública não podendo ser reduzida a um produto da lógica do 

mercado, mas sim considerada como um direito humano. (VICENTINE; GASPARIN, 2012) 

A Didática Multi/Intercultural foi criada com intuito de se discutir e procurar soluções 

para as demandas presentes no cotidiano escolar da sociedade contemporânea brasileira. 

Assumindo a perspectiva de que era necessário reinventar a Escola, Candau (2012) apropriou-

se da dimensão cultural como algo fundamental para potencializar os processos de 

aprendizagem utilizando como base para a sua proposta os aspectos do Multiculturalismo e da 

Interculturalidade. 

Desse modo, tendo uma visão de que a cultura é um processo contínuo de construção, 

desestabilização e reconstrução, a Didática Multi/Intercultural, se responsabilizou por tentar 

romper com o que foi chamado de Daltonismo Cultural. Cristalizado na Escola, ele dificulta as 

discussões sobre as diversidades presentes na sala de aula propagando a homogeneização das 

turmas, o caráter monocultural da instituição escolar e o etnocentrismo. De acordo com Silva 

(2015), 

 o Daltonismo cultural nos permite ver apenas o que nos mostram os programas 

elaborados por pessoas, muitas vezes, estranhas ao ambiente escolar. As críticas que 

ouvimos estão mais ligadas ao ambiente externo do o ambiente interno da escola.  

(p.3) 

Estimular a sua ruptura significa reconhecer a importância de se perceber as diferenças 

que fazem parte da escola valorizando, consequentemente, as histórias de vida e a construção 

das identidades dos alunos (as), seus familiares e professores (as).  

Conforme apresentamos anteriormente, os estudos da psicologia e da sociologia já 

colocavam a diferença dentro do discurso do campo pedagógico brasileiro. Ligada as 

características físicas, cognitivas, sensoriais e emocionais que constituem o sujeito, as 

diferenças individualizavam sua personalidade e seu modo de aprender. 
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Nesse sentido, Candau (2006) defende que a questão da diferença está no chão da escola. 

Construídas na realidade do mundo social em que se estabelecem a Escola por meio do 

reconhecimento dos diferentes grupos sociais e étnicos e das relações estabelecidas, as 

diferenças apresentam um caráter histórico e sociocultural não podendo ser algo considerado 

como novo a ser incorporado na discussão dos processos pedagógicos. 

Buscando construir uma sociedade democrática, a Didática Multi/Intercultural defende 

uma articulação entre igualdade e diferença. Entendendo a igualdade como o reconhecimento 

dos direitos básicos de todos, ela não permite que uma cultura seja superior a outra lutando 

contra qualquer tipo de desigualdade, preconceito ou discriminação. No entanto, para que isso 

ocorra, a Escola e a sociedade devem estar atentas as diferenças construídas pela humanidade 

procurando acabar com a visão de hierarquização entre elas. (SILVA, 2015) 

Assim, essa perspectiva admite que vivemos em processos de Hibridização Cultural, ou 

seja, se sustenta o fato de que as culturas não se relacionam de forma puras e as identidades, 

transpassadas, estão sempre em movimento. Segundo Souza (2012) 

[...] não é um processo que traz ao sujeito a sensação de completude ao dialogar com 

outras culturas, pelo contrário, seria o momento onde o sujeito percebe que sua 

identidade está sempre sendo reformulada, ressignificada e reconstruída, num jogo 

constante de assimilação e diferenciação para com o outro[..].  (p.5) 

Cabe ressaltar a presença dos mecanismos de poder entre as relações culturais 

mostrando que elas não são pacíficas, muito menos romantizadas, mas que “estão construídas 

na história, e, portanto, estão atravessadas por questões de poder” (CANDAU 2011, p.247) 

marcadas por tensões produzidas na relação do eu com o outro. 

Considerada como o principal ponto da Didática a categoria dos saberes e 

conhecimentos, não poderia deixar de ser abordada por essa perspectiva Multi/Intercultural. 

Sendo assim, busca-se assegurar através da articulação entre o relativismo e o universalismo a 

importância dos diversos saberes e conhecimentos produzidos no cotidiano escolar, procurando 

estimular a criação de diálogos entre eles. (CANDAU, 2012) Por sua vez Candau (2011) 

esclarece que os conhecimentos considerados universais já apresentam uma característica 

monocultural por serem concebidos por conceitos, ideias e reflexões sistemáticas associadas de 

alguma forma as ciências. Enquanto que os saberes, ligados às tradições, as práticas cotidianas 

e as diferentes visões de mundo construídas pelos grupos socioculturais podem criar um 

relativismo cultural radical. 

Pensar a Didática Multi/Intercultural, segundo a autora, “significa acreditar que é 

possível reinventar a escola, que outros conhecimentos possam ser construídos e as outras 
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culturas até então negadas, silenciadas possam ser significadas, ressignificadas e incluídas no 

espaço/tempo escola” (SILVA,2015, p. 6). 

Foi então, a partir desses pressupostos que a professora juntamente com os dez 

integrantes do seu grupo de pesquisa sobre o Cotidiano Escolar, Educação e Cultura (s) 

construíram e desenvolveram, dentro da perspectiva Multi/Intercultural, um Curso de Didática 

Geral do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Pontifica Universidade Católica do Rio de 

Janeiro. Aplicada apenas durante o segundo semestre de 2005, a disciplina foi constituída por 

cinco momentos ministrados em quatro horas semanais consecutivas com uma carga horária 

total de sessenta horas. (CANDAU; LEITE, 2007) 

No primeiro momento de planejamento, foram apresentados alguns questionamentos 

referentes a conjuntura da Didática no Brasil, como, por exemplo, dúvidas de como a 

perspectiva Multi/Intercultural poderia levar a ampliação da questão da diferença no cotidiano 

escolar e de como ela afetaria a programação e o encaminhamento das aulas levando em 

consideração  as indagações a respeito das dinâmicas  consideradas corretas, das formas de 

avaliação, de como reconhecer positivamente a diferença e de que modo buscar a igualdade de 

direitos  e oportunidades para todos. (CANDAU; LEITE, 2007) 

Dessa forma, visando responder a essas questões e orientar a prática na sala de aula, 

foram determinados como eixos metodológicos a criação e a progressão dos dispositivos de 

diferenciação pedagógica. 

 Com isso, algumas reafirmações da perspectiva foram apontadas por Candau e Leite 

(2007) como determinantes. O enfoque cultural, para reconhecer a historicidades dos sujeitos, 

textos e contextos abordados, as tensões entre a igualdade e a diferença, a tentativa de derrubar 

o eurocentrismo, a visão da sala de aula como um espaço de diálogos e trocas, as discussões 

sobre as linguagens, a valorização da oralidade, dos saberes e das experiências e a perspectiva 

do emponderamento foram algumas delas. 

No entanto, apesar de apresentar novos aspectos, a perspectiva manteve os conteúdos 

considerados relevantes do campo da Didática. O planejamento, a avaliação, o currículo, a 

relação professor- aluno, a metodologia, a disciplina, passaram a ter que ser repensadas dentro 

do ponto de vista Multi/Intercultural. (CANDAU; LEITE, 2007) 

Outro fator importante estabelecido foi a metodologia implantada pelo formato das aulas 

em oficinas, tendo como objetivo reconhecer a necessidade de sensibilizar a turma sobre as 

questões que seriam apresentadas ao longo do curso o que também favoreceu a participação e 

a socialização da palavra em sala de aula. (CANDAU; LEITE, 2007) 
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Desse modo, visando uma Educação Multi/Intercultural, foram delimitados os quatro 

eixos de ação das oficinas. O primeiro, ao propor uma desconstrução de qualquer forma de 

preconceito e discriminação e a desnaturalização do caráter monocultural e etnocêntrico da 

Escola, apareceu nas inúmeras discussões sobre o predomínio da característica 

homogeneizadora das instituições escolares, das diferentes concepções de cultura, das várias 

perspectivas de diferença e das suas múltiplas formas de manifestações no cotidiano escolar. 

Já o segundo eixo, buscando focar na articulação da tensão entre igualdade e diferença, 

trouxe, entre outras questões, o planejar e o avaliar dentro dessa perspectiva, os debates sobre 

as diferentes linguagens e as comunicações presentes no dia a dia da escola e os movimentos 

no sentido a essa articulação, como a criação de espaços livres para as falas das alunas, trabalhos 

em grupo que favorecessem as trocas e a diversidade do material didático. (CANDAU; LEITE, 

2007) 

Enquanto isso, o terceiro eixo, segundo Candau e Leite (2007), foi o que apresentou o 

melhor resultado pelo fato de permitir trabalhar, ao longo de todo o curso, com as histórias de 

vida das alunas, reconhecendo, assim, a importância de se resgatar os processos de construção 

das identidades culturais. 

 Por fim, o quarto eixo, que dividido em três linhas de ação, tratou de promover o 

enfoque global afetando todos os níveis da prática pedagógica, a interação sistémica presente 

na formação dos grupos de forma aleatória, criando situações de conivência entre os diferentes 

e o emponderamento que valorizava as experiências de vida das alunas potencializando cada 

uma para que elas pudessem se tornar sujeitos das suas próprias vidas. (CANDAU; LEITE, 

2007) 

Sobre a questão da avaliação, Candau (2002) salienta que foram definidas formas que 

proporcionassem a ideia de que todos pudessem aprender, estabelecendo então  

uma composição de nota que consideraria a realização de tarefas semanais 

individuais, trabalhos individuais em sala de aula ( com opção entre trabalho oral e 

escrito, com consulta em dois momentos do semestre letivo abordando os temas 

tratados até então) e auto-avaliação. (CANDAU; LEITE, 2007, p. 739) 

Nesse sentido, cabe ressaltar que essa proposta apresentou alguns desafios, como as 

dificuldades de se discutir sobre as diferenças nos planos da teoria e da prática, desfazer a ideia 

de que a igualdade e a diferença se contradizem, problematizar a cultura escolar dominante e 

seu caráter monocultural, lidar com as diversas manifestações das diferenças, sejam elas éticas, 

de gênero, de orientação sexual, sensório-motora, geracional ou cognitivas na prática educativa, 

romper com a ideia de a diferença é um problema, promover uma articulação mais efetiva entre 

as questões sobre a diferença e os temas de planejamento, avaliação, seleção de conteúdos e 
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técnicas de ensino e fortalecer o reconhecimento dessa perspectiva no campo da Didática. 

(CANDAU, 2011) 

Contudo, Candau e Leite (2007) também destacam em seus estudos algumas das 

contribuições da Didática Multi/Intercultural para a área da Educação. São elas, a possibilidade 

de se articular o social e o cultural, a revelação das questões étnicas e de gênero presentes na 

escola, a discussão sobre as diferentes linguagens do cotidiano escolar, a disponibilização de 

elementos para se trabalhar com questões sobre a violência, disciplina, preconceito, e 

discriminação, o auxilio no trabalho com questões relacionadas as diferenças apesar das suas 

diferentes visões e também a contribuição na discussão sobre os conteúdos escolares.  

Verificamos, assim que a Didática na sua perspectiva Multi/Intercultura é “um caminho 

ainda em construção” (CANDAU; LEITE, 2007, p.757) e que, ao iniciar o seu 

desenvolvimento, dentro de um curso de graduação, visa uma formação de profissionais 

conscientes sobre as questões presentes na sociedade contemporânea, que desafiam a prática 

pedagógica. 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

Para analisarmos algumas aproximações entre os pontos que fundamentam a Didática na 

sua perspectiva Multi/Intercultural e a Educação Psicomotora, empreendemos uma pesquisa 

bibliográfica de cunho qualitativo que, segundo Machado, (2005, p.53) “possibilita um 

aprofundamento de dimensões da vida social que não podem ser quantificadas”.  

O instrumento utilizado diante da análise do conteúdo referente a essas duas áreas que, 

segundo Campos (2004, p. 613), é um “conjunto de técnicas que se vale da comunicação como 

ponto de partida”, ou seja, o conteúdo só passa a ter valor quando vinculado a outro constituindo 

uma teoria, foi a análise do discurso que “trabalha com o sentido e não com o conteúdo do texto, 

um sentido que não é traduzido, mas produzido” (CAREGNATO; MUTTI, 2006, p. 680).  

Visando um estudo direto em fontes científicas sem a necessidade de recorrer 

diretamente aos fatos/ fenômenos da realidade empírica, encontramos os dados bibliográficos 

apresentados por autores específicos da Educação Psicomotora e da Didática Multi/Intercultural 

em livros, artigos científicos, periódicos, ensaios críticos, trabalhos de conclusão de cursos e 

teses de mestrado. (OLIVEIRA, 2007) Os conteúdos foram analisados buscando as 

aproximações e distanciamentos entre as teorias considerando seus objetivos, assim como a 

forma de operacionalização dos conceitos apresentados. 

Desse modo para a amostra da Educação Psicomotora foram selecionados textos dos 

principais autores como Le Bouch (1986) e (1987), Cabral, Lanza e Teixeira (1988), Alves 

(2013), Lovisaro (2011), Bueno (2013), Negrine (1998), Vieira (2009), Silva (2015), Almeida 

(2016), Furini (2002), Falcão e Barreto (2009), Morizot (1985), Greenhalgh (2011), Moreira 

(2013) e Pinto (2010). 

Por sua vez para a Didática Multi/Intercultural autores como Aranha (1996), Candau 

(2011) e (2012), Candau e Koff (2006), Canen (2008), Silva (2014), Vicentini Gasparin (2012), 

Candau e Leite (2007), Fleuri, (2000) e (2003), Lima (1998), Gonçalves e Silva (2006), Romani 

e Rajobac (2011), Rodrigues, Oliveira e Freitas (2001) e Batista, Melgaço e Canen (2013) 

também foram utilizados para que os objetivos fossem melhor acordados. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Nesse capítulo apresentaremos uma análise no conteúdo a partir dos discursos dos 

autores citados nos capítulos anteriores buscando algumas aproximações entre as teorias 

considerando seus objetivos, seus fundamentos e também a forma de operacionalização de seus 

conceitos. 

6.1- Algumas aproximações entre os pontos que fundamentam a Educação Psicomotora e 

Didática Multi/Intercultural 

 

Por sofrerem influências muito parecidas em épocas próximas tanto a Didática 

Multi/Intercultural quanto a Educação Psicomotora acabaram concordando com o fato da 

instituição escolar apresentar um papel relevante na formação de todos os indivíduos. 

Nesse sentido, autores como Candau e Leite (2007) e Candau e Koff (2015), Le Bouch 

(1986) e Silva (2014) apontaram a necessidade de se discutir a educação e propor caminhos 

para a reinvenção da escola, o que acabou permitindo algumas aproximações entre as duas 

teorias, como a concepção de homem e mundo e a construção e estruturação dos alunos. 

Desse modo, identificamos que a Educação Psicomotora ao surgir na França, em 

meados dos anos de 1960, e chegar ao Brasil, na década de 1970, apresenta como pontos de sua 

fundamentação as novas concepções de homem e de corpo, que respectivamente passam a ser 

definido como um ser total, único e a considerar a emoção, a afetividade, a expressividade, 

além disso encontramos os princípios de estruturação recíproca, das experiências vividas, do 

fator humano e dos fenômenos sociais, o reconhecimento das relações que negam qualquer 

forma isolada de se olhar o sujeito e a situação e a educação que segundo Carvalho (2003) 

começou a corresponder “aos aspectos corporais, motores, emocionais, intelectuais e sociais” 

(p. 85). Outro ponto foi o caráter preventivo dessa teoria, na qual o papel do professor é agir de 

forma não diretiva, garantindo a gratuidade e a liberdade das práticas que foram determinadas 

por meio dos jogos, das atividades de livres e o brincar. (LE BOUCH, 2007) 

Dessa forma, constatamos que a Educação Psicomotora surgiu a partir das críticas ao 

sistema de ensino caracterizado por uma pedagogia tradicional que buscou durante anos uma 

formação moral e intelectual dos alunos através da disciplina e da autoridade, tendo como base 

uma visão de corpo fragmentado como uma máquina e que diante dos danos provocados pelas 

guerras, promoveu uma educação padronizadora, homogeneizante, monocultural e etnocêntrica 

assumindo, assim, a função de formar uma única nação, na qual todos eram considerados iguais 

com o intuito de fortalecer seus cidadãos.(SILVA, 2015) 
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 Consequentemente, além de reduzir a função do processo de ensino-aprendizagem a 

transmissão e a reprodução de conhecimentos, esse sistema levou muitos alunos a serem 

selecionados de acordo com o padrão estabelecido pela sociedade através de grupos e /ou 

instituições que reforçavam o pensamento dominante, assim aqueles que não atendiam a esse 

modelo eram excluídos. (CANDAU, 2011) 

Assim, com as mudanças do século XX, como a industrialização, a urbanização e o 

processo de globalização, verificamos que a Didática Multi/Intercultural surge como uma 

proposta para solucionar os problemas da escola diante das novas demandas da sociedade 

brasileira a partir dos anos de 1980. (CANDAU; LEITE, 2007) 

Buscamos reconhecer os fundamentos que respaldam a Didática dentro dessa 

perspectiva. Desse modo, com o objetivo de promover a democratização da escola pública, 

gratuita e obrigatória para todos ressaltamos que a Didática Multi/Intercultural tem como base 

a dimensão cultural, a hibridização da cultural, as questões das diferenças no chão da escola, 

compreende os alunos a partir das construções das suas identidades culturais, enfatiza a 

diversidade cultural, procura articular a igualdade com diferença , estimula o diálogo entre os 

saberes e os conhecimentos, busca romper com o Daltonismo Cultural desconstruindo qualquer 

forma de preconceito e discriminação. Por fim, essa perspectiva apontada por Candau e Leite 

(2007) tendo a visão da sala de aula como um espaço de diálogos e trocas, as discussões sobre 

as linguagens, a valorização da oralidade, dos saberes e das experiências e o emponderamento 

também assume o Multiculturalismo e a Interculturalidade como fundamentos foram algumas 

delas. 

Com isso, não podemos deixar de enfatizar que apesar de uma pequena distância entre 

os períodos em essas teorias surgem, a Educação Psicomotora e a Didática Multi/Intercultural, 

não só criticam os modelos de educação dominantes, mas também apontaram novos conceito, 

princípios e propostas de práticas pedagógicas para a restruturação da escola.  

Assim, com a apresentação dos pontos que fundamentam as teorias, ressaltamos a 

presença da mudança do olhar do mundo em relação à concepção do homem. Fundamentada 

principalmente pelos professores Jean Le Bouch, André Lapierre e Bernard Acouturier a 

Educação Psicomotora baseada nos princípios da Psicomotricidade define o homem como um 

ser único e total que se se constitui a partir da relação que estabelece com o outro. Nesse mesmo 

sentido, a Didática na sua perspectiva Multi/ Intercultural, defendida pela professora Vera Lucia 

Candau (2007), traz o homem como uma identidade individual que está em constante 

constituição devido a essas relações. 
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Podemos, então, afirmar que as duas teorias reconhecem o homem como um ser 

singular, ímpar, diferentes um dos outros, tal como definiram Vicentini e Gasparin (2009) ao 

apontarem que “Os seres humanos são diferentes porque expressam diferentes identidades, ou 

seja, formas diferenciadas de serem humanos com necessidades e concepções diferentes”. (p. 

8)  

Além disso, a questão da formação do sujeito possibilita também uma aproximação da 

Educação Psicomotora com a Didática Multi/Intercultural quando ambas sustentam o fato do 

ser humano se constituir a partir das relações estabelecidas com os objetos, as pessoas, as 

situações e/ou com o próprio mundo.  

Dessa forma, encontramos nos estudos apresentados por Negrine (1998) sobre a 

proposta da Psicomotricidade Relacional de Lapierre e Acouturier, a relação como o principal 

aspecto da construção de um sujeito potencializando o equilíbrio da sua personalidade e da 

aprendizagem através da “legitimação dos desejos e dos sentimentos no qual o indivíduo pode 

se mostrar na sua inteireza, com seus medos, desejos, fantasias e ambivalências” 

(VIREIRA,2009, p.64). Enquanto que segundo Romani e Rajobac (2011) a perspectiva 

Multi/Intercultural da Didática traz dentro do conceito de Interculturalidade a relação com o 

outro como uma forma, do seu reconhecimento, do diálogo e da disposição a tolerância, ao 

respeito e a reciprocidade. 

Quando Le Bouch (1986) destaca como um dos princípios da Psicocinética as 

experiências vividas pelos sujeitos entendendo que elas podem permitir a construção de uma 

bagagem pessoal, observamos que a construção de si, do seu corpo, da sua personalidade na 

Educação Psicomotora acontece de maneira individual. Ou seja, a forma como cada sujeito 

internaliza e expressa as emoções e a afetividade é algo particular, próprio, específico de cada 

um. Na Didática Multi/Intercultural, Vicentine e Gasparin (2009) abordaram esse ponto ao 

enfatizarem que as construções de significados ocorrem de forma diferenciadas, de acordo com 

as histórias de vida de cada sujeito, vinculando, segundo Candau (2011), a construção das 

identidades a um dos conceitos de diferença fundamentado por essa perspectiva. 

Outros pontos que podem permitir essa aproximação são: o princípio da noção de 

estruturação recíproca, apresentado por Le Bouch (1986) como referência a todas as situações 

vivenciadas entre o homem e o mundo produzidas nessa ou por essa relação e a questão cultural, 

conceituada por Rodrigo, Oliveira e Freitas (2011) como resultado das construções históricas e 

dinâmicas das intervenções humanas sobre o mundo. Esses princípios ressaltam que, assim 

como os sujeitos, são diretamente constituídos pelas situações e pelo próprio ambiente em que 
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as vive, o contexto também pode sofrer com as intervenções das ações humanas produzindo o 

que foi chamado de cultura. 

Dinâmica e histórica, a cultura é um “extenso e contínuo processo de seleção e filtragem 

de conhecimentos e experiências” tanto de um indivíduo como de um grupo social que é 

determinado a partir das suas diferentes característica. (VICENTINI; GASPARIN, 2009, p. 6) 

Nesse sentido o fator humano e os fenômenos sociais de formação que segundo Le 

Bouch (1986) estimulam o trabalho em grupo visando a socialização através das atitudes que 

priorizam a organização, a comunicação e cooperação, estão atravessadas pelas relações sociais 

que acabam produzindo as diferenças culturais definidas por Candau (2011) como processos 

contínuos e dinâmicos transpassados por questões de poder e autoridade que incorporam 

valores, linguagens, símbolos e comportamentos que precisam ser interpretados na sua 

essência. 

Desse modo, verificamos que as duas teorias ao pontuarem as questões das relações e 

da socialização na formação da personalidade/ identidade dos sujeitos também concordam ao 

defenderem que essa construção se dá por meio de um processo ininterrupto, nunca acabado, e 

que está sempre em constante movimentação, assim como sugere Souza (2012) “a sua 

identidade está sempre sendo reformulada, ressignificada, reconstruída, num jogo constante de 

assimilação e diferenciação para com o outro [...]”. (p.5) 

No momento em que Le Bouch (1986) respalda a sua proposta em uma filosofia de 

educação na qual o sujeito só pode se situar e agir no mundo quando tem conhecimento e 

aceitação de si, o que para Vieira (2009) ocorre com o processo de construção, estruturação e 

afirmação da sua identidade por meio das relações consigo mesmo, com o meio e com o outro, 

a valorização e o reconhecimento da diversidade cultural defendida pelo Multiculturalismo e as 

trocas e as experiências proporcionadas por ela, foco da Interculturalidade, podem ser formas 

de auxílio para favorecer o próprio sujeito valorizando a sua identidade e o não sentimento de 

inferioridade perante a percepção do indivíduo das suas diferenças. 

Com Vieira (2009) enfatizando a importância dada por Lapierre e Acouturier as 

questões das relações, assim como a Filosofia de educação usada por Le Bouch (1986) para 

fundamentar a Psicocinética, e as definições de Multiculturalismo e Intercultulalidade 

concebidas por autores como Lima (1998) e Fleuri (2000), podemos, mais uma vez, estabelecer 

uma aproximação entre as teorias. 

Na intervenção da Educação Psicomotora, realizada por Cabral, Lanza e Tejera (1988), 

a Escola é considerada como o lugar do coletivo a partir da integração de toda equipe 

pedagógica, sendo possível constatar a presença da multiplicidade e pluralidade nesse ambiente. 
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Salientamos anteriormente que as duas teorias foram criadas com intuito de discutir e 

procurar soluções para as demandas presentes no cotidiano escolar, principalmente, com as 

transformações da sociedade contemporânea. Tendo em vista a busca pela essa reinvenção da 

Escola, Vieira (2009) revela que as relações humanas são inerentes a esse ambiente. Assim 

como produto dessas relações as diferenças acabam apresentando um caráter histórico e 

sociocultural que de acordo com a professora Candau (2006) justifica o fato da questão das 

diferenças está no chão da escola. Constatamos dessa forma que a Didática Multi/Intercultural 

ao tentar reconhecer, positivamente, as diferenças no cotidiano escolar se aproxima da 

Educação Psicomotora.  

A partir dessa discussão sobre a construção de relações no contexto escolar, Brandl Neto 

(2000) destaca a possibilidade de se investir inúmeras significações nos corpos dos alunos 

proporcionando a instituição e estruturação das suas identidades através das atividades lúdicas, 

do brincar e dos jogos propostos pela Educação Psicomotora. Isso ocorre, pois, essas práticas 

permitem que as crianças vivam corporalmente todas as experiências e exteriorizem de forma 

corporal a sua personalidade, seus sentimentos e as suas dificuldades.  

Por sua vez quando Cabral, Lanza e Tejera (1988) afirma que a Educação Psicomotora 

visa resgatar a escola como um espaço de liberdade onde o ato de aprender está vinculado 

principalmente ao desejo do aluno defendido também, por Le Bouch (1986) e Lovisaro (2011), 

não deixando de relacionar à sua cultura, à sua história e às suas experiências ela entra em 

consonância com algumas das reafirmações determinantes da Didática Multi/Intercultural. 

Apontadas por Candau e Leite (2007) são elas o enfoque cultural, que considera a historicidade 

dos sujeitos, textos e contextos abordados durante o processo de ensino-aprendizagem e o 

reconhecimento das experiências.  

Nesse sentido, a questão cultural e a valorização das experiências dos alunos são pontos 

que também aproximam as duas teorias, assim como, quando Cabral, Lanza e Tejera (1988), na 

sua prática educativa, e Candau e Leite (2007) por meio, do emponderamento, reconhecem as 

experiências de vida dos alunos resgatando os processos de construção das identidades. 

 Realizadas no ambiente da sala de aula a partir de uma visão de um espaço de diálogos 

essas práticas tem em comum o objetivo de favorecer a participação e a socialização dos alunos, 

desenvolver relações de respeito e cooperação e valorizar a verbalização referente às 

experiências vividas e as dificuldades proporcionando sugestões de temas para as aulas. 

Assim, quando a Didática Multi/Intercultural assume como primeiro eixo de ação de 

uma das suas propostas de oficinas a desconstrução de qualquer forma de discriminação e 

preconceito a mesma também favorece a diminuição de conflitos, dificuldades e inadaptações 
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na construção e estruturação da personalidade, já que essas ações podem influenciar na 

formação de sentimentos de inferioridade e na não valorização de si, das suas diferenças.  

Apontando, mais uma vez, a aproximação com a Educação Psicomotora que também tem esses 

objetivos.  

Contudo, precisamos ressaltar alguns desafios encontrados para uma aproximação entre 

as duas teorias. O primeiro se mostra quando a Didática Multi/Intercultural não define de forma 

clara o papel do professor dentro dessa perspectiva, ou seja, Candau (2011) apenas salienta que 

ele deve elaborar práticas que respeitem as demandas dos alunos. Diferentemente da Educação 

Psicomotora que, segundo Le Bouch (2007), destaca a ação não diretiva do professor de modo 

que ele assegure a gratuidade e a liberdade das atividades, além do seu papel de animador 

denominado por Lovisaro (2011), contribuindo em seus livros com exemplos de ações a serem 

realizadas. 

Outra questão que dificulta uma aproximação é o fato da Didática Multi/Intercultural 

não aprofundar no que Candau e Leite (2006) chamaram de enfoque global para as suas práticas 

pedagógicas, não nos permitindo relacionar com a educação global defendida por Le Bouch 

(1986), Silva (2015) pela Educação Psicomotora. 

Compreendemos, assim que, diante do cenário contemporâneo, fazer uma educação que 

promove um novo olhar sobre a relação com o outro e sobre si mesmo respeitando as diferenças 

e, por consequência, a diversidade é fundamental para romper com o caráter monocultural da 

escola. Portanto, a Educação Psicomotora e a Didática Multi/Intercultural proporcionam a 

construção de novas práticas pedagógicas que potencializem para todos aqueles que vivem. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a apresentação da Educação Psicomotora e da Didática Multi/Intercultural 

conseguimos identificar e levantar vários pontos que fundamentam e respaldam essas teorias. 

Assim, identificamos como os fundamentos da Educação Psicomotora as novas 

concepções de homem, de corpo e de educação, os princípios de estruturação recíproca, das 

experiências vividas, do fator humano e dos fenômenos sociais, e o reconhecimento das 

relações com objetivo de desenvolver os alunos da melhor maneira possível por meio das 

práticas como os jogos, as atividades livres e o brincar em que o professor assume um papel 

não diretivo, porém animador a partir de um olhar psicomotor. 

Como pontos que respaldam a Didática Multi/Intercultural, encontramos o 

Multiculturalismo e a Interculturalidade, que, consequentemente, apresentam a dimensão 

cultural, as questões das diferenças inerentes ao chão da escola, os alunos enquanto identidades 

culturais, a diversidade cultural, a articulação entre igualdade e diferença, o diálogo entre os 

saberes e os conhecimentos, a desconstrução do preconceito e da discriminação, a sala de aula 

como um espaço de diálogos e trocas, a valorização da oralidade, dos saberes e das experiências 

e o emponderamento. 

Com isso, verificamos que essas duas teorias se aproximam quando apresentam uma 

mudança do olhar do mundo em relação a concepção do homem,  ao sustentarem a constituição 

do ser humano a partir das relações estabelecidas com os objetos, as pessoas, as situações e/ou 

como próprio mundo, ao constatarem que essas relações são inerentes ao chão da escola, ao 

defenderem a construção de uma bagagem pessoal, ou seja, de uma identidade única, uma 

diferente da outra, assim como a relação mútua entre esse processo de formação dos sujeitos e 

as intervenções humanas no contexto. Além disso, a visão da construção da personalidade como 

um processo contínuo e dinâmico, o trabalho em grupo para proporcionar a socialização, e a 

possibilidade que a Escola tem de se relacionar com a cultura, a história e as experiências dos 

alunos criando a sala de aula como um ambiente de diálogos e trocas, foram algumas das 

aproximações estabelecidas durante a pesquisa. 

Contudo, mesmo com um maior número de aproximações entre a Educação 

Psicomotora e a Didática Multi/Intercultiral, cabe salientar que alguns desafios foram 

encontrados, como o não esclarecimento por parte da perspectiva Multi/Intercultiral sobre o 

papel do professor diante de uma nova abordagem, e o não aprofundamento o enfoque global 

dado às práticas pedagógicas. 
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Dessa forma, concordamos com Silva e Gonçalves (2006) quando ressaltam que “ainda 

é cedo para avaliar os avanços dessas políticas [...] na educação brasileira” entendendo que “a 

construção efetiva de uma sociedade multicultural democrática continuará dependendo da ação 

dos movimentos sociais”. (p. 94.) 

Este estudo pretendeu oferecer contribuições para pensarmos novas formas de viabilizar 

a potencialização do processo de ensino- aprendizagem para todos aqueles que o vivem, 

buscando cada vez mais implantar um ensino capaz de superar as diferenças como um problema 

que pode gerar dificuldades de aprendizagem, inadaptações, discriminação e preconceito diante 

de uma sociedade cada vez mais interligada pelas trocas e informação rápida, pelos meios de 

comunicação e pelas tecnologias de massa. 
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