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RESUMO 

 

MOTA, Cleide Ramos da. Corpos em relação no cotidiano da Educação 

Infantil.2018. 53f. 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. 

 

Este trabalho tem como escopo principal refletir sobre as possibilidades de contribuição 

da Educação Psicomotora no olhar do professor para as relações e interações entre os 

corpos no espaço/tempo da Educação Infantil, a partir da observação desses 

espaços/tempos, e de todas as significações acerca das relações entre os corpos 

presentes, em uma escola pública do município do Rio de Janeiro. A relevância dessa 

pesquisa está em olhar a complexidade dessa realidade para refletir novas formas de 

atuação, visando a melhoria de qualidade no processo educacional a partir do olhar 

psicomotor. A metodologia adotada foi a investigação bibliográfica e a pesquisa ação 

realizada em uma escola pública municipal do Rio de Janeiro de Educação Infantil, 

refletindo sobre a mesma com base nos estudos bibliográficos sobre o assunto, e tendo, 

como potência teórica metodológica, a concepção de devir (DELEUZE, 1992). Para 

tanto, foram trazidos recortes de reflexões sobre a prática extraída de um diário de 

bordo, produzido durante a pesquisa de campo, tecendo uma relação com as ideias de 

Wallon (2007), Lapierre e Aucouturier (1988), como principais teóricos, e de outros 

autores que contribuem para essa reflexão, que também foram utilizados no decorrer da 

construção dessa obra. Para entendimento da história da Educação Infantil e da 

Psicomotricidade, as leis brasileiras que tratam da infância e da educação, também 

foram analisadas, com o intuito de enriquecer o estudo e as reflexões aqui apresentadas, 

como também a obra de Mattos e Kabarite (2016), para entender a origem da 

Psicomotricidade nos estudos sobre educação. O caminho percorrido durante a pesquisa 

se dividiu em quatro etapas: observar, registrar e dialogar sobre a relação entre os 

corpos adultos e a dissociação entre o cuidar e o educar; observar, registrar, refletir e 

dialogar sobre os corpos infantis e suas relações entre eles; desenvolver uma reflexão 

acerca dos corpos infantis, sua relação com os espaços/tempo na rotina; e, por fim, 

pensar em novas possibilidades de atuação a partir do olhar da Psicomotricidade nas 

práticas observadas, tendo, como foco, as relações das crianças com seus próprios 

corpos, com outros corpos (de crianças ou adultos) e com o espaço em que atuam. 

Nessa travessia, percebi uma grande transformação pessoal e também como educadora, 

o que me faz buscar, a cada dia, prosseguir em busca de uma educação que compreenda 

o ser humano em sua totalidade. 

 

 

Palavras-chave: Educação Infantil. Psicomotricidade. Corpo. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ser significa conviver [...]. Ser significa ser para o outro e, através dele, 

para si. O homem não tem um território interior soberano, está todo e 

sempre na fronteira, olhando para dentro de si ele olha o outro nos olhos ou 

com os olhos do outro. 

 

Mikhail Bakhtin  

 

A Psicomotricidade Educacional considera que a criança, através do 

conhecimento, domínio e diálogo com o próprio corpo, aprende e se desenvolve por 

meio das interações com outros sujeitos e com o mundo que a cerca. Sendo a Educação 

Infantil primeira etapa da Educação Básica em que a percepção e compreensão do corpo 

são fundamentais para seu desenvolvimento integral, a Educação Psicomotora surge 

como um instrumento de extrema relevância nesse espaço, visto que, por meio do 

autoconhecimento, modificamos nossa forma de ser e estar no mundo, transformando as 

relações e interações que estabelecemos com o outro nesse processo incessante de 

construção que somos. 

Apesar de iniciar este trabalho com essa afirmação sobre a Psicomotricidade 

Educacional, seu entendimento nem sempre esteve presente em minhas práticas e 

reflexões teóricas. Já atuando como professora de Educação Infantil há alguns anos, 

senti a necessidade de buscar novas possibilidades de relação com as crianças que a 

mim chegavam para melhorar minha prática no auxílio ao desenvolvimento delas. Essa 

busca me levou ao curso de Especialização em Educação Psicomotora do Colégio Pedro 

II em agosto de 2016. Ao longo desses quase dois anos, percebi que, mais do que um 

recurso ao desenvolvimento infantil, a Psicomotricidade transformou minha visão de 

mundo.  

Essa visão ampliou meu olhar, me permitindo ver e compreender as crianças de 

forma holística, a partir da compreensão de que a criança aprende com todo o seu ser, 

que o corpo fala e que é com o corpo que a criança se apropria das coisas do mundo, 

estabelecendo relações entre elas e que, assim, desenvolve sua personalidade nesse 

diálogo com o meio externo.  

Na construção desse novo olhar, vi a oportunidade de ampliar meus 

conhecimentos sobre a prática com crianças bem pequenas e entender melhor seu 

desenvolvimento para melhor atendê-las. Essa era a ideia inicial quando ingressei no 

curso de Especialização em Educação Psicomotora no ano de 2016. No decorrer do 

tempo, fui compreendendo que mais do que uma ciência que estuda o movimento, a 
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Psicomotricidade se ocupa do sujeito, de tudo que é humano e implica 

autoconhecimento. 

A formação na prática psicomotora educacional tem como foco o olhar para 

nosso interior, conhecer nossas reações ao toque, aos cheiros, aos sons, potencializar as 

possibilidades do próprio corpo, criando um universo de possibilidades de interações 

com as crianças no cotidiano escolar.    

Em busca da compreensão do que sou me coloquei à escuta e à comunicação 

comigo mesma e com o outro, me abri para novas experiências e conhecimentos que se 

inscreveram em meu corpo, enriquecendo minha vida com experiências pessoais e 

profissionais, indo ao encontro do pensamento de Levin (1995), ao afirmar que o corpo, 

os movimentos e a imagem que se tem desse corpo são fundamentais na aprendizagem e 

na formação geral do ser humano e as descobertas feitas com o corpo deixam marcas, 

são aprendizagens efetivas, incorporadas. 

Passei a realizar relatos diários da rotina da turma, no intuito de refletir sobre os 

acontecimentos cotidianos e observar com maior cuidado os fatos ocorridos dentro 

desse espaço/tempo, para identificar possíveis estratégias de atuação em que pudesse 

relacionar a minha prática com o que aprendi no meu corpo, vivenciando experiências 

revestidas de intencionalidades e significados.  

O autoconhecimento trouxe uma mudança de olhar e de postura diante das 

experiências vividas, o que,conseqüentemente, modifica a cada dia minha prática no 

trabalho com as crianças. Lapierre e Aucouturier (1988, p. 7) dizem que “toda 

pedagogia que não se renova esclerosa-se [...]”. A compreensão de que é no corpo que 

aprendo e que meu corpo não faz metáforas, tudo que nele vivencio é uma 

aprendizagem concreta, também contribui para que as experiências das crianças com as 

quais atuo também se modifiquem. 

Nesse sentido, esse trabalho tem por escopo principal refletir sobre as 

possibilidades de contribuição da Educação Psicomotora no olhar do professor para as 

relações e interações entre os corpos no espaço/tempo da Educação Infantil, a partir da 

observação desses espaços/tempos, e de todas as significações possíveis acerca das 

relações entre os corpos neles presentes, em uma escola pública do município do Rio de 

Janeiro. 

A relevância dessa pesquisa está em olhar a complexidade dessa realidade para 

refletir novas formas de atuação, visando à melhoria de qualidade nas práticas presentes 

no espaço/tempo da Educação Infantil. 
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1 PONTOS DE PARTIDA 

O devir é sempre um ponto de partida que não se sabe necessariamente onde 

vai chegar. 

Rafael Lauro 

1.1 Objetivo geral 

Refletir sobre as relações e interações entre corpos no cotidiano da Educação 

Infantil, à luz da Educação Psicomotora, buscando possibilidades de contribuição na 

atuação pedagógica de uma escola pública do município do Rio de Janeiro. 

 

1.2 Objetivos específicos 

Observar e refletir sobre as relações das crianças com seus próprios corpos, com 

outros corpos e com o espaço, para avaliar possíveis ressignificações através da 

perspectiva da Educação Psicomotora no Espaço/tempo da Educação Infantil, em uma 

escola pública do município do Rio de Janeiro. 

 

1.3 Caminhos metodológicos 

A escola observada, universo dessa pesquisa, situa-se em uma comunidade 

carente da zona norte do município do Rio de janeiro e atende cerca de 300 crianças de 

dois anos e meio a 5 anos e 11 meses, com turmas integrais de maternal II e pré-escola I 

e II em período parcial; olhar a complexidade dessa realidade nos permite refletir sobre 

novas formas de atuação visando a melhoria de sua qualidade. A principal fonte de 

dados serão os recortes dos relatos escritos na rotina escolar entre os anos de 2017 a 

2018, de uma turma de maternal II, com 25 crianças com faixa etária entre 3 anos a 3 

anos e 11 meses, amostra dessa pesquisa. 

Compreendendo que as ciências humanas resultam da interação entre os sujeitos 

e os objetos de pesquisa, o que envolve uma articulação dialética de afetividade e 

racionalidade, do simbólico e imaginário. Por isso lanço mão da investigação 

bibliográfica e da pesquisa-ação que na ótica de Barbier (2002) justifica se pelo fato de 

que a pesquisa-ação obriga o pesquisador a implicar-se e implicar os outros por meio de 

sua visão e ações no mundo. Com abordagem qualitativa, descritiva e exploratória, por 

considerar apropriado para trazer as questões e intencionalidades pretendidas sobre as 

relações entre os corpos no universo dessa pesquisa; a Educação Infantil, refletindo 

sobre a mesma com base nos estudos bibliográficos sobre o assunto. Para tanto, trouxe 

ainda recortes de reflexões sobre a prática extraídas de um diário de bordo, produzido 
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durante a pesquisa de campo (anos de 2017/2018), apresentando reflexões tecidas entre 

teoria e prática em um Espaço de Desenvolvimento Infantil do município do Rio de 

Janeiro. 

Cabe dizer que as táticas utilizadas nas ciências naturais e exatas, normalmente 

utilizadas no universo investigativo, que objetivam resultados considerados verdades 

científicas confiáveis, serão substituídas pelas ações de pesquisa do holismo entre 

pesquisador e objeto de pesquisa.  Por isso, deixarei as metodologias que compreendem 

a realidade com distanciamento e neutralidade, para lançar mão de um conceito para 

interação com essa realidade, em toda sua complexidade de forma imanente. O conceito 

do devir de Deleuze e Guatarri (1992/1995/1997), a relevância do conceito do devir não 

está apenas em seu entendimento, mas em suas possibilidades práticas, sempre haverá 

mais formas de se experenciar a vida do que podemos supor ou descrever. Sendo assim, 

os devires fogem das representações, eles somente norteiam possíveis caminhos, talvez 

nunca usados ou pouco conhecidos. 

Compreendo o ambiente escolar como um espaço de realidades plurais que são 

da ordem da incompletude marcada pelo contínuo processo de inter relações entre os 

corpos do pesquisador (eu) e seu objeto de pesquisa (as crianças). Não há como balizar 

tais relações em prerrogativas normativas, visto que elas sempre deixarão algo a dizer, 

algo que até mesmo não caberia em palavras, é a experiência como propulsora de 

possibilidades para atuar nesse campo de infinitas formas possíveis, nos levando para 

fora desse senso comum, para um campo de incertezas, sem verdades universais. Nessa 

perspectiva os agentes se relacionam numa mistura de corpos, cujos enunciados 

corporais que se aproximam, se rejeitam, se envolvem ou se dispersam vão depender da 

forma como serão afetados naquele momento. Um espaço onde tudo pode vir a ser, nada 

é ainda. Teremos ao final apenas uma rede tecida num determinado espaço/tempo nesse 

lugar em linhas tênues de possibilidades em devires, podemos ter diferentes velocidades 

de escoamento daquilo que produzimos rizomaticamente* baseado naquilo que possa 

vir a nos afetar. 

 

*Rizoma é um conceito que na filosofia analogamente a botânica, seria uma forma de pensamento que se 

abre como as raízes e galhos das árvores, nessa perspectiva, seriam como linhas e não formas, que 

interrompem o fluxo contínuo da história e criando novos contornos de articulações dos elementos. É uma 

forma de pensar não fechada, são linhas de intensidade. “o rizoma se refere a um mapa que deve ser 

produzido, construído, sempre desmontável, conectável, reversível, modificável, com múltiplas entradas e 

saídas, com suas linhas de fuga. Deleuze e Guattari (1995 p.32). 
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 Deleuze (1992), diz que nada é tudo se torna. Tudo é devir. Não somos não 

estamos no mundo, mas nos tornamos com o mundo, completando-o. Portanto, não 

pretendo aqui "produzir para... ou trabalhar sobre...", e, sim, tentar criar e expressar 

conhecimentos como um conjunto de sensações constituído por perceptos e afectos, 

utilizando, como princípio metodológico, a concepção do devir. 

 

1.3 Referenciais teóricos 

Para embasar as reflexões aqui propostas, o presente trabalho lança mão das 

teorias de Wallon (2007), Lapierre e Aucouturier (1988) como principais teóricos, e de 

outros autores que contribuem para essa reflexão, que também foram utilizados no 

decorrer da construção dessa obra. 

Considerando que as crianças bem pequenas são marcadas pelas emoções e suas 

formas de expressão, dialogar com Wallon contribui para a compreensão da dimensão 

afetiva nas práticas que educadores da Educação Infantil se baseiam para atender 

desafios relacionados às descargas emocionais de suas crianças e de suas próprias 

reações frente a essas descargas. 

Além disso, na perspectiva walloniana o ser humano é compreendido em sua 

integralidade, para ele o processo educativo não somente perpassa pelas dimensões 

afeto, cognição movimento como também considera o tempo de maturidade do 

indivíduo. 

Lapierre e Aucouturier (1988) preocupam se em transformar o olhar na 

Pedagogia, buscando uma prática pedagógica do respeito e da descoberta, nos convidam 

a potencializar o que há de positivo na criança. O caminho é investir no que ela sabe e 

não reforçar o que ela não sabe. Esse é o ponto de partida das reflexões sobre as 

relações corporais no ambiente da Educação Infantil.  

Nas reflexões que trago nesse texto, muito das inquietações que me fizeram 

caminhar em direção a Psicomotricidade está na forma como nos relacionamos com os 

pequenos dentro desse espaço/tempo. Lapierre e Aucouturier (1988, p. 85) dizem que 

“viver a criança simplesmente como um ser humano e estabelecer com ela uma relação 

de pessoa a pessoa é uma maneira de ver radicalmente diferente”. E é na busca desse 

olhar radicalmente diferenciado, dessa visão proposta por Lapierre e Aucouturier, que 

sigo nessa caminhada. 
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1.5 Caminhos percorridos... 

Para fundamentar o lócus da pesquisa foram trazidos a história da Educação 

Infantil e da Psicomotricidade, as leis brasileiras que tratam da infância e da educação, 

foram analisadas, com o intuito de enriquecer o estudo e as reflexões aqui apresentadas. 

Dessa forma, houve consulta à Constituição Brasileira (1988), A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB), de nº 9.394/96 (1996) e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

de Educação Infantil (DCNEI) (BRASIL, 2009), como forma de refletir sobre o 

histórico legal da Educação Infantil no Brasil. No campo da Psicomotricidade, a obra de 

Mattos e Kabarite (2016) fundamentou o relato de um breve histórico sobre essa ciência 

e a relação desta com as concepções de corpo na história da humanidade.  

Como forma de organizar os caminhos percorridos, eles foram divididos em 

quatro etapas: observar, registrar e dialogar sobre a relação entre os corpos adultos e a 

dissociação entre o cuidar e o educar; observar, registrar, refletir e dialogar sobre os 

corpos infantis e suas relações entre eles; desenvolver uma reflexão acerca dos corpos 

infantis, sua relação com os espaços/tempo na rotina; e, por fim, pensar em novas 

possibilidades de atuação a partir do olhar da Psicomotricidade nas práticas observadas, 

tendo como foco, as relações das crianças com seus próprios corpos, com outros corpos 

(de crianças ou adultos) e com o espaço em que atuam. 

Assim no segundo capítulo, inicio as reflexões pautadas em um estudo sobre a 

história da Educação Infantil no Brasil, com base nas leis e nas questões sociais, 

econômicas e políticas de nossa sociedade. Como continuidade, trago um breve 

histórico do surgimento da Psicomotricidade e do olhar para o corpo na humanidade. 

Em seguida, destaco alguns relatos vivenciados em meu campo de pesquisa, com 

crianças da Educação Infantil, a partir de um diário de bordo revisitado com a finalidade 

de compartilhar experiências vividas e reelaboradas à luz de novas reflexões teóricas e 

práticas. As considerações finais deixam o caminho aberto, sempre em devir... 

É assim que escrevo, sem certezas, mas com esperança de que esse trabalho 

possa contribuir para que os fazeres pedagógicos na Educação Infantil ampliem cada 

vez mais as inúmeras possibilidades de propostas que contribuam para que as crianças 

possam perceber seus corpos com todas as suas expressões, podendo demonstrá-las com 

liberdade, respeito e na relação com outros corpos e com o ambiente, para que, assim, se 

apoderem de um conhecimento de mundo que as potencialize em suas vidas. 
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2 EDUCAÇÃO INFANTIL: BREVE HISTÓRICO 

 

“A infância é o material dos sonhos políticos a realizar. A educação é o 

instrumento para realizar tais sonhos” 

Walter Omar Kohan 

 

Para compreender a Educação Infantil no Brasil hoje, principalmente nas 

camadas de classe socioeconômica menos favorecidas, é fundamental rever sua 

trajetória histórica. Desde o descobrimento até os dias atuais, diferentes formas em 

diferentes épocas foram utilizadas pelo estado para tutelar a criança pobre. Deve-se 

considerar também as transformações do conceito de infância ocorridas ao longo dos 

anos. Fato é que, desde sempre, a finalidade de educação de crianças em creches, 

principalmente, perpassa o cunho assistencialista. Antes, como objetivo principal e, 

atualmente, apesar da definição legal, com fins pedagógicos e sendo considerada a 

primeira etapa da Educação Básica, ainda vemos, na prática, contextos sociais e 

educacionais nos quais o objetivo principal ainda é cuidar das crianças de baixa renda 

para que mulheres pobres possam trabalhar. Por isso a importância de revisitar o 

histórico da Educação Infantil para entendermos e relembrarmos os percursos desse 

segmento até o ano de 2018 nas creches públicas do Rio de Janeiro. 

As creches surgiram na segunda metade do século XX e sua criação se deu a 

partir de uma perspectiva higienista. Como afirmam Seabra e Sousa(2010,p. 83),“O 

atendimento à criança pequena em creches era de cunho assistencialista, o higienismo 

dominava a expectativa de educação de crianças pequenas.”Tal preocupação com a 

higiene e a saúde era devido ao alto índice de mortalidade infantil em conseqüência das 

péssimas condições em que viviam as camadas populares. 

Fatores como a mudança do papel da mulher na sociedade e sua inserção no 

mercado de trabalho ampliou a necessidade social de se pensar em políticas públicas de 

criação e manutenção de espaços de acolhimento para a primeira infância que 

garantissem seu bem-estar. Seabra e Sousa (2010, p. 81) complementam: “A creche no 

Brasil surge acompanhando as modificações do capitalismo, a urbanização em pleno 

crescimento e a necessidade de aumento da força de trabalho”. Portanto, podemos 

perceber que, desde seu início, as transformações ocorridas se devem a uma série de 

fatores sociais, econômicos, políticos e culturais que focavam mais em atender 

diretamente as condições das mulheres mães do que as necessidades específicas da 

infância e de suas crianças.  
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Embora no Brasil já existisse a educação para a primeira infância, esta somente 

obteve reconhecimento legal na Constituição Brasileira (BRASIL, 1988) em 2006, que, 

no seu artigo 208 (BRASIL, 1988), incluiu o § IV a partir da Emenda Constitucional nº 

53 de 2006 (BRASIL, 2006)
1
, passando a vigorar com o seguinte texto: “O dever do 

Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de [...]educação infantil, em 

creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade.”. Entre 1988 e 2006, 

contamos com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990,para garantir 

um espaço público para crianças de 0 a 6 anos (BRASIL, 1990, art. 54.§ IV). Em 1996, 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira nº 9.394/1996 (LDB), em seu art. 29, 

estabeleceu a Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica com 

finalidade de desenvolvimento integral e de cidadania da criança: 

 

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação 

da família e da comunidade. (BRASIL, 1996)
2
 

 

Fica assim estabelecido que a Educação Infantil deve ser oferecida em creches 

para crianças até 3 anos de idade e em pré-escolas para crianças de 4 a 6 anos de idade. 

Dessa forma, as creches e as pré-escolas passaram a integrar o sistema municipal de 

ensino no intuito de deixar seu caráter “assistencialista” de guarda da criança. Nesta 

perspectiva, discussões envolvendo as concepções de infância, criança e sobre a 

Educação Infantil ter fins em si mesma permeiam seu universo em busca de uma 

identidade própria até os dias de hoje. 

Após a LDB de 1996, o Ministério da Educação (MEC) elaborou, em 1998, um 

dos principais documentos para nortear as práticas pedagógicas na Educação Infantil: os 

Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil (RCNEI), divididos em três 

volumes (BRASIL, 1998) e que propõem que a Educação Infantil tenha seu foco no 

cuidar e educar, de forma indissociável, que o afeto tenha um papel de destaque na 

relação pedagógica e entendendo a criança como um ser indivisível, o que já havia sido 

                                            
1
Para maiores informações, disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1>. Visitado em 

16/01/2019. 

 
2
Este artigo da LDB teve sua redação modificada em 2013, pela Lei nº 12.796, passando a vigorar com o 

seguinte texto: “Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. (Redação dada pela Lei nº 

12.796, de 2013)”. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>, visitado em 

28/10/2018. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
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dito por Wallon (2007, p.198): “É contrário à natureza tratar a criança 

fragmentariamente. Em cada idade, ela é um todo indissociável e original.”. 

Até 2009, pela Constituição Federal, o ensino era obrigatório apenas a partir do 

Ensino Fundamental. Com a Emenda Constitucional nº 59, de 2009 (BRASIL, 1988)
3
, 

passou a ser obrigatório a partir de 4 (quatro anos), compreendendo, também, a 

Educação Infantil (BRASIL, 1988).  

Atualmente, somente no município do Rio de Janeiro, é possível contar com 

cerca de 530 Espaços de Desenvolvimento Infantil (divididos entre creches e pré-

escolas), atendendo em período integral de 9 horas diárias, aproximadamente, 60 mil 

crianças de 0 a 3 anos de idade que convivem entre si e com adultos(RIO DE 

JANEIRO, 2018). 

Com os avanços nos estudos sobre infância, crianças e Educação Infantil, o 

MEC deliberou a Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) (BRASIL, 2009), vindo a 

substituir os RCNEI de 1998. Neste documento, encontramos a seguinte concepção de 

criança: 

 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 

(BRASIL, 2009, art. 4º) 

 

Tal concepção se constituiu a partir de uma visão histórica construída ao longo 

dos anos, que foi se transformando de acordo com a época e seus grupos sociais, 

compreendendo que as crianças são marcadas pelo meio sociais e também marcam o 

meio em que vivem; entendem e sentem o mundo de um jeito próprio, de acordo com as 

relações que estabelecem entre si e com o meio; constroem conhecimento por meio 

dessas relações e das experiências que vivenciam em suas brincadeiras, linguagem que 

utilizam para expressar suas emoções. Podemos assim dizer que um grande desafio para 

educadores que atuam nessa etapa do Ensino Básico é conhecer, reconhecer e 

compreender a forma singular que as crianças têm de ser e estar no mundo. 

                                            
3
 Para maiores informações, disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art1>. Visitado em 

16/01/2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art1
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Diante dessas reflexões, trabalhar com crianças torna-se um desafio diário e 

requer estudos sobre a subjetividade infantil, o que compreende o estudo do corpo em 

sua integralidade, como apresentado nas DCNEI: 

 

Art. 8º A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter 

como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, 

renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes 

linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à 

confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação 

com outras crianças. 

§ 1º Na efetivação desse objetivo, as propostas pedagógicas das instituições 

de Educação Infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para 

a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem:  

I - a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo 

indissociável ao processo educativo;  

II - a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, 

lingüística, ética, estética e sociocultural da criança; [...] (BRASIL, 2009) 

 

O corpo, ao pensar na “indivisibilidade das dimensões expressivo-motora” e das 

demais expressões da criança, pode ser pensado pelo viés da Psicomotricidade, que, 

segundo a Associação Brasileira de Psicomotricidade (ABP), se trata de uma ciência 

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

relação ao seu mundo interno e externo. Está relacionada ao processo de maturação, no 

qual o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas (ABP, 2018, 

s/n)
4
. Para tanto, cabe trazer um breve histórico do olhar para o corpo na humanidade, 

de forma a perceber esse corpo na escola. 

  

                                            
4
 Para saber mais, disponível em:<https://psicomotricidade.com.br/sobre/o-que-e-psicomotricidade/>. 

Visitado em 28/10/2018. 

https://psicomotricidade.com.br/sobre/o-que-e-psicomotricidade/
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3 O CORPO E A PSICOMOTRICIDADE: BREVE HISTÓRICO 

 
Em cada silêncio do corpo identifica-se a linha do sentido universal que a 

forma breve e transitiva imprime à solene marca dos deuses e do sonho. 

 

Carlos Drummond de Andrade 
 

Ao buscar o significado da palavra corpo, encontraremos em sânscrito garbhas, 

que quer dizer “embrião”, no Grego, Karpós, que significa fruto, semente, envoltura; já 

no latim vamos encontrar corpus: tecido membranoso, envoltura da alma, embrião do 

espírito (LEVIN, 1995, p. 22). No dicionário Aurélio de língua portuguesa, 

encontraremos, entre os 28 significados dessa palavra, a seguinte definição (do lat. 

Corpus): “Tudo o que ocupa espaço e constitui unidade orgânica ou inorgânica. O 

que constitui o ser animal (vivo ou morto). Cadáver. Tronco humano.” (FERREIRA, 

1999 p. 209). São muitas as possibilidades de interpretação da palavra corpo e, por 

isso, a importância de destacarmos o viés dado ao corpo nesse trabalho.  

COSTA (2011) diz que, desde as pesquisas feitas em sítios arqueológicos, é 

possível compreender uma relação de proximidade do homem pré-histórico com o 

ambiente: “o homem primitivo talvez seja único e original, no que tange ao modo de 

viver em um ambiente e se perceber como parte dele.” (2011, p. 247). O corpo do 

homem primitivo, representado nas posturas e posições corporais encontrados nos 

trabalhos rupestres, sugere que ele tinha uma percepção de si mesmo sustentada na 

forma como explicava o mundo ao seu redor. “O incompreensível era mitificado, um 

recurso para explicar o inexplicável e conduzir a percepção do entorno, que o captava, 

em conformidade com a compreensão mítica destes mesmos eventos.” (COSTA, 2011, 

p. 247). Para o homem primitivo, o mundo era ameaçador e, para se sentir mais 

seguro,reforçou-se a necessidade de se criar a vida em grupo, mas essa coletividade 

primitiva não exclui totalmente sua individualidade. 

Estudos antropológicos de observação do comportamento humano do homem 

primitivo sustentam a afirmação de que a individualidade sustentava o coletivo da 

mesma forma que, em determinados momentos, as decisões coletivas sobrepujavam os 

ideais individuais. Cabe dizer que o corpo pré-histórico foi o grande mediador entre o 

homem primitivo e os obstáculos ambientais de seu tempo. Em seu cotidiano, o homem 

utilizava seu corpo como instrumento, agarrando, saltando, caminhando, agachando, 

utilizando vários tipos de movimento na luta pela sobrevivência como para beber água, 



21 
 

 
 

cavar a terra, se alimentar. E foi por meio dessas ações que foi capaz de criar 

instrumentos facilitadores e novas formas de atuação. 

Num salto temporal, Costa (2011) expõe que encontraremos na cultura oriental 

asiática um dos mais antigos conceitos de dualidade do corpo que se dava em duas 

dimensões: espiritualidade e política. Para os hindus, por exemplo, o corpo é formado 

por camadas sobrepostas interdependentes e identificam suas dimensões como: a física, 

a fisiológica, a energética, a social, a psicológica, a filosófica, entre outras. Ou seja, o 

corpo material se forma a partir de muitos outros corpos não físicos, tais como o corpo 

mental, emocional, espiritual, formando um corpo único que deve ser conhecido um por 

um para definir a materialidade, seus desejos e anseios de elevação espiritual. Na 

ideologia budista, para se conhecer em sua essência, é preciso libertar-se do mundo 

material.  Os bramanistas desenvolveram a habilidade de escutar o som do próprio 

corpo, como as batidas do coração e o ruído do sangue correndo pelas artérias. “A 

cultura asiática valoriza o domínio do corpo e a liberação do espírito, entende que o 

corpo aprisiona o espírito com suas necessidades e dependências.” (COSTA, 2011, p. 

249). 

 De acordo com a autora, os orientais entendiam que era preciso “libertar” o 

espírito de suas amarras e exercer um domínio espiritual sobre o corpo, inibindo desejos 

que para eles seriam a causa do sofrimento humano. Em contrapartida, também na 

cultura asiática, o corpo era utilizado como objeto de informação social, em que, de 

acordo com as tatuagens, pinturas e adornos que utilizavam, era indicada a sua classe 

(casta). Para eles, “o corpo é a vitrine do espírito”. Na cultura egípcia, o corpo traz 

marcas de suas identidades definidas conforme sua posição social. Utilizavam a 

ornamentação do corpo como forma de dividir classes e delimitar fronteiras 

socioeconômicas. Em ocasião da morte, por exemplo, nobres eram mumificados 

enquanto os pertencentes ao povo eram condenados ao pó. O domínio dos corpos era de 

suma importância para esses povos, o que nos sugere que, em sua visão, o corpo era um 

impedimento à evolução do espírito. Na Índia, por exemplo, ainda nos dias atuais, os 

corpos são queimados para libertar o espírito e alcançar a vida eterna. Para os hindus e 

egípcios, o corpo cremado ou mumificado é compreendido como condutor da alma, 

guardião de sua última morada. 

Indo para Grécia, encontraremos tanto em sua cultura, quanto na filosofia, 

diferentes concepções de corpo. Num breve comparativo, embora com algumas 

divergências como, por exemplo, em Esparta, cultuava-se o corpo forte, viril e corajoso, 
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enquanto que, em Atenas,valorizava-se o homem culto, versado na literatura, na 

oratória, filosofia e nas artes. Para ambos, o corpo belo, forte ou suave, tanto masculino 

quanto feminino, eram cultuados, almejando a perfeição desses corpos. 

No campo filosófico, no período pré-socrático, os filósofos gregos 

intencionavam explicar o homem, seu pensamento, seu corpo, sua alma. Em (469-399 

a.C.), o pensamento socrático importava-se com o espírito inquieto, que tinha como 

foco descobrir e interpretar o mundo à sua volta. Também partia do princípio da 

superioridade da alma sobre o corpo, devendo-se, assim, cuidar da alma e não temer a 

morte. Curiosamente, foi baseado em seu pensamento que escolas secundárias de 

pensadores foram criadas, entre elas o Hedonismo, que se caracteriza pelo modo de se 

viver em que o único interesse é a satisfação dos desejos do corpo: 

 

Sócrates postulou que para conhecer profundamente as sensações corporais e 

o prazer, estes deveriam ser explorados na dimensão de seus limites. A 

conclusão é de que Sócrates destacou o corpo como recurso importante na 

procura por respostas que levariam ao conhecimento.  (COSTA, 2011, p. 

250) 

 

Num tempo linear muito próximo, Platão (428/27-348/47 a.C.) pode ter sido o 

primeiro a criar uma fissura para a superação das concepções dualistas, pois, para ele, a 

imaterialidade do corpo estava dentro do próprio corpo. Em suas reflexões, Costa 

explica que, embora tenha concebido o corpo como uma prisão da alma, reforçando a 

ideia socrática, é relevante dizer que pode ter admitido capacidade de subjetividade ao 

corpo,retirando-o de sua condição única material. O pensamento de Platão deixa 

dúvidas sobre a dualidade corpo/alma, pois, embora tenha admitido a existência de 

funções subjetivas no ser humano, também orientou quanto à necessidade de se manter 

um corpo são para se ter uma alma sã. 

Aristóteles influenciou de forma significativa para a concepção de 

corpo,inserindo-o no campo da metafísica. Em seu pensamento, diz que o corpo, por 

meio de seu movimento, produz causa e efeito, e que, ao mesmo tempo em que se 

transforma, também tem poder para transformar as coisas. 

O pensamento de Hipócrates (460-377 a.C.) atribui ao corpo qualidades como 

quente, frio, úmido e seco, e acreditava na sintonia homem-natureza. 

A religião cresce com a ascensão do Cristianismo, apresentando a figura de Deus 

como resposta para todas as coisas. Dessa forma, surge à concepção de “corpo não são” 

e o corpo e seus prazeres são considerados pecaminosos. Nesta fase, a filosofia muda 

seu foco para a metafísica, se aproximando da religião e se afastando da ciência e da 
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política. A partir daí,a filosofia passa a se identificar com a religião por meio do 

Platonismo de Plotino (204-270 d.C.). A filosofia passa a compreender a alma como 

superior ao corpo numa hierarquia semelhante à da religião: alma/matéria/natureza. 

Esse pensamento perdura por toda Idade Média, que ficou denominada como “Idade das 

trevas”. (COSTA, 2011 p.251). 

Ainda assim, merecem atenção as considerações de São Tomás de Aquino, que 

rompe laços com o pensamento aristotélico e eleva o corpo enquanto santuário da alma, 

num pensamento que exprime a união de corpo e alma num só híbrido substancial. Para 

ele, a alma deve sua existência ao corpo, sugerindo uma relação de interdependência 

entre corpo/alma. Outrossim, podemos compreender esse período como um grande 

marco na história do corpo, pois chega-se à percepção de que o ambiente tem relação 

direta com o bem-estar do homem, como nos esclarece Costa: 

 

Não obstante a todo obscurantismo da Idade Média, nessa época as 

concepções clássicas de corpo foram definitivamente superadas, [...]. Com o 

advento da Fisiologia e as descobertas das funções internas que revelaram os 

sistemas biológicos do corpo, a preocupação com a condição física do 

indivíduo se centrou nos alimentos, vistos como combustíveis da máquina 

corporal e garantia de vida saudável. Simultaneamente, surgiu a percepção de 

que o alto índice de mortes na população européia e da facilidade com que 

proliferavam as pragas nocivas à saúde (endemias e pandemias), teria como 

causas as cidades com seus esgotos a céu aberto e na precária higienização do 

ambiente e do corpo. (COSTA, 2011, p. 251) 

 

A partir do Renascimento (1440-1540), surgem novas ideias baseadas na 

filosofia grega que são a base da ciência e da filosofia moderna. Os dualismos 

relacionados ao corpo persistem em alguns pensamentos até os dias atuais e podem ser 

observados em diferentes épocas e lugares. 

O dualismo cartesiano, teoria filosófica de René Descartes (1596-1650), traz o 

corpo de volta à investigação. Para ele, havia uma separação entre corpo e mente: “É 

evidente que eu, minha alma, pela qual sou o que sou, é completa e verdadeiramente 

diferente do meu corpo, e pode ser ou existir sem ele.” (DESCARTES, 1979 apud 

MATTOS; KABARITE, 2016 p. 19). Ainda no início do século XIX,F. Maine de Bira 

(1766-1824), em seus estudos em Psicologia e Filosofia,admite o movimento como 

parte essencial na formação do “Eu”, reconhecendo que, para tomar consciência de sua 

existência e assumir sua intencionalidade, a alma necessita do corpo. (MATTOS; 

KABARITE, 2016, p.19).  
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Na Idade Moderna, encontramos em Spinoza (2011) uma efetiva possibilidade 

de superação do dualismo corpo/mente, propondo uma mudança de olhar em relação ao 

corpo, compondo o pensamento de que o ser humano é ativo e passivo de corpo e alma.  

No materialismo dialético de Karl Marx (1867), o corpo é visto como objeto de 

negócio nas relações mercado/capital, que com seus atributos de inserção e 

competitividade podem negociar suas condições de trabalho. Nessa relação entra 

também o conceito de oferta e procura que conduz o trabalhador a vender sua força de 

trabalho ao maior preço oferecido, o que leva à compreensão de um corpo usado como 

mercadoria. 

Chegando à contemporaneidade, darei destaque aos estudos de Michel Foucault, 

que trazem à luz os conceitos antigos de cuidado com o corpo e suas prováveis 

intencionalidades. Foucault constata que, a partir do século XII, ocorre um 

deslocamento conceitual, de uma preocupação com um corpo bem alimentado, para 

uma preocupação com a sexualidade desse corpo,surgindo a necessidade de elaboração  

de um conjunto de códigos para controlar esse corpo social. Para ele, o corpo é um 

objeto controlado socialmente, sob o domínio de códigos e normas sociais capazes de 

gerar inúmeras contradições (FOUCAULT, 1994).  

Paralelamente, no campo das ciências, começam a aparecer estudos voltados 

para área do cérebro, seu mapeamento e suas funções. Wernick, em 1900, emprega pela 

primeira vez o termo Psicomotricidade. Nesse caminho, outras investigações foram 

essenciais para chegarmos a compreensão da Psicomotricidade hoje, tais como 

Sherrington (1907) que, ao estudar a parte integradora do sistema nervoso, conclui que 

um estímulo poderia ser exteriorizado de forma diferente em cada ser humano por ser 

captado por diferentes canais sensoriais, percorrendo diferentes caminhos no cérebro, 

surgindo, assim, a subjetividade orgânica, que fará com o que o foco de investigação da 

ciência médica passe a ser com o funcionamento do organismo e não mais com sua 

estrutura(MATTOS; KABARITE, 2016, p. 20). 

Nesse ínterim, o Francês psiquiatra Jean Martin Charcot (1888) investiga a 

relação do imaginário com a integridade corporal humana a partir de pesquisas em 

pessoas amputadas que diziam ainda sentir a parte do corpo não mais existente, 

conhecido como “membros fantasmas”, sugerindo o conceito de inconsciente que 

posteriormente será introduzido por Freud, médico e psicanalista que, em seus estudos, 

indica o corpo como fonte das pulsões humanas: “o corpo é o lugar onde se identificam 

e fixam as pulsões que não têm acesso à consciência e à palavra, ou seja, que constituem 
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os processos inconscientes.” (FREUD, apud MATTOS; KABARITE, 2016, p. 21). Com 

essa perspectiva, passou-se a ter uma visão de corpo mais humanizado, subjetivado ao 

tempo que se passa a valorizar as relações de afeto para o desenvolvimento e a 

constituição da subjetividade.  

Na continuidade do estudo do corpo, a França torna-se um grande centro de 

pesquisas na área psicomotora, que inicialmente baseava-se em fundamentos 

neurológicos. O neurologista Francês Ernest Dupré (1907) estabelece uma relação entre 

motricidade e inteligência, abrindo espaço para humanização do corpo junto com Freud 

e Wallon.Ainda segundo Mattos e Kabarite (2016, p. 22), foi Wallon que, em 1925, 

“estuda a relação do movimento com o afeto e com a formação do caráter para o 

desenvolvimento infantil e considera o tônus como a ponte entre o mundo biológico e o 

mundo psíquico.”.Surge assim, o conceito de “diálogo tônico”. No segmento dos 

estudos de Wallon,este autor propõe etapas evolutivas para o desenvolvimento infantil. 

Mattos e Kabarite (2016) dizem ainda que Jean Piaget trouxe sua contribuição 

no campo da Psicologia e da Biologia, com seus estudos sobre a estruturação do 

desenvolvimento em fases por processos de maturação que consideram seus aspectos 

físico, cognitivo, lingüístico, motor, afetivo, moral e social. Nota-se que é no 

paralelismo entre motricidade e caráter (Wallon) e motricidade e inteligência (Piaget) 

que se cria a concepção de relação entre as partes envolvidas, delineando-se assim o 

primeiro momento do campo psicomotor do paralelismo, da relação em que o corpo é 

expresso no movimento e a mente no desenvolvimento intelectual e emocional do ser 

humano.  

 A reeducação do movimento surge a partir das teorias de Wallon e Dupré, 

quando Edouard Guilmain (1901-1983) introduz o protótipo de exame psicomotor, do 

qual se intencionava obter diagnóstico, indicador terapêutico e prognóstico, no intuito 

de reeducar o movimento. “Foi Guilmain que propôs o esboço da reeducação 

psicomotora, por meio de exercícios de educação sensorial, educação de 

desenvolvimento de atenção e trabalhos manuais.” (MATTOS; KABARITE, 2016, p. 

24).  

Alves (2016) relata que a Psicomotricidade ganha novos 

contornos,diferenciando-se cada vez mais de outras áreas a partir dos trabalhos de 

Ajuriaguerra, que, em suas palavras, admite que “o homem é o seu 

corpo”(AJURRIAGUERRA apud ALVES, 2016, p. 2). Dessa forma, faz com que a 

Psicomotricidade se distancie cada vez mais da dualidade cartesiana. Mattos e Kabarite 
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(2016, p. 24) reiteram: “Ajuriaguerra delimita com clareza os transtornos psicomotores, 

une o desenvolvimento psicológico infantil ao neurológico e alerta que o corpo não é 

ferramenta ou objeto.”. 

Acompanhando a história do corpo ao longo do tempo, é possível observar que a 

Psicomotricidade nasce da relação homem/vida, na qual, por meio de seu movimento, 

insere seu ser na vida. Muitos outros pesquisadores, cientistas, médicos, psiquiatras, 

neurologistas, biólogos e psicólogos contribuíram de forma significativa na evolução do 

conceito de Psicomotricidade existente hoje. Contudo, foi à visão global do corpo, 

proposta pela perspectiva psicanalítica, que marca a diferença entre a postura 

reeducativa para uma postura mais terapêutica. 

Desde então, segundo Mattos e Kabarite (2016), passa-se a considerar os 

trabalhos de Freud, Klein, Winnicott, Spitz, Zazzo, Reich, Schilder, Lacan, Mannoni, 

Dolto e SamiAli, que falam do sujeito, suas emoções e seu corpo, inserindo no campo 

psicomotor termos como transferência, inconsciente e imagem do corpo.  

Nesse novo viés surgem as contribuições de Steban Levin(1995) e a clínica 

psicomotora, baseada no sujeito da transferência e muitos outros psicanalistas 

psicomotricistas, que desenvolvendo seus próprios métodos de relaxação, contribuem 

para a propagação da Psicomotricidade no mundo (MATTOS; KABARITE, 2016, p. 

27). Nas últimas décadas, (FONSECA 1998 apud MATTOS; KABARITE, 2016, p. 27) 

ratificou: 

 

A necessidade de se abordar o significado do movimento como 

comportamento, em uma relação consciente e inteligível entre a ação do 

indivíduo e a situação circunstancial, evitando-se observações restritas ao 

trabalho de ossos, articulações e músculos, como se o corpo fosse uma 

máquina posta em movimento por um psiquismo que habita o cérebro.  

 

Considerando o sujeito, o espaço e o outro, a Psicomotricidade caminha 

construindo bases sólidas de suas especificidades tanto na área clínica quanto na 

institucional, como nos falam Mattos e Kabarite (2016, p. 27): “Como trata da relação 

entre o homem, seu corpo e o meio físico e sociocultural no qual convive, a 

psicomotricidade se fundamenta em campos científicos, como a neurofisiologia, a 

psiquiatria, a psicologia, a sociologia, a antropologia e a educação.” 

Concluímos, assim, que a Psicomotricidade pode ser definida como uma ciência 

da saúde e da educação, pois, independentemente das diversas escolas que a estudam, 

ela visa a representação e a expressão motora, através da utilização psíquica e mental do 
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indivíduo. Para enfatizar, cabe repetir a definição de Psicomotricidade pela Associação 

Brasileira de Psicomotricidade:  

 

Psicomotricidade é a ciência que tem como objeto de estudo o homem 

através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e 

externo. Está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem 

das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas.É sustentada por três 

conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o afeto. (ABP, 2018) 

 

Portanto, a Psicomotricidade procura, ao longo de sua trajetória, superar a 

dualidade cartesiana corpo/mente, salientando a importância das relações psicofísicas e 

socioemocionais do sujeito, que ocorrem por meio da comunicação corporal. Logo, seu 

objeto de estudo é, na verdade, o ser humano em suas dimensões psicossociais e 

afetivas, buscando compreender os meios de comunicação corporal e considerando a 

formação de seus aspectos motores, emocionais e psíquicos, que são à base do 

desenvolvimento e da personalidade do ser humano. 

Refletir sobre o conceito de corpo e da associação deste à Psicomotricidade é 

fundamental, pois é através do corpo (primeira forma de comunicação com o outro) que 

descobrimos e conhecemos o mundo. A Psicomotricidade no contexto educacional 

desenvolve a aprendizagem por meio do afeto/ação, respeitando as singularidades de 

cada indivíduo educador/criança, solidificando as relações de confiança e segurança 

essenciais para que tenham autonomia necessária na construção de seus saberes, 

afirmando, assim, o papel social da educação, como ratificam Lapierre e Aucouturier ao 

afirmarem que o processo de formação do indivíduo social ocorre em dois planos: 

 

O plano consciente da transmissão [...] O plano, muito mais eficaz, mas 

totalmente inconsciente, tanto para o professor como para o aluno, do 

condicionamento a um certo estado de ser,determinado por todo o 

comportamento do educador e do meio educativo face às pulsões e aos 

desejos primitivos da criança. [...] é nesse nível que se situa o essencial da 

educação pois o comportamento do homem é determinado, muito mais, pelo 

que ele é do que pelo que ele sabe. (LAPIERRE; AUCOUTURIER, 1988, p. 

83) 

 

Em vista disso, a Psicomotricidade educacional é um caminho para produzir 

formas de relações afetivas no ambiente escolar, capazes de criar espaços de vivências 

que garantam essas relações na construção da personalidade e da inserção social dos 

pequenos e o comportamento socioafetivo como indispensáveis ao desenvolvimento e 

bem-estar pessoal, enfatizando o diálogo corporal, que possibilita inúmeras experiências 

psicomotoras, favorecendo a organização e a socialização, a afirmação da identidade e a 
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superação de conflitos e sobrepondo, também, às possíveis dificuldades de 

aprendizagem. 

Nessas relações de afeto, o cuidado torna-se indissociável ao processo educativo 

e, para pensar no corpo e na Psicomotricidade na escola, torna-se necessário entender a 

relação entre cuidar e educar no contexto educativo de crianças até seis anos. 
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4 CORPOS ADULTOS E A RELAÇÃO ENTRE CUIDAR E EDUCAR 

 

Para cuidar é preciso antes de tudo estar comprometido com o outro, com 

sua singularidade, ser solidário com suas necessidades, confiando em suas 

capacidades. Disso depende a construção de um vínculo afetivo entre quem 

cuida e é cuidado.  

 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – volume 1 

 

É mesmo possível que ainda possamos pensar em uma educação sem cuidado ou 

em cuidar sem estar educando? Principalmente na Educação Infantil, a 

indissociabilidade entre cuidar e educar se faz evidente a cada instante da rotina. O 

documento Práticas Cotidianas na Educação Infantil – bases para reflexão sobre as 

orientações curriculares (BRASIL, 2009b) nos apresenta como primeira de três funções 

básicas indissociáveis, para as creches e pré-escolas, acolher para educar e cuidar 

(BRASIL, 2009b, p. 9).  

Quando falamos em “cuidado” no ambiente da Educação Infantil, nos 

remetemos às ações de guarda, higiene, alimentação e sono que também devem ser 

compreendidas como momentos de aprendizagens significativas para as crianças. 

Não devemos compreender o cuidado e a educação como a associação de duas 

funções distintas, em que o cuidado seria o zelo “assistencialista” e a educação estaria 

relacionada com a apreensão de saberes cognitivos por meio de processos de ensino-

aprendizagem; mas saber que a indissociabilidade das funções está em agregar aos 

conceitos uma visão holística amparada nos princípios de respeito à diversidade, ao 

tempo infantil e as realidades singulares de cada contexto das infâncias existentes. 

Ainda nos RCNEI (BRASIL, 1998), encontramos que a base do cuidado humano 

é compreender como ajudar o outro a se desenvolver como ser humano. Segundo esse 

documento, cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. 

Nesse universo, é importante pensar sobre o profissional de Educação Infantil e 

sua formação teórica em que o corpo não aparece como temática relevante. Questões 

que atravessam as práticas em seu cotidiano revelam a importância de uma melhor 

qualificação, não somente do professor como de toda a equipe envolvida no 

cuidado/educação das crianças. Não vivenciamos experiências corporais nem 

debatemos questões relacionadas ao tema do corpo e de suas possibilidades. 

Além dos documentos oficiais, o cotidiano da Educação Infantil reafirma 

diariamente a indissociabilidade do binômio cuidar/educar. O RCNEI (BRASIL, 1988, 

p. 23) nos apresenta a seguinte definição de educar:  
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[...] propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas 

de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das 

capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros em 

uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, a educação 

poderá auxiliar o desenvolvimento das capacidades de apropriação e 

conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas, 

na perspectiva de contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis. 

 

Propõe ainda, que a indissociabilidade das ações de cuidado/educação deve 

ocorrer sem hierarquizar os profissionais ou as instituições que atuam com as crianças 

até seis anos de idade e define o cuidar como:  

 

[...] parte integrante da educação, embora exija conhecimentos, habilidades e 

instrumentos que extrapolam a dimensão pedagógica, ou seja, cuidar de uma 

criança em um contexto educativo demanda integração de vários campos de 

conhecimentos e a cooperação de profissionais de diferentes áreas. (BRASIL, 

1998, p.24) 

 

Na compreensão de que a Psicomotricidade trata o ser humano como uma 

unidade complexa que integra uma tríade inseparável físico-biológico-antropossocial, 

devemos compreender a indissociabilidade das funções de cuidado e educação, que está 

também em agregar aos conceitos uma visão holística amparada nos princípios de 

respeito à diversidade, ao tempo infantil e as realidades singulares de cada contexto das 

infâncias existentes. 

Para a Psicomotricidade Relacional, por exemplo, podemos pensar a educação a 

partir de três cuidados indiscutíveis que servem como consignas tanto para educadores 

como para as crianças: cuidar de si, cuidar do outro e cuidar do ambiente. E é 

exatamente nas relações entre esses cuidados que as crianças se desenvolvem em sua 

integralidade. Qualquer outra regra ou ato educativo perpassa essas três bases 

relacionais. 

No diálogo com o RCNEI, encontramos que a base do cuidado humano é 

compreender como ajudar o outro a se desenvolver como ser humano. Cuidar significa 

valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. A prática do cuidado/educação demanda 

um olhar sensível para compreender a criança, sua família e seu contexto sociohistórico 

e cultural. 

Nesse universo, é importante pensar sobre o corpo do profissional de Educação 

Infantil e sua formação teórica em que o corpo não aparece como temática relevante. 

Não vivenciamos experiências corporais nem debatemos questões relacionadas à 

temática “corpo” em suas possibilidades e potencialidades.   
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Considerando a concepção de Lapierre e Aucouturier (1988), de que o ser se 

constitui a partir do outro, da disponibilidade corporal e afetiva daquele que vai estar 

com ele durante seu desenvolvimento, se faz necessário termos uma formação corporal 

que nos auxilie a atravessar nossas inibições e repressões corporais, para que nos 

tornemos mais sensíveis, podendo atuar de forma mais harmoniosa com as crianças. 

Nesse sentido, propõem: 

 

Tornar o reeducador consciente das induções de sua própria problemática 

corporal na sua relação com o outro; atenuar ou ultrapassar suas resistências 

tônicas de modo a ficar corporalmente disponível: capaz de se adaptar às 

necessidades tônicas e ser o local de ressonância de seu próprio desejo: tomar 

consciência da sua própria relação fantasmática com o mundo. Com o 

espaço, com os objetos. (Lapierre e Aucouturier, 1984, p. 4) 

 

Um contraponto que devemos observar é que o padrão cultural exigido para a 

vida em sociedade corrobora com as práticas disciplinantes enraizadas nas instituições 

escolares desde a primeira infância, isso porque os adultos envolvidos na educação dos 

pequenos é que vão afetar os corpos infantis da mesma forma que um dia foram 

afetados, pois, quando somos crianças, absorvemos as características culturais de nosso 

contexto social de forma inconsciente, como nos explica Rodrigues (1979, p. 40): 

 

Os indivíduos seguem muitas vezes modelos culturais de conduta que não 

conhecem os e que não podem descrever. Freqüentemente desconhecem os 

contornos, os limites e as significações dos comportamentos que adotam e 

que estão sempre implícitos nesses comportamentos mesmos. Estes modelos 

exteriores à consciência dos indivíduos estão, é claro, fora de suas 

preocupações explícitas: não pensam sobre eles e os têm como garantidos e 

estabelecidos, assumindo que são universais. 

 

O modo como lidamos com a corporalidade e os regulamentos de controle do 

comportamento não são unificados nem universais, mas fazem parte da construção 

social de um processo histórico que, superando as contradições, se unificam por um elo. 

Nota-se assim que as transformações das concepções da relação do homem com seu 

corpo são uma continuidade e nunca uma ruptura. Assim, as concepções construídas 

pelo ser humano sobre seu corpo e sua forma de se comportar associam-se ao seu 

condicionamento social e cultural.  

Foucault (1987) entra na discussão quando nos apresenta em sua análise 

histórica a existência de um poder articulado ao poder estatal que atua nos corpos como 

forma de opressão, que se denomina poder disciplinar. Seu objetivo é de submeter o 

corpo, atuando sobre ele de forma repressiva, sobre o espaço, o tempo e a articulação 

dos movimentos corporais, no intuito de tornar o homem eficiente como força de 
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trabalho para manutenção e expansão do capitalismo e minimizar sua inclinação à 

resistência e revolta, tornando-se politicamente dóceis. 

Foucault nos apresenta que, desde o século XVIII, os esquemas de docilidade 

vêm sendo utilizados no intuito de aprisionar, controlar os corpos: “o corpo está preso 

no interior dos poderes” (1987, p. 163), impondo limitações, imposições e obrigações. 

Mantendo o corpo ao nível da mecânica. 

 

Movimentos, gestos atitude, rapidez: poder infinitesimal sobre o corpo ativo. 

O objeto, em seguida, do controle: não, ou não mais, os elementos 

significativos do comportamento ou a linguagem do corpo, mas a economia, 

a eficácia dos movimentos, sua organização interna; a coação se faz mais 

sobre as forças que sobre os sinais; a única cerimônia que realmente importa 

é a do exercício. A modalidade enfim: implica numa coerção ininterrupta, 

constante, que vela sobre os processos da atividade mais que sobre seu 

resultado e se exerce de acordo com uma codificação que esquadrinha ao 

máximo o tempo, o espaço, os movimentos. (FOUCAULT, 1987, p. 163-164) 

 

Assim torna-se possível compreender que fomos adestrados para manter uma 

padronização estrutural uniforme. Isso significa dizer que a disciplina, embora vista 

como relevante para organização da sociedade e seus espaços, aqui, em particular na 

escola, é também uma “máquina” de organização de condutas na formação de corpos 

dóceis. “A escola é uma máquina produtiva de indivíduos sociais, políticos, 

econômicos.” (SCHAEFER, 2015, p.58). 

Dessa forma, compreendemos que a “liberdade de expressão da criança” 

subverte a ordem. É nesse ponto que cabe refletir sobre as práticas que reproduzimos 

instintivamente, porque dizemos “Não corra!, não pule!, não brinque!, não grite!”,e com 

isso estamos dizendo “não seja você mesmo..., não se expresse!”. Tantas vezes durante 

o dia falamos sem perceber a subjetividade de nossas atitudes na manipulação dos 

corpos. Estamos reproduzindo a “mecânica do poder” em que o corpo opera como o 

permitido, não podendo ser espontâneo, contrariando a natureza da criança e, porque 

não dizer: a natureza humana? Roos (2010) diz que: 

 

A escola é uma linha molar, uma linha disciplinar que tenta produzir 

identidades fixas, captura subjetividades para homogeneizá-las, legitima o 

poder, o saber verdadeiro, científico e inquestionável, impedindo o processo 

de criação. A subjetividade se situa no campo de todos os processos de 

produção social e material e não no campo individual e é aí que se encontra o 

lucro capitalista, na produção de poder subjetivo.(ROOS, 2010, p. 29) 

 

Vemos assim que a relação entre o cuidar e o educar é sempre atravessada pela 

disciplina como estratégia de controle dos corpos. Nesse contexto, muitos 

tensionamentos têm ocorrido e as crianças são as mais prejudicadas. Segundo Schaefer: 
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É de suma importância ter a consciência dos mecanismos de poder aos quais 

somos submetidos e fazemos parte, inclusive como reprodutores dos 

mesmos, pois fomos educados e constituídos a sermos assim. Não podemos 

negar nossa cultura, nossa educação, nossa formação. Ela também está lá, na 

escola! Como professores e educadores, somos destinados a nos 

conscientizarmos do nosso lugar político, econômico e social dentro de tais 

instituições, reconhecendo nossas atuações, crenças, limitações, mas, 

também, percebendo nossas potencialidades. Essas forças se relacionam 

constantemente, de forma consciente ou não, em atrito ou em harmonia, na 

escola ou fora dela. Faz parte da vida e, se faz parte da vida, não há como 

deixar de fazer parte das vidas que se relacionam na escola. (SCHAEFER, 

2015, p. 56) 

 

É a produção de poder subjetivo que produz o lucro capitalista, na medida em 

que a subjetividade está na esfera de todos os processos de produção social e material e 

não na individualidade do sujeito. 

Quando separamos o cuidar do educar e, mais gravemente, atribuímos essas 

funções para sujeitos com funções e posições hierárquicas diferentes no espaço 

educacional, afirmamos diferença de poder e de valor entre cuidar e educar e tratamos 

essas esferas de forma separada, o que é um grande equívoco no contexto educacional. 

Assim, por exemplo, tem acontecido na rede pública municipal do Rio de Janeiro: 

profissionais com funções diferentes na escola (Professores e Agentes de Educação 

Infantil),dividindo o mesmo processo educativo com as crianças, como se fosse possível 

definir quem educa e quem cuida nessa relação.  

A realidade das creches e pré-escolas municipais do Rio de Janeiro vai de 

encontro ao que os próprios documentos para Educação Infantil apontam sobre cuidar e 

educar e, com essas atribuições para sujeitos distintos, cria-se um ambiente de conflito e 

disputa de poder no qual o tempo se volta para definir quem cuida e quem educa, ao 

invés de unir forças para defender a indissociabilidade dessas ações e buscar um 

trabalho em parceria. Para tanto, seria necessário acreditar na possibilidade de uma 

micropolítica que fará um processo de singularização diante das cabeças pensantes a 

serviço do poder.  

 

Uma das mais notáveis características do homem como animal, o que o 

caracteriza de certa forma, é a plasticidade do seu organismo, capaz de 

permitir a ele as mais diversas adaptações[...] nenhum animal transforma 

voluntariamente como homem, o seu próprio corpo [...]. 

Indivíduos nascidos em uma sociedade, e socializados em outra, apresentam 

os costumes e hábitos corporais da segunda. As maneiras de andar, nadar, 

saltar, dormir, são tão convencionais como as regras de etiqueta ou os 

códigos jurídicos, ou mesmo acontecendo com as danças, as ginásticas, as 

lutas, as marchas, etc. 



34 
 

 
 

Há regras especiais para tossir, para espirrar, para cuspir, para o passeio, para 

a estética corporal, para a prática de esportes, para o lazer corporal, para a 

infância, para a adolescência, para a velhice, para a dança, etc. [...] 

O social se faz presente nas menores ações humanas. Em cada caso, para 

cada cultura, essas práticas, nas aparências significantes, traduzem 

mensagens, normalmente impróprio dos homens e o que é “coisas de bicho”, 

o que é igual a “nós” e o que dele difere, o que é respeitoso, o que é 

profanação o que é nobre o que indigno – e cujos efeitos conotativos vão 

muito além do que se poderia esperar do seu fraco poder denotativo.   

(RODRIGUES, 1979, p. 95-97) 

 

Diante da disciplina que nossos corpos já estão submetidos, caímos na lógica de 

incluir as crianças nesse ritmo e de estabelecermos relações de trabalho no mesmo 

caminho. Assim, por mais que tenhamos documentos que mostram a indissociabilidade 

de cuidar e educar, na prática, agimos de acordo com a educação que tivemos, na 

dicotomia desses atos, originada em um tempo em que se priorizava uma educação 

assistencialista nas creches e pré-escolas e que o desenvolvimento cognitivo não era 

priorizado. Atualmente, para garantir tanto o cuidado, como o desenvolvimento 

cognitivo, ainda percebemos confusões e dicotomias presentes, como se o 

desenvolvimento humano ocorresse em caixas separadas, sendo uma do cuidado e outra 

da educação.  

Boff (1999), ao falar sobre saber cuidar em relação ao conhecimento, traz a 

seguinte contribuição: 

 

O saber nos confere poder. [...] Mas a serviço de que projeto de ser humano, 

de sociedade e de mundo utilizamos o poder da ciência e da técnica? Exige 

uma filosofia do ser e uma reflexão espiritual que nos fale do Sentido de 

todos os sentidos e que saiba organizar a convivência humana sob a 

inspiração da lei mais fundamental do universo: a sinergia, a cooperação de 

todos com todos e a solidariedade cósmica. Mais importante que saber é 

nunca perder a capacidade de sempre mais aprender. Mais do que poder 

necessitamos de sabedoria, pois só esta manterá o poder em seu caráter 

instrumental, fazendo-o meio de potenciação da vida e de salvaguarda do 

planeta. (BOFF, 1999, p. 22) 

 

Para o autor, o cuidado se encontra na raiz primeira do ser humano: “Significa 

reconhecer o cuidado com um modo-de-ser essencial, sempre presente e irredutível à 

outra realidade anterior. [...] Um modo-de-ser não é um novo ser. É uma maneira do 

próprio ser de estruturar-se e dar-se a conhecer.” (BOFF, 1999, p. 34). 

A partir de suas palavras, podemos refletir sobre o cuidado como uma atitude 

intrínseca ao ato educativo.  Nas DCNEI (BRASIL, 2009, Art. 8º), como já citado em 

capítulo anterior, é afirmado que: 
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A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como 

objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e 

articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, 

assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao 

respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras 

crianças. 

§ 1º Na efetivação desse objetivo, as propostas pedagógicas das instituições 

de Educação Infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para 

a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem: 

I - a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo 

indissociável ao processo educativo; [...]. 

 

Diante dessas afirmações e diretrizes, os corpos dos professores, dos auxiliares e 

dos outros educadores no ambiente das instituições educacionais também precisam ser 

cuidados, pois, retornando às palavras de Boff, “o que se opõe ao descuido e ao descaso 

é o cuidado. Cuidar é mais que um ato; é uma atitude. [...]. Representa uma atitude de 

ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro.” 

(BOFF, 1999, p. 33). 

Ao olhar para os corpos em relação pelo viés da Psicomotricidade, esse cuidado 

é potencializado em gestos mínimos; em gestos de acolhimento, de busca de 

compreensão, de trabalho em parceria, de valorização de ações e pensamentos distintos 

do nosso. Podemos ser hospedeiros do que o outro nos apresenta enquanto estrangeiro 

(SKLIAR, 2014, p. 227). Assim, podemos cuidar do corpo do outro. E ao cuidar do 

outro, cuidamos de nós mesmos e do ambiente, o que reflete diretamente no cuidado 

com as crianças. É um cuidar de si que, ao acontecer, também se educa e educa o outro. 

É dessa indissociabilidade que a Educação e a Psicomotricidade tratam e é nessas 

relações que seguimos no próximo capítulo, com análise de todas as questões 

apresentadas até aqui na prática de uma creche municipal do Rio de Janeiro. 
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5 O COTIDIANO EM UMA CRECHE PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO: 

REFLEXÕES A PARTIR DOS REGISTROS DE UMA PROFESSORA 

 

Escrever sobre os corpos em relação no cotidiano da Educação Infantil convida a 

escrever sobre atos, sobre o presente que nos convoca a pensar a educação diariamente. 

Por isso, ao pensar nos corpos em relação no cotidiano da Educação Infantil, para além 

das considerações de bases teóricas, sejam pedagógicas, filosóficas ou da área da 

Psicomotricidade, o que mais vêm ao pensamento são as práticas no meu ambiente de 

trabalho. Por elas, surgiram os questionamentos, as angústias, as dúvidas e o desejo de 

buscar o conhecimento teórico. Portanto, neste capítulo, como análise de dados já 

apresentados, trago alguns relatos do meu diário de professora para dialogar com as 

questões teóricas apresentadas nos capítulos anteriores. Em cada relato, um recorte que 

traz um tema em foco para reflexão. E assim trago o primeiro recorte. 

 

5.1 Corpos em movimento e em relação 

 

– Tia, porque a gente não pode mais ir no parquinho? 

– Porque os brinquedos estão quebrados e ainda não foi possível consertá-

los, querido!  

Refleti um pouco... e naquela manhã fomos ao parquinho para uma contação 

de história. Após a leitura, já que não poderíamos utilizar os brinquedos, 

apenas os espaços, deixei que corressem em volta dos brinquedos quebrados. 

Combinamos isso, todos cumpriram o combinado. José Lauro
5
 cansou de 

correr e se jogou no chão de barriga para cima com os braços abertos e logo 

começou a observar imagens nas nuvens:“olha!Ali é um palhaço!”. Outra 

criança logo observou: “eu vi uma bota, tia!”. Deitei-me a seu lado, e 

algumas crianças logo começaram a se deitar em minha volta, definindo seus 

desenhos nas nuvens. Outras crianças somente observavam. Sentindo aquela 

suave brisa de uma manhã de primavera, dezoito crianças envolvidas em uma 

atividade em que eu também estava entregue, parecia que o mundo emudecia. 

Ninguém levantou, disputavam entre si o melhor espaço para ficar perto de 

mim, apoiavam suas cabeças em meus braços e pernas como se eu fosse um 

enorme travesseiro e ficamos ali parados naquele momento sem 

preocupações, sem tensões até que lembrei: hoje é quarta, teremos que subir 

para cantar o Hino Nacional! 

Quarta-feira, 08/10/2017.
6
 

 

Transformar ações diárias em rotinas prazerosas para a vida dos adultos e 

crianças no cotidiano da Educação Infantil é um desafio diário. Escolhi esse relato por 

acreditar que nos propõe uma série de reflexões sobre o cotidiano e suas possibilidades. 

O “parquinho” continua com seus brinquedos quebrados por falta de verba para 

                                            
5
 Nome fictício, para preservar a identidade da criança. 

6
 Relato retirado do diário da professora.  
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consertá-lo. Pensar em utilizá-lo de outra forma, mais do que uma “transgressão”, foi 

como se tivesse me libertado de algumas amarras às quais nem havia percebido que 

existiam, mas estavam ali, bloqueando minha visão quanto à utilização desse espaço 

externo tão importante na rotina das crianças. No momento que refleti e enxerguei 

outras perspectivas para o uso desse lugar, permiti a mim mesma viver momentos com 

as crianças de intensa alegria e descontração. 

As crianças do Maternal II (na faixa etária de 3 a 4 anos) passam nove horas 

diárias na escola e isso deve ser considerado quando pensamos sua rotina e a rigidez dos 

horários a serem seguidos. Neste sentido, Barbosa (2006, p. 45) diz que “É 

fundamental, ao criar rotinas, deixar uma ampla margem de movimento [...]”. Além 

disso, existem outros fatores, tais como a falta de outros espaços para o movimento 

livre, de recursos para a manutenção dos espaços existentes e o despreparo dos 

profissionais em lidar com determinadas situações.  

É muito comum perceber, no ambiente da escola infantil, certo desconforto 

quando pensamos nos movimentos infantis, principalmente nos espaços que geralmente 

são chamados de “parquinhos”. A exploração desse território é uma questão polêmica, 

pois sempre nos remete aos possíveis acidentes que podem vir a acontecer quando 

expomos nossos corpos a determinados tipos de brincadeiras nos movimentos que ele 

permite. A mudança de olhar consiste também na compreensão de que as escoriações 

ocorridas em cada acidente trazem consigo inúmeras experiências, tais como a 

segurança necessária para repetir a ação sem se machucar novamente, mas o que 

geralmente proporcionamos nesses espaços é a frustração de não poder experimentar 

um salto da escada ou correr, pular e rolar livremente no pátio.  

Entender o espaço como fator determinante das relações tipicamente humanas 

nos leva a perceber a necessidade de ultrapassar os limites que impomos às crianças ao 

se movimentarem. Quando valorizamos as expressões livres, fomentamos a capacidade 

de criação da criança que se desenvolve através do corpo, proporcionando a ela uma 

efetiva aprendizagem. 

Quando crianças, construímos um sistema de comunicação com o meio social 

que inclui o movimento como forma de expressão. Os adultos nem sempre têm a 

energia necessária para acompanhar o corpo infantil em suas infinitas descobertas, já 

que as crianças normalmente querem movimentar-se pelos espaços, criando, 

imaginando, experimentando novas sensações; e assim se mexem, remexem, pulam e 
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rolam, expressando sua linguagem corporal, no contato com seu “eu”, com o outro e 

com os objetos ao seu redor. 

É freqüente observar no universo da Educação Infantil equívoco quanto a 

determinados comportamentos, com questões de disciplina. A teoria Walloniana do 

desenvolvimento infantil, empregada na educação escolar, esclarece que tais 

comportamentos infantis estão, na maioria das vezes, vinculados ao próprio processo de 

desenvolvimento da criança e adaptação ao meio. Suas ações, sentimentos e 

pensamentos estão diretamente relacionados à sua fase de evolução. Nesse processo, ela  

vai adquirindo inúmeras habilidades para estruturar seu equilíbrio individual por meio 

do movimento, do controle sobre o corpo, dos pensamentos, da linguagem, das emoções 

e da adaptação social a partir da interação com o outro e com o meio social em que vive 

(WALLON,2007, p. 215- 219). Um dos pontos principais nessa reflexão é olhar para a 

formação desse profissional que demonstra não perceber a importância do movimento 

das crianças para além dos aspectos funcionais dos esportes de rendimentos ou de 

auxiliar na melhoria das capacidades cognitivas.  

Movimentar-se, para a criança, é brincar e brincar é uma linguagem natural dela. 

Na tentativa de compreender isso, muitas vezes, damos às brincadeiras funções 

pedagógicas, o que limita todas as possibilidades que as crianças podem ter de criar e se 

expressar Wallon (2007, p. 27) ressalta que “a criança não sabe senão viver sua infância. 

Conhecê-la pertence ao adulto. Mas o que é que vai prevalecer nesse conhecimento: o ponto 

de vista do adulto ou o da criança?”. Igualmente, devemos refletir sobre a relação 

existente entre as intencionalidades adultas com os desejos infantis. Na visão 

pedagógica se evidencia a produção do conhecimento, como se isso não estivesse 

diretamente relacionado ao corpo; predomina o olhar sobre o que as crianças não sabem, 

ou seja, a criança é vista com negatividade, pelo que ela não possui. Lapierre e 

Aucouturier (1988) dizem que devemos valorizar o que há de positivo na criança, 

valorizar e potencializar o que sabem para daí construir novas aprendizagens.  

Ao cobrarmos da criança uma postura rígida, engessada em moldes de 

padronização de comportamentos, podamos sua autenticidade. Existem questões que o 

saber pedagógico não pode dar conta, pois elas estão no campo da subjetividade, da 

sensibilidade, da individualidade e, como nos diz Morin (2004), precisamos enfrentar as 

incertezas porque não há como controlar todos os saberes.  

Na angústia de não darmos conta de lidar com as incertezas, muito menos com 

as que vêm da subjetividade do outro, geramos um distanciamento entre 
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educador/crianças, que, conseqüentemente, provoca a perda dessa relação e a 

supervalorização de um saber cognitivo em que expomos as crianças às práticas 

pedagógicas de reprodução de conceitos inadequados ao que almejamos quando 

pensamos numa educação integral, como, por exemplo, quando aprisionamos uma 

criança por horas numa cadeira, fazendo “trabalhinhos no papel”, tais como cobrir 

linhas pontilhadas, prática ainda comum no ambiente da Educação Infantil. Para 

Lapierre e Aucouturier “O desejo de aprender é apenas um dos componentes 

secundários do desejo de agir, do desejo de ser.” (1988, p. 69). Em contrapartida, a 

tendência é exercer um domínio constante das situações, impondo regras, limites, 

determinando por elas o que devem fazer e/ou aprender, sem considerar que são sujeitos 

de direitos e que movimentar-se é um deles.  

Nesse sentido, os autores, Lapierre e Aucouturier (1988, p. 81) criticam os 

processos educacionais, lembrando que “Não são as crianças que estão à disposição do 

educador, e sim o contrário.” Mais adiante afirmam: “... o outro não deve ser um 

obstáculo, mas uma ajuda.” (1988 p. 86-87).Lapierre (1997) ainda ressalta a 

necessidade de adquirir conhecimentos para estarmos disponíveis para o outro e não 

para dominá-los. E acrescenta sobre a prática psicomotora: 

 

 Ao invés de reprimir as tentativas lúdicas das crianças nós vamos aceitá-las e 

até encorajá-las. Isso nos vai permitir observar os comportamentos 

espontâneos de cada um, analisar os sentimentos que ali são experienciados, 

e favorecer sua expressão simbólica, para que possam descarregar-se as 

tensões e elaborarem-se os conflitos adjacentes (1997, p. 24). 

 

A verdade é que eu nunca tinha pensado que poderia ser possível permitir 

alguma “liberdade na rotina” O engessamento e o apego ao tempo pré-determinado para 

tudo me cegava em relação ao que realmente poderia ser melhor para as crianças. No 

momento do sono, por exemplo, não se permite que fiquem acordados até encontrarmos 

a criança que subverte. Penso que não há necessidade de sofrer, nem de fazer com que a 

criança sofra.  

Cada caso é particular, mas é possível, sim, respeitar o tempo das crianças. Essas 

reflexões me levaram a mais um recorte do meu diário. 

 

5.2 As relações de afeto entre corpos acordados e adormecidos 

 

Durante o momento do descanso das crianças, eu tiro meu horário de 

planejamento, me ausentando da sala. Diego (3 anos e 10 meses) não dorme, 

as agentes demonstram cansaço, reclamam que ele fica correndo e pulando 

em cima das outras crianças, demonstrando extrema dificuldade de auto-
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regulação, então passei a levá-lo comigo para a sala dos professores, 

disponibilizando para ele algumas revistas ou jogos para que se distraia. 

Ultimamente, Antonio (três anos e 5 meses) tem chorado muito, se debate, 

rola pra láe pra cá, faz pirraça... elas acreditam que faz isso por perceber que 

Diego está sendo privilegiado por mim, “desrespeitando a regra geral”. Ao 

conversar com a família, descobrimos que sua mãe está grávida. Expliquei 

para a minha equipe (duas agentes que me acompanham) que isso deve estar 

deixando ele mais sensível e que talvez ele se sinta carente. Hoje me deitei ao 

seu lado no colchonete, ele jogou um dos braços sobre mim e dormiu 

tranquilamente. (Dia 20/05/2017) 

 

Estar disponível afetivamente deveria ser condição para o trabalho em creches e 

pré-escolas, pois a relação adulto/criança começa pelo afeto. Segundo Lapierre (1997), 

o contato corporal é um meio de comunicação mais autêntico com a criança, uma vez 

que propicia, por meio de atividades corporais lúdicas, a expressão dos sentimentos da 

criança que nem sempre são verbalizados na sua autenticidade. 

Ao mudar minha postura e permitir algumas “liberdades” como, por exemplo, 

não dormir e poder correr ou gritar em determinados momentos, percebo que o diálogo 

corporal e a afetividade tornaram-se norteadores da prática em detrimento do controle 

disciplinante. É a relação de cuidado entre adulto e criança que transcende o sentido 

fisiológico. Nota-se que, para agir de determinada forma, se faz necessário sair da 

posição de “superior hierárquico”, já que aqui estamos pensando numa educação em 

que caminhamos juntos, aprendemos e ensinamos simultaneamente, ressignificando 

assim o que entendemos como aprendizagens por meio das experiências que 

compartilhamos. É o cuidado comigo que me ensina como melhor cuidar do outro. As 

relações de cuidado, também permitem que as crianças reflitam sobre o que sentem e no 

que é melhor para elas. Lapierre e Auconturier dizem que “Quando a criança reencontra 

ou conserva o dinamismo de sua pessoa, de seu ser, quando assume realmente a 

autonomia de seu desejo, torna-se surpreendentemente disponível.” (1988, p. 85). 

É no corpo que a criança vivencia suas angústias e tensões e nessa 

ressignificação é que a criança adquire autonomia para lidar com suas emoções e 

sentimentos. Wallon(2007)diz que a criança é um ser social que aprende com o corpo, 

com suas vivências, com nossos gestos, nossas falas, com a postura corporal e a forma 

como nos apresentamos diante delas. Por isso é importante estar atento à importância da 

corporeidade para que essa ressignificação de fato ocorra no cotidiano da Educação 

Infantil para melhor compreendermos e nos relacionarmos com esses corpos. 

As DCNEI (BRASIL, 2009, Art. 9º) esclarecem que as práticas na Educação 

Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e as brincadeiras, que possam 

garantir experiências que “Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da 
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ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem 

movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da 

criança.”. A linguagem corporal infantil é, portanto, priorizada como forma de 

desenvolvimento, permitindo a construção de conhecimentos sobre si mesmos e sobre o 

mundo ao seu redor. É por meio da linguagem corporal que as crianças expressam suas 

emoções, reconhecem e valorizam sua própria imagem, aprendem sobre seus limites e 

potencialidades e podem explorar e se orientarem no espaço. Portanto, é preciso garantir 

experiências de aprendizagens nutridas na compreensão de que o corpo e a mente são 

indissociáveis na constituição do ser humano. 

Acontece que as práticas rotineiras acabam por se tornar mecanizadas e 

instintivas e as possibilidades de diálogo corporal que podem existir nesse espaço quase 

sempre não são exploradas. Entendo aqui que, para uma criança de três anos, algumas 

necessidades de aprendizagem precisam ser valorizadas, tais como se vestir, se calçar, 

conhecer as partes do seu corpo durante o banho ou o sabor individual dos alimentos na 

hora das refeições, saber dividir brinquedos e espaços, pedir ajuda quando necessário, se 

comunicar pelo olhar, pelos gestos, pela fala, cantando, dançando ou apenas 

observando. 

Lapierre (1997) nos fala que a criança investe totalmente suas experiências em 

uma ação dirigida ao prazer do corpo. A criança age por si mesma para viver 

transformações no seu interior. Para o autor, tais transformações vividas em seu interior 

ocorrem a partir de uma relação de reciprocidade com a “mãe” – que não 

necessariamente seria a mãe biológica, mas sim aquela pessoa que esteja no lugar do 

papel materno, ou seja, aquela que esteja cuidando, educando se disponibilizando para 

aquela criança –, dando a ela o poder de agir sobre si mesma. Dessa forma, ela vive o 

prazer de suas transformações internas, investindo toda sua ação corporal de ligação 

com essa pessoa. Estas relações são os encontros corporais vivenciados, inicialmente 

com as figuras parentais ou seus substitutos. São encontros carregados de emoção, que, 

por sua vez, influenciam os processos de estruturação da personalidade e de 

socialização do sujeito no seu meio ambiente (Lapierre 1997). 

A conexão de tais ações motoras é que vai transformar o corpo da criança em um 

ser mais autônomo, tornando-o capaz de agir sobre o mundo à sua volta. Isso ocorre nas 

trocas afetivas entre a criança e o adulto, ressignificando sua forma de estar no mundo. 

Lapierre e Aucouturier (1988) denominam tais seqüências e trocas psicomotoras 

afetivas interiorizadas entre a criança e o adulto de “engramas de ação” e afirmam que 
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não são representações corporais ou lembranças. “Não há um lugar psíquico”, são 

“marcas” de afeto que ficam inscritas nos corpos tanto de um quanto do outro, passando 

a fazer parte da história desse indivíduo.  

Para Wallon (2008) o indivíduo se desenvolve em fases com características e 

necessidades biológicas e sociais específicas que paulatinamente se agregam as fases 

seguintes como base para a fase posterior. Sendo assim, a criança se apresenta em um 

constante processo de atualização em que as atividades afetivas e cognitivas são 

predominantes. Tais atividades serão em algum momento utilizadas pelas crianças como 

meio de interação com o mundo. O estágio que ocorre de três a seis anos de idade é 

marcado pela formação da personalidade, Wallon (2008) afirma que esta fase é 

fortemente influenciada pelas relações afetivas. De acordo com sua teoria, a criança 

nessa fase está com sua personalidade em formação e por isso necessita de afetos 

positivos. Em vista disso, requer um ambiente familiar e escolar cercado de 

afetuosidade. 

Nessa transição para o Maternal II (as crianças iniciam com três anos, fazendo 

quatro ao longo do ano), a criança ainda está descobrindo as formas como podem 

elaborar seus sentimentos e expressar suas necessidades por meio da oralidade. A 

utilização de palavras-frases como “xixi” para dizer “quero fazer xixi” ainda são 

comuns nas turmas de Maternal II. Assim, a experiência vivida na sensorialidade 

corporal atua como grande potencializadora dos processos de desenvolvimento da 

oralidade e enriquecimento de vocabulário. Sobre essa sensorialidade, um relato sobre 

um momento de relaxamento nos leva ao próximo recorte. 

 

5.3 Relações entre corpos para além das palavras 

 

Relaxamento: 

Hoje testei uma atividade que estava em minha mente desde a volta do 

recesso. Coloquei uma música instrumental com sons da natureza, deitei e 

fechei meus olhos, expliquei para as crianças que estava precisando relaxar e 

quem quisesse poderia me acompanhar sem problemas .Evelyne
7
 perguntou 

se eu estava dormindo, expliquei que relaxar é diferente, a gente não precisa 

dormir. Só ficar escutando a música para ver o que a gente sente. Por 

curiosidade, algumas crianças fecharam os olhos, outras se deitaram, mas 

ficaram atentas para ver o que eu iria fazer. Algumas crianças resistiam no 

início, emitindo barulhos, permanecendo sentadas ou em pé, mas não 

interferi, decidi viver essa experiência e assim eles começaram a querer 

experimentar minha experiência, não por imposição (“agora vamos todos 

deitar e escutar a música!”), mas porque perceberam que eu estava 

                                            
7
Nome fictício para preservar a identidade da criança. 
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simplesmente vivendo aquele momento prazeroso. Foi muito diferente! 

(Relato do dia 11/08/2017) 

 

Experiências como essa nos aproxima das crianças. É preciso experimentar as 

ações infantis para sentir as sensações que as levam a praticar determinadas ações, como 

também mostrar a elas aquilo que nos faz sentir bem. Brincar com elas é diferente de 

proporcionar a elas momentos de brincadeira e estarmos apenas como observadores 

dessa brincadeira. Para compreender é preciso inserir-se nesse universo, para vivenciar 

as experiências tendo como referência nossos corpos em relação. A linguagem corporal, 

é definida por Mastrascusa e Franch 2016,p. 70 da seguinte forma: 

 

Trata- se de formas de linguagem (o olhar, o gesto, a postura, o contato, sons, 

voz...) que, ao não estarem filtradas pelos conteúdos cognitivos que 

acompanham, com freqüência, a linguagem verbal, nos permitem estabelecer 

uma comunicação fundamentalmente humana, a comunicação “cara a cara”, 

ou “ pessoa-pessoa”, na qual aquilo que prevalece é uma relação simétrica 

baseada na categoria pessoa, e não uma relação assimétrica baseada em 

categorias hierárquicas. 

 

São a base dessa comunicação que, quando aprendemos a “falar”, aos poucos, 

vamos nos esquecendo das inúmeras linguagens que na infância expressam de forma 

muito mais potente o que queremos comunicar: um olhar, um gesto, um silêncio. 

Esquecemos que “o corpo fala”. É nessa relação com as crianças que podemos 

reaprender a nos comunicar com o corpo nas vivências corporais da prática 

psicomotora. 

As aprendizagens e informações que as crianças recebem passam pelo corpo 

quando são tocadas, envolvidas e afetadas pelo que acontece com elas diariamente, 

fazendo com que aprimorem também sua linguagem verbal dentro do sentido do que 

vivem.  Machado (2010, p. 35) explica que, para Merleau-Ponty, as relações são 

essenciais para a compreensão de si e do outro e que essas relações ocorrem 

principalmente por meio da linguagem corporal e da expressão verbal, nos desenhando 

um “eu”. 

O conceito de corporalidade (corporeidade) defendido por Merleau-Ponty “é 

uma noção central para compreender e realizar uma fenomenologia das relações da 

criança consigo mesma, com o outro e com o mundo: implica estar vivo, ter um eu, 

sentir-se um eu...” (MACHADO, 2010, p. 35). O corpo é visto como algo a ser 

vivenciado e experimentado e não como algo definido, completo. Ainda complementa: 

 

A corporalidade é uma noção central para compreender e realizar uma 

fenomenologia das relações da criança consigo mesma, com o outro e como 



44 
 

 
 

mundo: implica estar vivo ter um eu sentir se um eu – algo vivenciado e 

completado muito aos pouquinhos, algo nunca plenamente situado ou 

satisfeito. A corporalidade muitas vezes se vê sitiada. Limitada especialmente 

pela dependência típica da primeira infância. (MACHADO, 2010 p. 50) 

 

Nos caminhos da Psicomotricidade, me encontrei comigo, sendo assim possível 

sensibilizar-me para a reabertura desses canais comunicativos, abrindo novas 

possibilidades de comunicação com as crianças. O corpo do educador atua na formação 

de condutas afetivas, sendo um importante catalisador das emoções infantis, seus 

questionamentos e afetos. Lapierre e Lapierre (2002) relatam que o corpo emite 

mensagens em grande parte inconsciente por meio dos seus gestos, atividades e tensões 

tônicas: “Diante do olhar do outro nosso corpo não para de falar, não deixa de 

comunicar” (Lapierre e Lapierre 2002p. 107). Seguiremos assim para mais um 

momento relacional na rotina. 

 

5.4 Relações entre corpos nos momentos da “rodinha” 

 

Hoje, sexta-feira, o cansaço da semana me invade, chego à escola já 

recebendo um abraço apertado da Amanda Fátima
8
 (estava afastada por 

motivo de doença), essa energia me renova! Na sala, iniciamos o dia com a 

rodinha. Todos os dias cantamos e brincamos na roda. É para mim o melhor 

momento do dia, me sinto verdadeiramente feliz. São 30 minutos de 

interações alegres que potencializam meu dia!(25/08/2017) 

 

 A “rodinha” se refere às rodas de conversas diárias em que é possível 

estar mais próximo das crianças dando atenção ao que elas têm para dizer.  

Também é um momento de observar o desenvolvimento de sua linguagem, sua 

expressão, suas emoções e sua personalidade. Podem ser utilizadas para uma conversa 

informal ou para pensarmos juntos sobre determinado assunto. Porém, cabe sinalizar 

que a roda também é vivenciada em um modelo engessado de Educação Infantil, no 

qual todos sentam com pernas cruzadas no chão, “sem se mexer” para não perder a 

concentração na atividade proposta, tornando-se, nessa perspectiva, mais uma forma de 

docilização dos corpos (FOUCAULT, 1994). Nós, adultos, já passamos pelo sistema 

educacional e tendemos a reproduzir e ampliar esse sistema de castração de ideias 

transformadoras, como já abordado em capítulo anterior.  

Acredito que o caminho está em respeitar o tempo das crianças. Quando se cria 

um vínculo afetivo, elas vão querer estar com você e vão querer falar com você e ouvir 

                                            
8
 Nome fictício para preservar a identidade da criança. 
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o que os outros têm a dizer. Nas práticas psicomotoras espontâneas,Lapierre 1997, p. 

24).diz que: 

 

Ao invés de reprimir as tentativas lúdicas das crianças nós vamos aceitá-las e 

até encorajá-las. Isso nos vai permitir observar os comportamentos 

espontâneos de cada um, analisar os sentimentos que ali são experienciados, 

e favorecer sua expressão simbólica, para que possam descarregar-se as 

tensões e elaborarem-se os conflitos adjacentes. 

 

Acredito que podemos trazer para a sala de aula a espontaneidade, mas talvez 

precisamos ser mais naturais, sem exigência de postura.Quando eu sento, eles imitam a 

minha postura. Percebi isso com a Melissa
9
, nas rodas de conversa diárias. Eu sentava 

numa cadeirinha que era mais próximo ao chão, mas, sempre que eu precisava levantar 

para alguma coisa, ela sentava na minha cadeira. Ela tinha uma dificuldade grande em 

permanecer sentada na roda e um dia pensei: “Ela imita minha postura!”. 

Passei a sentar no chão com pernas cruzadas. Às vezes não consigo ficar muito 

tempo nessa posição e estico as pernas e até deito de bruços para escrever textos 

coletivos, permitindo que posicionem seus corpos de forma que se sintam mais 

confortáveis se posicionando da forma como considerarem melhor. Percebi uma maior 

concentração e interesse do grupo por esses momentos, demonstrando ansiedade em 

participar e contar suas vivências. Eles querem estar na roda, o que parecem não querer 

é estar em uma posição de pernas cruzadas sem se movimentar por pelo menos quinze 

minutos como uma imposição.  

Com essa mudança de olhar e de exigências nos momentos de roda, eles agora 

entendem a roda como um espaço deles, onde podem falar de sentimentos, descobertas, 

ouvir os colegas e, por muitas vezes, reproduzirem suas falas, como, por exemplo, 

quando se identificam, quando alguém fala: “minha mãe me levou na praia” e aí se 

lembram que também foram em algum momento ou simplesmente se imaginam na 

mesma situação e aí todos querem contar como foi sua experiência na praia (mesmo os 

que não viveram, de fato, essa experiência). 

Faz parte da natureza humana ser espontâneo e expressar sua criatividade em 

múltiplas linguagens, no entanto, as formas de expressão, como gestos, falas e olhares, 

são específicas em diferentes culturas que, quando manifestadas, são compreendidas por 

meio de códigos e/ou signos. Podemos assim dizer que as relações humanas são 

atravessadas pela influência de seu meio sociocultural, sendo o contexto determinante 

quanto ao nosso modo de ser, agir e estar no mundo. 

                                            
9
 Idem. 
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As crianças costumam prestar atenção nos movimentos, nas expressões faciais e 

nas palavras que são ditas e aprendem a se comunicar com essa interação. Por isso, 

nessa faixa etária é tão comum repetir o que observam, reelaborando o vivido e 

recriando suas leituras de mundo. Quando estão à vontade, confortáveis e acolhidas em 

suas condições e gostos de participação, são possibilitadas de se entregarem às relações, 

de se afetarem com elas e, portanto, se transformarem com as novas aprendizagens. 

Assim, com seus corpos bem acomodados, olhando uns para os outros, as trocas 

tornam-se mais potentes e prazerosas e as nossas rodas de conversa tornam-se, de fato, 

essenciais em nosso cotidiano.  

Na riqueza dessas interações, cabe destacar que esse processo é individual, 

respeitando a singularidade de relações que cada um estabelece com o vivido, como será 

exemplificado a seguir. 

 

5.5 As relações entre corpos na relação com a experiência de cada um 

 

Fui deslocada para uma turma de pré-escola II
10

 no início do segundo 

semestre. As crianças demonstram-se ansiosas. A agitação toma conta, 

demonstram-se como corpos desorganizados temporal e espacialmente. O 

afeto veio com o tempo quando, numa tarde em que brincavam, eu tentava 

dar conta de terminar uns registros de atividade no diário da classe. As 

crianças estavam brincando livremente na sala, aproveitei o momento para 

fazer o registro das atividades no diário de classe. De repente uma bolinha de 

plástico bateu em mim. Os meninos estavam brincando de Dragon Ball Z
11

. 

Peguei a bola e gritei: “come, come, haaaa!”. 

Houve um silêncio momentâneo... Os meninos correram gritando e foi aí que 

me envolvi na brincadeira, senti os olhares surpresos das crianças, mas logo 

outro grupo que brincava nas panelinhas me convidou para um churrasco, 

pedido ao qual não pude negar! E assim terminou mais um dia sem que eu 

desse conta dos documentos oficiais a preencher. Parei tudo e terminei o dia 

brincando com eles. (Maio de 2018) 

 

A mesma escola que nos empareda (TIRIBA, 2018) também cria afetos capazes 

de nos libertar de amarras maiores e, assim, refleti sobre o devir criança a partir de mais 

uma experiência. Larrosa (2002) nos convida a pensar numa educação diferente do 

binômio teoria/prática e ciência/técnica. Ele sugere uma educação como 

experiência/sentido, em que o pensar na educação deve ser explorado a partir da 

experiência de quando somos afetados por algo. Larrosa (2002, p. 24) afirma que “O 

sujeito da experiência seria algo como um território de passagem. Algo como uma 

                                            
10

 Crianças de 4 a 5 anos. 

 
11

 Desenho animado inspirado numa série de mangá japonês. 
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superfície sensível que aquilo que acontece afeta de algum modo, produz alguns afetos, 

inscreve algumas marcas, deixam alguns vestígios, alguns efeitos.”. 

Considerando a concepção de uma educação para infância como um 

acontecimento para além do saber pedagógico, encontrei no conceito do devir criança 

(DELEUZE; GUATTARI, 1997) um caminho para viver com as crianças as 

experiências psicomotoras que modificaram meu olhar para a prática no cotidiano. 

Deleuze e Guattari não escreveram sobre educação. O foco era a imanência da vida, os 

movimentos geradores de microevoluções que abrem brechas capazes de criar novas 

possibilidades de ser e estar no mundo, pois o devir acontece nas alianças, na 

desconstrução de formas de conceitos prontos. Mas podemos pegar esse conceito e 

pensá-lo no contexto da Educação Infantil, pois, nas próprias palavras de Deleuze e 

Guattari (1997, p. 19), “Devir não é certamente imitar, nem identificar-se, nem produzir 

uma filiação, produzir por filiação. [...] ele não se reduz, ele não nos conduz a „parecer‟, 

nem „ser‟, nem „equivaler‟, nem „produzir”. Nessa concepção somos sujeitos, capazes 

de ressurgir, de criar e reinventar nossas possibilidades de aprendizagem fora de um 

molde pronto, criando relações entre a ação e a quietude. E assim levei esses 

pensamentos para me ajudarem a refletir nas minhas vivências com as crianças. 

A criança não pára de dizer o que faz ou tenta fazer: explorar os meios, por 

trajetos dinâmicos, e traçar o mapa correspondente. (...) Os mapas não devem 

ser compreendidos só em extensão, em relação a um espaço constituído por 

trajetos. Existem também mapas de intensidade, de densidade, que dizem 

respeito ao que preenche o espaço, ao que subtende o trajeto. (,,,) É essa 

distribuição de afectos (...) que constitui um mapa de intensidade. É sempre 

uma constelação afetiva. (...) o mapa das forças ou intensidades tampouco é 

uma derivação do corpo, uma extensão de uma imagem prévia, um suplemento 

ou um depois. (. .. ) Pelo contrário, é o mapa de intensidades que distribui os 

afectos, cuja ligação e valência constituem a cada vez a imagem do corpo, 

imagem sempre remanejável ou transformável em função das constelações 

afetivas que a determinam (DELEUZE, 1997, p. 73, p. 76-77). 

 

Ao me entregar às brincadeiras com as crianças, pode parecer que se trata de 

imitar um comportamento típico infantil, “é o próprio devir que é a criança [...] a 

criança não se torna adulto; [...] a criança é o devir-jovem de cada idade” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1997, p. 70).  Mas, ao refletir pelo viés desses filósofos e dos estudos da 

Psicomotricidade já apresentados, cabe pensar que “Devir-criança é um encontro que 

marca uma linha de fuga a transitar, aberta, intensa” (KOHAN, 2004, p. 64).Portanto, ao 

contrário de uma involução, é, na verdade, uma desconstrução das formas criadas numa 

involução criadora de outra temporalidade, nos levando à compreensão da existência de 

duas infâncias: uma seria a infância linear, com seus segmentos cronológicos, das etapas 
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de desenvolvimento biológico, na perspectiva de que nascemos bebês, passamos pela 

infância, adolescência, juventude, maturidade e senilidade. Nessa outra temporalidade, a 

infância compreendida como experiência, sensação, desconstrução, resistência e 

criação. Experimentar a vida, denominada por eles de dispersão molecular, para fazer 

pensar naquilo que não ousávamos pensar.  

Assim entendem o ser humano como um ser rizomático, com potência para 

produzir novos caminhos, produzir verdades, de ser e de compreender o outro e de 

habitar o mundo, segundo Kohan (2002), a infância é isso, intensidade: “situar-se 

intensivo no mundo; um sair sempre do seu lugar e se situar em outros lugares, 

desconhecidos, inusitados, inesperados” (KOHAN, 2002, p. 63). Sendo adultos ou 

crianças, o espaço serve de potência ao brincar, então, por que não entrar na brincadeira 

também?  

A partir desse pensamento desconstrói-se a projeção de uma criança com 

comportamento ideal, de uma escola com práticas ideais, pois pensar de forma 

rizomática é compreender que não existe possibilidades para isso. O que há são 

múltiplas formas de estar no mundo. O rizoma é constituído de traços que conectam ou 

podem conectar-se sem obedecer às relações de subordinação. (Deleuze apud Ross 

p.29) fala que somos feitos de linhas, linhas de vida, linhas de sorte e linhas que estão 

entre linhas. Essas linhas não param de se misturar em nossas vidas, com três formas de 

viver: uma linha sedentária, uma linha migrante e uma linha nômade.  

Kohan (2004, p. 54), outro filósofo contemporâneo, contribui com essa reflexão 

ao nos dizer que a infância não se trata de uma questão cronológica, “a infância é uma 

condição da experiência”. Em seu pensamento nos diz que: 

Talvez possamos pensar a educação de outra forma. Quiçá consigamos deixar 

de nos preocupar tanto em transformar as crianças em algo distinto do que 

são para pensar se acaso não seria interessante uma escola que possibilitasse 

as crianças, mas também aos adultos, professoras, professores, gestores, 

orientadores, diretores, enfim, a quem seja, encontrar esses devires 

minoritários que não aspiram a imitar nada, a modelar nada, mas a 

interromper o que está dado e propiciar novos inícios.(KOHAN, 2004, p. 66) 

 

 Eis o que me potencializa... a vida involui em devires e não se evolui em etapas. 

Mudei minha forma de pensar desconstruindo a ideia de um tempo organizado fixo, 

com poucas possibilidades de criação de movimento, de vida. Passei de observadora do 

cotidiano para fazer parte dele nos momentos em que me entrego às vivências que me 

fazem experimentar a vida na escola. Afinal, a gente vive na escola, são nove horas 

diárias de confinamento ou de liberdade: a diferença está no olhar que temos desse 



49 
 

 
 

território. E que relações, então, propiciamos entre os corpos, sejam de crianças com 

crianças ou crianças com adultos? Foi assim que eu me joguei de corpo inteiro nessas 

relações. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realidade não nos é dada pronta, mas é desvendada no caminho. 

 

Guimarães Rosa 

 

É nesse caminhar que desvendo, a cada dia, os questionamentos que me levaram 

a essa jornada pela Psicomotricidade Educacional. Os questionamentos que tinha 

continuam se elucidando a cada experiência. Não como uma ciência exata, mas, em 

cada situação vivenciada, uma gama de possibilidades e aprendizagens, surgem e novas 

inquietações me fazem prosseguir nessa caminhada. 

Podemos chegar a uma reflexão fina, mas jamais conclusiva e fechada, que 

nesse trabalho, pudemos refletir sobre as relações corporais no universo da Educação 

infantil, campo dessa pesquisa, demonstrando diversas possibilidades de atuação 

pedagógica pelo viés da psicomotricidade.  

As considerações inicias sobre a trajetória da Educação Infantil nos revela 

conquistas significativas, como leis que sustentam seus princípios políticos, éticos e 

estéticos, corroborando com a proposta psicomotora de compreensão integral do ser 

humano. Ainda ao consultar a história do corpo e brevemente o histórico sobre as 

concepções de corpo e a psicomotricidade pudemos observar uma trajetória marcada 

pela dualidade corpo/mente, e que a psicomotricidade contrapõe tal dualismo, nos 

esclarecendo a importância desse olhar holístico para o desenvolvimento humano. 

Sobre as relações entre educar e cuidar propomos uma reflexão sobre o modelo 

de controle de corpos que com práticas cristalizadas de reproduzem práticas de 

docilização contrapondo a natureza humana de expressão pelo corpo em suas inúmeras 

linguagens. Salientando que formação desse adulto se deu em moldes “docilizantes” 

concluindo que libertar se dessas amarras é possível quando buscamos conhecimento e 

autoconhecimento como proposto pela psicomotricidade educacional. Refletir sobre 

essa formação soltando as amarras, trabalhando sua própria corporeidade para a 

compreensão e respeito da corporeidade do outro. Para dessa forma, entender que as 

crianças trazem consigo suas marcas de vida, seus afetos e potencialidades.  

É importante tal desconstrução das imagens cristalizadas da infância, à medida 

que abrem espaço para as vozes dos pequenos e para a redefinição de papéis na relação 

adulto/criança, já que o pesquisador considera-a no diálogo, como produtora de 

significados. 



51 
 

 
 

Observa se nos relatos descritos que a Educação Infantil pode ser um espaço de 

construção de interações sociais e vínculos afetivos, relações essas repletas de conflitos 

e desafios diários, justificado por Wallon (2007), devido ao fato de sermos humanos, e 

como tal emocionais, afetivos eminentimente sociais. Sendo assim, as reflexões aqui 

propostas, levantadas a partir das reflexões tecidas por meio dos recortes de um diário, 

trazidos a discussão, nos apresentando situações do cotidiano em que foi possível 

observar a contribuição da psicomotricidade educacional utilizada em sua prática no 

universo da Educação Infantil,nos leva a caminhos possíveis para uma prática voltada 

para a totalidade humana, 

O aporte dado pelas teorias de Lapierre e Aucouturier e Wallon, nos leva a 

considerar a relevância da psicomotricidade no olhar do professor para a qualidade do 

desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor e social da criança. Mesmo sabendo que a 

realidade estudada não abrange a totalidade da questão, ainda assim é possível inferir 

sobre os desafios vivenciados no cotidiano da educação infantil com questões como 

afeto, ludicidade e expressão corporal como parte de aprendizagens efetivas.  

Seria assim na psicomotricidade que o adulto pode vir a encontrar um caminho 

para facilitar as expressões e sentimentos, encarar seus conflitos e emoções e se abrindo 

para novas experiências. Podendo criar um novo espaço onde não é preciso trabalhar, 

normatizar, cumprir normas e regras, nesse caminho surgem possibilidades de 

movimentos e expressões, encontros e potencias! Dessa forma, é possível viver o devir-

criança coabitando as infâncias. “Devir-criança, assim, uma força que extrai, da idade 

que se tem, do corpo que se é, os fluxos e as partículas que dão lugar a uma „involução 

criadora‟, a „núpcias anti-natureza‟, a uma força que não se espera, que irrompe, sem ser 

convidada ou antecipada” (KOHAN, 2004, p. 64). 

Nos registros apresentados nesse trabalho é possível perceber uma 

transformação nas relações que tenho com as crianças o que também remodela suas 

expressões. É nesse olhar influenciado pela psicomotricidade que sigo agora nessa 

postura voltada para uma educação de valorização do copo, do jogo livre, da 

comunicação livre, das emoções, do permitir o pensar, o agir o sentir, o ser. Deleuze e 

Guattari (1997, p. 63) dizem que “cantar ou compor, pintar, escrever não tem talvez 

outro objetivo: desencadear devires”. 

Sendo assim, essa pesquisa teve como proposta ampliar o conhecimento de 

campo a fim de colaborar para a reflexão sobre a prática psicomotora no universo da 

Educação Infantil. Já que “o papel da pesquisa não é o de simplificar posicionando se a 
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favor ou contra, mas olhar a complexidade da realidade e procurar explicá-la a partir de 

uma perspectiva.” (BARBOSA, 2006 p. 37). Nessa travessia, percebi uma grande 

transformação pessoal e também como educadora, o que me faz buscar, a cada dia, 

prosseguir em busca de uma educação que compreenda o ser humano em sua totalidade. 

E encerro como em Deleuze e Guattari (1997 p. 94) “... que aquilo em que nos tornamos 

entra num devir tanto quanto aquele que se torna, é isso que faz um bloco, 

essencialmente móvel, jamais em equilíbrio.”  
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