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RESUMO 

 

ALVES, Juliana Pereira. A práxis docente num contexto de precarização da Educação 

Infantil: o olhar psicomotor como fio condutor de possíveis práticas pedagógicas. 2019. 57 f. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação Psicomotora) – Colégio Pedro 

II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 

 

Este trabalho tem por finalidade tecer a história da Educação Infantil escolar brasileira pós-

período de redemocratização, baseado em documentos legais, explicitar os avanços e 

retrocessos na política democrática educacional. E qual o compromisso do Estado com a 

escola pública, bem como contribuir com possibilidades que possam ser inseridas na prática 

docente sem romantizar as contradições que marcam um lento processo de democratização da 

educação que se revela em uma cínica política neoliberal. Para enfrentar esse processo 

propomos expor elementos para que o professor possa se aproximar do conhecimento da 

essência do trabalho e construir um pensamento crítico sobre a educação e seu lugar nesta 

política. Em seguida, propomos possibilidades de aplicar esse pensamento a partir de 

intencionalidades pedagógicas que abrace o olhar psicomotor de forma a cultivar práticas 

antiautoritárias em encontro a uma educação classista e decolonial. 

 

 

Palavras-chave: Política neoliberal. Práxis docente. Olhar psicomotor. Educação classista e 

decolonial.  

 

 

 



 

 

 

RESUMEN  

 

ALVES, Juliana Pereira. La enseñanza de la praxis en un contexto precario de 

educación de la primera infancia: la mirada psicomotora como hilo conductor de 

posibles prácticas pedagógicas.2019. 57f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Especialização em Educação Psicomotora) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 

 
 

Este documento tiene como objetivo tejer la historia de la educación infantil brasileña 

después del período de redemocratización, con base en documentos legales, para 

explicar los avances y retrocesos en la política educativa democrática. Y cuál es el 

compromiso del Estado con la escuela pública, así como las posibilidades de 

contribución que pueden insertarse en la práctica docente sin romantizar las 

contradicciones que marcan un lento proceso de democratización de la educación que se 

revela en un cínico político neoliberal. Para enfrentar este proceso, proponemos exponer 

elementos para que el maestro pueda acercarse al conocimiento de la esencia del trabajo 

y construir un pensamiento crítico sobre la educación y su lugar en esta política. A 

continuación, proponemos posibilidades de aplicar este pensamiento basado en 

intenciones pedagógicas que abarca la mirada psicomotora para cultivar prácticas 

antiautoritarias al lado de una educación de clase y decolonial. 

 

Palabras clave: política neoliberal. La enseñanza de la praxis. Mirada psicomotora. 

Educación clasista y descolonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

 

ALVES, Juliana Pereira. Teaching praxis in a precarious context of early childhood 

education: the psychomotor look as a guiding thread of possible pedagogical 

practices.2019. 57f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação 

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

Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 

 
  

This paper aims to weave the history of Brazilian early childhood education after the 

period of redemocratization, based on legal documents, to explain the advances and 

setbacks in democratic educational policy. And what is the State's commitment to the 

public school, as well as contributing possibilities that can be inserted into teaching 

practice without romanticizing the contradictions that mark a slow process of 

democratization of education that is revealed in a neoliberal political cynic. To face this 

process we propose to expose elements so that the teacher can approach the knowledge 

of the essence of work and build a critical thinking about education and its place in this 

policy. Next, we propose possibilities of applying this thinking based on pedagogical 

intentionalities that embraces the psychomotor gaze in order to cultivate anti-

authoritarian practices along with a classist and decolonial education. 

 

Keywords: Neoliberal politics. Teaching praxis. Psychomotor look. Classist and 

decolonial education. 
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 1 INTRODUÇÃO 

  

Este trabalho é composto de três capítulos. No primeiro capítulo tecemos uma breve 

história da Educação Infantil no Brasil, no qual abordamos inicialmente o processo de 

avanços durante o período de pós redemocratização, com a constituição de 1988, quando o 

Estado passa a ter a responsabilidade de garantir creches e pré-escolas para crianças de 0 a 6 

anos.  Expomos, através de documentos legislativos que organizam a Educação Infantil 

brasileira, as entrelinhas do (des) compromisso da democracia burguesa com a educação 

pública. Por um lado, esta política econômica compreende e sinaliza melhorias para garantir 

acesso e permanência integral, e por outro caminha numa lenta resposta aos movimentos 

sociais sobre a expansão e ampliação do acesso ao direito a educação. Essa lenta reposta se 

configura a uma ofensa neoliberal em resposta a luta dos movimentos, da classe trabalhadora 

com um todo. 

Diante desse cenário, propomos elucidar no capítulo dois como o projeto político 

econômico neoliberal voltado para a educação produz a precarização do trabalho docente. E 

como o professor pode ser transformador no processo formativo, no engajamento político, na 

busca do olhar crítico diante do cotidiano da sua atuação na escola pública.  Trataremos de 

buscar a essência humana criativa do trabalho e como ela é capturada pelas forças de 

dominação tornando-a alienada, e sobretudo potencialmente capaz de se reinventar, subverter-

se. Explicaremos como a dialética do trabalho, educação e sociedade pode ser transformadora.  

Ter um olhar crítico sobre a realidade e o lugar em qual estamos atuando é essencial 

para nós, sobretudo não é o suficiente. Para isto, é preciso discutir prática pedagógica, 

didática, psicomotricidade e seus atravessamentos diante de ser uma ciência, uma disciplina, 

uma ação, e carregada de diferentes vertentes. Nesse sentido apresentaremos no terceiro e 

último capítulo uma práxis docentes transformadoras utilizando a educação psicomotora 

como fio condutora do pensamento intencional diante dos processos de ensino e 

aprendizagem no cotidiano escolar sem ser messiânica e tão pouco fatalista diante da política 

educacional vigente. 

Em síntese, o objetivo geral deste trabalho segue em expor o pensamento crítico da 

realidade junto com o olhar psicomotor no caminhar de possíveis práticas pedagógicas, numa 

perspectiva de práxis docente sensível a realidade dos educandos e dos próprios educadores, 
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em encontro a uma educação transformadora antiautoritária no sentido ético e estético em 

encontro a uma sociedade classista e decolonial.  

 Os objetivos específicos vêm apontar os avanços e retrocessos dos documentos 

normativos que norteiam a Educação Infantil no Brasil; resgatar a ontologia do trabalho e 

relatar, a partir de fontes bibliográficas, materiais sindicais e outros movimentos a 

precarização da Educação Infantil e a importância da visão crítica do docente enquanto ser 

político nesse cenário e por fim analisar e apresentar dentre limites e possibilidades, propostas 

de um olhar psicomotor antiautoritário que caminhe para a transformação da educação e da 

sociedade. 
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2 REALIDADE: PEQUENA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL  

 

Neste capítulo, teceremos a história da Educação Infantil escolar brasileira pós-

período de redemocratização. A partir de leis e documentos visamos explicitar os avanços e 

retrocessos na política democrática educacional, e qual o compromisso do Estado e da 

economia política com a escola pública.  

Mergulhando nos acontecimentos históricos podemos perceber que com o fim do 

governo militar, já no período de redemocratização, em 1988 tivemos a aprovação da 

constituição que estabelece os princípios democráticos no Brasil. (FAUSTO, 2012). A 

aprovação desta lei foi primordial para estabelecer critérios que incluíssem os próximos 

passos no âmbito da política pública educacional brasileira. Sendo descrito sua efetivação no 

artigo 208, inciso IV “[...] o dever do estado para com a educação será efetivado mediante a 

garantia de oferta de creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade”. 

(BRASIL, 1988.)  

Portanto, a escola que já esteve associada às instituições assistencialistas, de custódia e 

de privação de liberdade passa a ter a função educativa e de responsabilidade do Estado. 

(PASCHOAL; MACHADO, 2009).  

Nesse período a luta por política para crianças de 0 a 6 anos entra em pauta no cenário 

de crescimento da industrialização.  

Na década de 1920, alguns indicadores contribuíram para que as creches se 

tornassem pauta de reivindicações na sociedade, como o crescimento da 

industrialização no país, a formação de uma nova elite burguesa (em substituição à 

elite cafeeira), o agravamento do estado de miséria de um grande número de 

pessoas, a inserção da mulher nas fábricas, o operariado migrante europeu e o início 

das tensões nas relações patrões-operariado. (ANDRADE, 2010, p. 136) 

 

Para tanto, a história das instituições de Educação Infantil não pode ser deslocada da 

luta de classes, bem como ausentes da história da sociedade e da família, e em especial das 

mulheres e das crianças. Esse tempo registra as diferenças das primeiras instituições que 

surgiram em substituição da casa dos expostos, com caráter beneficente, assistencialista e de 

custódia para minimizar a pobreza das famílias. Agora a disputa é pelo acesso e qualidade de 

ensino como direito. Uma disputa pública política, uma vez que a camada da elite já tem 
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acesso ao serviço de creches enquanto a legislação caminha na espera de uma efetiva oferta 

no âmbito público. A façanha cruel de uma elite que desde o início nunca teve compromisso 

com a democracia escolar. Este se torna um dos maiores desafios para a classe trabalhadora 

que segue na luta contra a crise (inflação e recessão herdada do período da ditadura) e pela 

busca de direitos sociais brasileiros, ao mesmo tempo em que o cenário político avança, desta 

vez, protagonizando a criança pequena como sujeito de direitos.  

Na década de 90 temos a aprovação do ECA, Estatuto da criança e do adolescente, 

documento importante que cria certas condições de exigência sobre os direitos a serem 

garantidos. Podemos perceber alguns avanços significativos sendo encaminhados pois 

fortalece a educação enquanto Política Pública Social protetiva e responsabiliza o Estado uma 

vez que o artigo 4º descreve seu dever. 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

(BRASIL, 1990, p. 16) 

E ao que compete ao direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer a lei aponta no 

artigo 53º: A criança e ao adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho, assegurando:  

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - direito de ser respeitado por seus educadores; 

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 

escolares superiores; 

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 

pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. 

(BRASIL, 1990, p. 43 e 44)  
 

De certo, podemos perceber como nossa legislação segue uma lógica do trabalho 

técnico, ao descrever o exercício da cidadania após pautar o trabalho enquanto essência de 

qualificação. Ao que contempla a Educação Infantil o Estatuto aponta no Artigo 54º o dever 

do Estado em assegurar à criança e ao adolescente, vejamos os seguintes parágrafos: 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de 

idade;(Redação dada pela Lei nº 13.306, de 2016) 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada um; 
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VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de 

material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta 

irregular importa responsabilidade da autoridade competente. 

§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, 

fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela frequência à escola. 

E nos artigos 55º e 56º vejamos: 

Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos 

na rede regular de ensino. 

Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao 

Conselho Tutelar os casos de: 

I - maus-tratos envolvendo seus alunos; 

II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os   recursos 

escolares; 

III - elevados níveis de repetência. (ECA, 1990, Redação dada pela Lei nº 13.306, de 

2016) 

Aqui, podemos perceber um avanço tardio, o parágrafo IV incluiu somente em 2016 a 

resolução que escreve o direito de atendimento as crianças de 0 a 6 anos as creches e pré-

escolas. No parágrafo V podemos ver que a lei descreve sobre o “acesso aos níveis mais 

elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”.   

Podemos questionar: a partir de que critérios será “medida” a capacidade de cada um? Parece 

uma avaliação apoiada no ranqueamento, não especificando o incentivo a competição, mas 

permitindo brechas para tal, uma vez que a escrita individualiza a capacidade, não percebendo 

as aprendizagens como algo construído a partir das interações. Esse debate surge com 

importância de frisar que vivemos em uma sociedade neoliberal, no qual a tensão da 

subjetividade esperada é a do sucesso escolar dos educandos, a luz da chamada meritocracia.  

Seguindo, o parágrafo VII deixa de contemplar a Educação Infantil aos programas 

suplementares como: material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde e 

em sequência o inciso 3 que se resume em caber ao poder público bem como os pais zelar 

pela frequência escolar dos educandos, aqui novamente a Educação Infantil não é 

representada, elucidada na escrita. O artigo 56 despreza a descrição aos estabelecimentos de 

Educação Infantil a comunicar ao concelho tutelar os três incisos destacados a cima, e o mais 

grave correspondem à comunicação caso haja mãos tratos envolvendo seus alunos. O artigo 

Art. 57 aparece com mais uma problemática ao deixar de inclui a criança pequena, e logo a 

Educação Infantil, uma vez que afirma, no fim do parágrafo, o pleito da inserção das crianças 

e adolescentes excluídos apontando somente o Ensino Fundamental. Como diz o “Art. 57 O 

poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, 
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seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e 

adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório” (BRASIL, 1990, p. 45).  

Os artigos 58º e 59º seguem descrevendo sobre a garantia da criança e infância de 

forma ampla da educação sem restringir o uso da escrita referente ao ensino fundamental 

como vimos nos artigos anteriores. Vejamos: 

Art. 58 º. No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e 

históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a 

estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. 

Art. 59 º. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e 

facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, 

esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. (BRASIL, 1990, p. 46 e 

47) 

 

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB é promulgada e 

passa a integrar a Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica. Esse 

reconhecimento na LDB é fundamental em uma sociedade no qual os marcos históricos 

apresentam a importância da Política Pública Social voltada para as crianças pequenas. Isso 

ocorre, segundo Behring e Boschetti (2011, p.143) devido “às características políticas 

brasileiras na década de 1990, quando se abre um novo período de inovação, delineadas na 

tensão entre as conquistas constitucionais asseguradas pelo forte movimento social da 

redemocratização e a contra-reforma neoliberal
1 ”.  

Paschoal; Machado (2009) apresentam que entre os anos de 1994 a 1996, através dos 

documentos que direcionam a Educação Infantil foi possível estabelecer diretrizes 

pedagógicas e de recursos que pudessem ampliar e melhorar a qualidade de atendimento as 

crianças nesse seguimento respeitando os direitos fundamentais, assim como debater a 

organização interna das instituições. E, sobretudo por uma política que firme um 

compromisso de formação mínima para atuar neste seguimento bem como a formação 

continuada das professoras.  

A fim de findar os objetivos da LDB é aprovado o Referencial Curricular Nacional 

para Educação Infantil que vem organizar as práticas pedagógicas por meio de brincadeiras 

                                            
1 Ao descrever sobre o neoliberalismo nós apoiamos em  Dardot e Laval (2016) e caracterizamos esse sistema 

não apenas como um sistema que resgata as ideias de livre mercado do liberalismo. Sobretudo ele descobre o 

sofrimento como um fator de produtividade podendo ser administrado político e economicamente, exigindo da 

subjetividade do indivíduo sua auto gerência, como se seu corpo fosse uma empresa. É o caminho para a 

privatização de tudo, inclusive de nossas vidas. E quem conseguir administrar melhor essa ideia empreendedora 

ganha o mérito.  
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que integrem os eixos educar e cuidar. Um grande desafio, pois uma vez que avançamos no 

debate e na inserção das crianças pequenas no direito à escola, o cenário político e econômico 

segue na contramaré, promovendo não investimentos. E desde a reestruturação produtiva na 

década de 70 vem tentando reconfigurar o trabalho social como descreve Antunes. 

Nesse período, o fordismo aqui vigente sofreu primeiros influxos do toyotismo e da 

restruturação produtiva de amplitude global. E essa processualidade deslanchou 

através da implantação dos receituários oriundos da acumulação flexível e do ideário 
japonês e assemelhados, da intensificação da lean production, das formas de 

subcontratação e de terceirização da força de trabalho, da transferência de plantas e 

unidades produtivas, em que empresas tradicionais, como a indústria têxtil, de 

calçados, automotiva etc., sob imposição da concorrência internacional, passaram a 

buscar, além de isenções fiscais, níveis mais rebaixados de remuneração de força de 

trabalho, combinados com uma força de trabalho sobrante, sem experiência sindical 

e política, pouco ou nada taylorizada e fordizada e carente de trabalho. (ANTUNES, 

2011 p. 105 e 106) 

 

 A educação, a saúde e outros serviços públicos também foram afetados com um 

“significativo processo, subordinando-se à máxima da mercantilização, que vem afetando 

fortemente os trabalhadores do setor estatal e público”. (ANTUNES, 2011, p. 107). A partir 

disto, podemos enfatizar, que a essência do contexto neoliberal na década de 90 não foi um 

sucesso, pois como afirma Carcanholo (2010, p.110) 

 

A conclusão se define em: se olharmos os resultados macroeconômicos mais gerais, 
a conclusão é oposta. A taxa média de crescimento da economia durante os anos 90 

foi de 1,78%, inferior aos 2,2% dos anos 80. A taxa de investimento como 

proporção do PIB foi de 15,9% na última década, contra 17,7% na anterior. As taxas 

de desemprego subiram sistematicamente ao longo do período, saindo de 3,3% em 

1989 para 7,6% em 1999, segundo as estimativas menos rigorosas. Em janeiro de 

1999 ocorre a crise cambial que dá fim ao regime de câmbio quase-fixo, operante 

desde 1994.  

Se em 1960 a população rural era maior que a urbana em 2000 esse quadro se inverte, 

e em  meio a esse quadro de urbanização, nos anos 2001, a aprovação da lei n.10.172/2001- 

Plano Nacional de Educação considera os recursos financeiros limitados aos desafios e oferta 

de uma educação comparada na sua extensão e qualidade às dos demais países desenvolvidos, 

aponta uma construção progressiva diante do dever constitucional e as necessidades sociais de 

uma população constituída de 12 milhões de crianças. No entanto é importante destacar que as 

crianças das camadas mais pobres só terão acesso à escola caso ocorra efetiva ampliação. O 

que apresenta uma dada contraditoriedade, uma vez que a dada conjuntura apresenta 

“Insuficiência e inadequação de espaços físicos, equipamentos e matérias pedagógicos, a não 

incorporação da dimensão educativa nos objetos da creche, a separação entre as funções de 
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cuidar e educar, a inexistência de currículo ou propostas pedagógicas[...] (BARRETO, 1998, 

p.25)  

Em meio aos inúmeros desafios de efetivar a qualidade na Educação Infantil, o Plano 

Nacional de Educação teve como objetivo principal estabelecer 26 metas a serem cumpridas 

até 2010. Em especial destaca-se as dificuldades de serem alcançadas as metas de n° 1, 18,22 

e 23.  

[...]tais investimentos teriam que ser feitos nos próximos seis anos, o que dada a 

ênfase da política macroeconômica atual, focalizada na realização de um elevado 

superávit primários para pagamento de juros, encargos e serviços da dívida externa 

brasileira, torna-se difícil acreditar que os mesmos serão efetivados. (BRANDÃO, 

2007, p. 81) 

Sua dificuldade de cumprimento está, por exemplo, na meta número 18, que prevê 

atendimento integral à criança.  Mas como! Se não alcançamos nenhum segmento! A 

problemática se revela nas contradições entre progressos e retrocessos, ora destacando a 

educação para crianças pequenas como direito que caminha em desencontro a política 

econômica e de governo, na contramão da precarização da escola e do trabalho docente e na 

garantia de direito das crianças. 

Isso continua a se expressar no ano de 2006 com a aprovação da ementa constitucional 

n° 59/2009, que define a obrigatoriedade da inserção das crianças pequenas na escola a partir 

dos 4 anos de idade, e que em consonância com a meta 1 de ampliação e universalização da 

educação segundo o monitoramento das 20 metas do PNE (2014-2016) apresentam, segundo 

reportagem no site do próprio Ministério da Educação e Cultura (MEC), o não cumprimento, 

pois ainda faltam 600 mil vagas para serem garantidas na pré-escola. 

Desse modo o documento legal imprimi sua concepção e nesse âmbito inicia um 

processo de escolarização da Educação Infantil que se substancia a partir da 

implementação de políticas de avaliação, de currículos unificados para a Educação 

Infantil, etc [...] colonização da pre escola pela escola, de maneira que essa etapa da 

educação e instada a resolver os problemas enunciados da educação brasileira, como 

o desemprenho escolar deficiente e desigual entre crianças de diferentes classes 
sociais, gênero, raça. (ABRAMOWICZ; TEBET, 2016, p,190) 

A via de mão dupla desta questão se revela devido à falta de investimento para a 

educação. Quando ao buscar garantir dada obrigatoriedade para as crianças de 4 anos deixam 

crianças de 0 a 3 anos ainda mais suscetíveis a estarem em espaços formais e informais. As 

crianças mais pobres são as mais afetadas pelo atendimento muitas vezes não pedagógico, 

sobretudo exposto às antigas práticas assistencialistas, muitas vezes filantrópicas.  
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Em 2014 o Plano Nacional de Educação prevê uma Base Nacional Comum Curricular 

que passa a ser discutida no cenário brasileiro até ser aprovada no ano de 2017, reverberando 

debates na política brasileira de educação com a saída da última versão datada em 2018.  

Em busca dos percursos históricos em torno dos debates sobre a BNCC no Brasil 

encontramos a pesquisa e a partir dela a narrativa de Carvalho; Lourenço (2018) sobre o 

debate. As autoras apontam que no mês de junho a agosto de 2016, diante dos seminários 

estaduais no Espirito Santo fica visível as críticas a construção da segunda versão da BNCC. 

O grupo chamado Movimento Nacional pela Base apresenta no site em abril de 2013, grupos 

de especialistas tirados para apontar a aplicação de uma Base Nacional Comum Curricular. 

No ano de 2014, ocorreu em Brasília um debate denominado “Desafios, perspectivas e 

expectativas” (ibidem, p.243), do qual participam diferentes experts  

Os experts colocam em xeque as vozes não autorizadas ou não consideradas 

legítimas, num jogo entre o agenciamento que “faz” e o agenciamento que 

“conhece” e “decide”. Nesse jogo há, ainda, aparentemente, um estímulo à 
participação dos “leigos” com a finalidade de, ao fazê-los falar, legitimar o discurso 

dos experts (especialistas, mídia, pesquisadores em diferentes áreas de 

conhecimento) e, sob uma aparente participação, mantê-los sob consulta sem efetivo 

poder de decisão. (ABRAMOWICZ; TEBET, 2016, p,241) 

 

 

Fochi (2017) alega ter participado como especialista na área de Educação Infantil, dos 

debates e construções escritas da primeira e segunda versão da BNCC. Segundo o autor 

pessoas divergiam dentro deste grupo, após a mudança de governo, aliados ao Movimento 

Todos pela Base, financiados por bancos e empresas, aprovam a terceira versão que já havia 

sido entregue ao conselho de educação.  

 

Nós da Educação Infantil entendemos, quando construímos a primeira e a segunda 

versão, e se manteve na terceira, que não iríamos estruturar a organização curricular 

para a Educação Infantil em áreas de conhecimento. Isso porque na Educação 
Infantil o conhecimento especializado por áreas não interessa [...] A ideia dos 

campos de experiência foi também para mobilizar a reflexão sobre a organização do 

currículo a respeito dessa outra possibilidade de constituir uma escola de Educação 

Infantil que respeite a especificidade das crianças que estão chegando nesse espaço 

institucional. Então, propusemos cinco campos de experiência, e nenhum deles se 

remetia à área de conhecimento. Na terceira versão da Base, o grupo do Movimento 

Todos pela Educação transformou dois dos campos de experiência em áreas relativas 

à linguagem oral e escrita e outra ao numeramento, o que desconstrói a lógica inicial 

dos campos de experiência (FOCHI, 2017, p1). 

 

Um projeto de educação que se veste de avanço, implementando leis e garantia de 

direitos a uma parte da população e se desnuda em um projeto burguês que mercantiliza 

formas até mesmo de avaliar. Na prática isto tem a funcionalidade de conter os corpos das 
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classes populares na busca de falsear a possibilidade da melhoria do desempenho escolar 

focalizando a alfabetização, que na verdade desconsidera a cultura dos educandos e desde 

cedo cria padrões de avaliação que cada vez mais cedo introjeta o fracasso escolar. Isto se 

revela mesmo antes da BNCC ser aprovada, a exemplo da cidade do Rio der Janeiro, “a 

Secretaria Municipal de Educação, importou e traduziu em 2011 um questionário de 

Avaliação padrão para medir o desenvolvimento dos alunos de 0 à 5 anos – o ASQ3 - Ages 

and Stages Questionnaires” (SERPA, 2012, p.3). 

Nunes, et al (2017) elucidam que desde a segunda versão a BNCC sofreu 

encurtamento em seu texto, sendo seus conceitos modificados em especial no que se refere às 

discussões sobre desenvolvimento, aprendizagem e linguagem. Os campos de experiência 

“Escuta, fala, linguagem e pensamento” aparecem já na terceira versão da BNCC, já entregue 

ao Conselho de Educação resumida a “oralidade e escrita”. 

 

Ao se apropriarem da linguagem oral, as crianças não se apropriam simplesmente de 

uma língua, de um idioma, mas, sobretudo, de formas de expressar-se, de 

comunicar-se, formas estas que constituem o pensamento e a imaginação. A 

apropriação da linguagem escrita é igualmente um processo complexo que exige a 

articulação entre gestos, escuta, fala, desenhos, pensamento e imaginação para 

promover a interlocução entre sujeitos que podem estar distantes no tempo e no 

espaço (NUNES ET AL, 2017, p.1 e 2). 

 

Com isso podemos perceber as sutilezas na qual a BNCC vem modificar o cunho 

significativo das aprendizagens, apontando muito mais desejar introduzir o conhecimento às 

crianças do que construir uma identidade própria da infância. Isto se releva no tom da 

discrição, quando a Base relata sobre a "introdução da criança no universo da escrita”, e "A 

literatura introduz a criança na escrita". Afirmações como estas não se sustentam uma vez que 

as crianças já nascem imersas numa cultura que tem como produção a língua escrita, e isso 

mexe com a produção cultural de escrita de cada lugar abrindo interpretações que possam 

desconsiderar as diferentes produções textuais, e logo todo um arcabouço de ideias que 

formam o processo complexo de leitura e escrita. (BAPTISTA e CORSINO, 2017). E 

sobretudo a partir de um aceleramento da alfabetização que sem respeitar as etapas de um 

processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita se torna mecânico afastando a 

interpretação crítica do ato de ler e escrever.  

Nunes, et al (2017) elucidam a importância da discussão democrática sobre o tema e 

garantia de efetiva participam das pessoas que iniciaram a construção desde as primeiras 

versões da BNCC, e reconhece a forma mais adequada de se referir as crianças na Educação 

Infantil as denominando-as de bebês; crianças muito pequenas; e crianças pequenas, pois 
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parte do olhar do sujeito e não dos documentos legais. Entretanto, diante do cenário 

econômico político é de desconfiar das intenções dessa representatividade que a BNCC traz 

aos bebês, uma vez que o documento vem normatizando os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças organizadas em três grupos por faixa etária. Arriscamos dizer 

que essa abertura dá possibilidades para a retomada de avaliações baseadas em testes, 

contribuindo para o exercício do controle. Outro questionamento está no fim do texto como 

manifesto e as autoras solicitam a garantia da participação de todos que participaram desde o 

início da construção da BNCC.  

Fochi (2017), como vimos anteriormente, aponta influencias do pensamento 

neoliberal, antes de ser enviada e a aprovada a terceira versão, ou seja, a própria proposta de 

construir uma Base Nacional Comum Curricular surge e segue entre disputas de forças num 

caminho intencionalmente elaborado para destruir tudo o que já tínhamos almejado de 

avanços na educação e seguir a luz da facilidade do livre mercado (NUNES ET AL, 2017). 

Com toda essa trajetória na educação, seja em documentos normativos e na própria 

prática podemos afirmar que o que se efetiva e se materializa no interior das escolas é um 

processo de precarização e flexibilização que atinge também o trabalho docente. 

O aumento dos contratos temporários nas redes públicas de ensino, chegando, em 

alguns estados, a número correspondente ao de trabalhadores efetivos, o arrocho 
salarial, o respeito a um piso salarial nacional, a inadequação ou mesmo ausência, 

em alguns casos, de planos de cargos e salários, a perda de garantias trabalhistas e 

previdenciárias oriunda dos processos de reforma do Aparelho de Estado têm 

tornado cada vez mais agudo o quadro de instabilidade e precariedade do emprego 

no magistério público. (OLIVEIRA, 2004, p.1140) 

 

Diante deste cenário, as educadoras e educadores tem cada vez mais desafios para 

lidar com as diversas situações cotidianas. Suas práticas em torno do binômio educar-cuidar 

tornam-se cada vez mais vigiadas, pois parte das gestões escolares também pouco se 

familiarizam com o debate sobre o projeto de precarização da educação e estão permeadas de 

manobras assistencialistas que acabam por corresponder a interesses políticos e econômicos.  

Na atualidade vivemos uma onda conservadora que acaba por colaborar 

ideologicamente para todo o projeto de precarização da educação. O exemplo do estado do 

Rio de Janeiro teve o edital CVL/SUBSC Nº 19 de 25 de janeiro de 2019, tendo recentemente 

criado o cargo denominado professor adjunto, este concurso prevê remuneração de 

aproximadamente 2.400 reais mensais, 40 horas semanais, com exigência mínima de 

formação do magistério para atuar no cargo. Segundo notícias do SEPE- Sindicato dos 

professores, a abertura deste concurso surge devido à pressão das trabalhadoras que entraram 
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com nível de formação de ensino médio como agentes e posteriormente tiveram incentivos 

para cursar o magistério e recebem até hoje um valor bem inferior em comparado às 

professoras regentes.  Outro edital - CVL/SUBSC Nº 105 de 16 de maio de 2019, também no 

estado do Rio de Janeiro, sendo este direcionado ao ensino fundamental. Apresenta, portanto, 

a cínica desvalorização das professoras de crianças pequenas, uma vez que o edital não prevê 

professoras regentes para a Educação Infantil, e sendo direcionada a abertura apenas para 

ensino fundamental com remuneração em dobro em comparado ao edital anterior. 

A precarização do trabalho docente, a inadequação dos espaços, bem como a 

superlotação de salas de aula (JORNAL DIÁRIO DE CLASSE, 2019) são questões 

significativas que afetam também a qualidade de ensino, atropelando a importância, como nos 

ensina Freire (1996), do olhar e escuta sensível do educador para com as crianças.  

Importa ressaltar que, no período entre a promulgação da Constituição de 1988 até a 

implantação do FUNDEB8 em 2009, a Educação Infantil obteve aparentemente 

algumas conquistas dentro da política pública educacional brasileira, mas sempre 
como uma política menor, se comparada com as outras etapas educacionais, já que a 

porcentagem do PIB para a Educação Infantil era de 0,6% em 2013 e cresceu apenas 

0,2%, de 2000 a 2013. (ABRAMOWICZ; TEBET, 2017, p187 e 188)  

 

As intencionalidades que se divergem em diferentes forças demostram como o projeto 

de precarização da Educação está permeado de avanços e ao mesmo tempo o sucateamento da 

escola púbica. Estes feitos compõem as contradições das lutas de classe por garantia de 

Políticas Públicas Sociais, e em contrapartida a resposta das ideias neoliberais é a ofensiva à 

classe trabalhadora, pois, assim se apresenta a essência de um projeto político de precarização 

de cunho privativo, que em sua caminhada desestabiliza as estruturas públicas, assim como 

desorganiza os seres sociais que nelas trabalham. Resultando em cada vez mais aberturas para 

o poder privado das escolas particulares e filantrópicas. 
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3 POSSIBILIDADE (1). POTÊNCIA TRANSFORMADORA DO DOCENTE 

ENQUANTO TRABALHADOR 

 

Este capítulo tratará de descrever a essência ontológica e política do trabalho como 

uma possibilidade crítica de atuação do docente inserido na escola na sociedade capitalista.  

Dedica se dar visibilidade da essência do tema trabalho como: atividade humana que 

por sua vez manuseia e transforma a natureza conforme o surgimento de suas necessidades. 

Essa ação prática dos homens se distingue dos demais animais por termos a capacidade de 

projetar mentalmente antes de construir objetivamente na prática. 

Entretanto, se essa configuração (ou, no dizer de Lukács, essa previa ideação) é 

indispensável a efetivação do trabalho, ela em absoluto o realiza? A realização do 
trabalho só se dá quando a prefiguração ideal se objetiva, isto é, quando a matéria 

natural, pela ação material do sujeito, é transformada. O Trabalho implica, pois, um 

movimento indissociável em dois planos? Num plano subjetivo (pois a prefiguração 

se processa no âmbito do sujeito) e num plano objetivo (que resulta na 

transformação material da natureza) assim, a realização do trabalho constitui uma 

objetivação do sujeito que o efetua (NETTO; BRAZ, 2009, p. 32). 

Nesse movimento de dois planos entre subjetivo e objetivo, os seres humanos, de 

maneira coletiva, se organizam através do trabalho, que não só produz riquezas para satisfazer 

as necessidades humanas, mas também transformam os sujeitos e constitui o ser social. E, 

apoiados na ideia ontológica de trabalho e educação, podemos afirmar que as duas atividades 

de modo específico são humanas. “Isso significa dizer que, rigorosamente falando, apenas o 

ser humano trabalha e educa” (SAVIANI, 2007, p 152).  

Nas sociedades capitalistas tal humanização não está a serviço de todos, uma vez que 

sua contradição se configura na medida em que produz riqueza produzindo na mesma escala a 

miséria. “A barbarização da vida social se afere exatamente pela escala em que a necessidades 

humanas, sociais, são de tal modo degradadas que sua satisfação retrocede”[...] (NETTO; 

BRAZ, 2009, p. 39).  

A chamada categoria da práxis evidência ao homem como ser social criativo e 

autoprodutor. Neto e Braz (2009) afirmam que dependendo de como a atividade dos homens 
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estão inseridas na condição histórica eles podem passar a produzir objetivações que não se 

reconheçam nelas. Tal estranhamento os foge ao controle e passa a controla-los. Tal 

fenômeno é denominado por Marx (2004) de alienação, isso significa dizer que o ser social 

não vive a essência do trabalho que é a auto realização humana. Significa dar ao outro aquilo 

que lhe é próprio. Quando trabalhamos nosso trabalho se objetifica no ambiente externo, 

porém o trabalhador produz, mas não se apropria do produto. Pensando a prática docente na 

escola, o trabalho é na nossa sociedade uma mera execução. Ai, portanto, a educação 

estruturada como tal também é uma mercadoria. Pois o trabalho docente que poderia ser de 

auto realização humana é um mero emprego a ser submetido, um ser empregado por outro.  

A sobrevivência, portanto, está em vender a força de trabalho, seja ela produtiva ou 

improdutiva ao interesse lucrativo do capitalista. Todos os indivíduos de algum modo estão 

inseridos nesse modelo social econômico de dominação. Onde para subsistir é preciso vender 

a mercadoria mais valiosa ao capitalista: a força de trabalho, e depois ganhar em troca 

dinheiro em forma de valor para comprar mercadorias e serviços para a vivência e muitas 

vezes sob existência. A desigualdade nessa história inicia quando o capitalista captura o lucro 

da mais valia, que é sobretudo o tempo de trabalho não pago ao trabalhador (MORENO, 

2008). 

Na práxis isso repercute em incluir todas as objetivações humanas, pois “deve-se 

distinguir entre formas de práxis voltadas para o controle e a exploração da natureza e formas 

voltadas para influir no comportamento e na ação dos homens” (NETO; BRAZ, 2009, p.43).  

Destacando a segunda percebemos o quanto o educador está nessa mediação de sujeito a 

sujeito, atuando também sobre si mesmo em uma práxis educativas e política, inseridos em 

um processo de escolarização a mando da democracia burguesa brasileira, sustenta por um 

contexto global neoliberal que atinge a prática docente com trabalho mecânico de seguir 

currículos, calendários e avaliações.  

Dada dominação é descrita por Foucault (1987) como uma sociedade disciplinar. Seus 

escritos se baseiam nos princípios do poder nas sociedades a partir de técnicas de exercícios 

na antiguidade tendo seus contornos ao passar dos tempos.  

No século XVIII tais exercícios passam por intensas modificações em seus princípios, 

a partir deste paradigma, o autor observa e elucida que o poder na contemporaneidade está nas 

relações sociais e intrinsicamente nos corpos divididas em redes. Assim, a partir da 
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microfísica do poder vamos vivendo e muitas vezes sobrevivendo às hierarquizações 

institucionais camufladas de intencionalidades econômicas. Toma como exemplo o exército e 

a escola para descrever essas complexidades institucionalizadas. Primeiramente pontua o 

exército do século XVII no qual os homens eram aglomerados de indivíduos distribuídos 

entre atributos da época para cada qual ter sua posição naquela organização de guerra. Já no 

século XVIII os indivíduos estão armados e esquematicamente treinados a atacarem e estar e 

a cada salto em um lugar. Na escola os alunos também estavam aglomerados, o ensinamento 

do professor era distribuído um a um, assim quando chamados à frente. A partir do século 

XVIII o corpo começa a ser estudado em seus gestos a fim de ser ajustado. A disciplina, 

portanto, toma uma nova configuração servindo de uma técnica de poder que implica uma 

vigilância constante dos indivíduos. O autor ainda expõe o sistema hospitalar como parte 

dessa disciplinarização e ressalva que a disciplina requer um registro continuo e hierárquico 

sobre os indivíduos, tornando a individualidade um elemento do exercício de poder.  

A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos “dóceis”. A 

disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e 

diminui essas mesmas forças (em termos políticos de obediência). Em uma palavra: 

ela dissocia o poder do corpo; faz dele por um lado uma “aptidão”, uma 

“capacidade” que ela procura aumentar; e inverte por outro lado a energia, a 
potência que poderia resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição estrita. ” 

(FOUCAULT, 1987, p.165) 

Aqui, podemos perceber que tal como a educação está estruturada a escola contribui 

para uma prática não planejada. Reproduzindo os moldes hospitalocêntricos, que muitas vezes 

aparecem em práticas escolares rotineiras baseadas no cuidado pelo cuidado sem a dimensão 

do educar. 

Dados conceitos nos possibilita o olhar crítico sobre como somos observamos e 

controlados a estar, a nos comportar. Na educação, por exemplo, com o projeto de 

precarização podemos perceber como esse efeito ataca as possibilidades de uma prática 

crítica, de reinvenção desses desafios cotidianos. Isto através da falta de formação continuada 

para docente, sendo um dos fatores mais importantes para a qualidade da oferta da educação 

(BARRETO, 1998).  

Como parte do projeto neoliberal para a educação, infiltra-se um ideário de 

trabalhador como “profissional reflexivo” que segue uma ação reflexiva deslocada da 

conjuntura, proposta por Schow (1983) e descrita por Tardif; Moscoso (2018). Isso faz com 

que a formação docente possa se responsabilidade individual de cada profissional.  
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Com isso, os problemas da prática pedagógica e da didática têm suscitado intensa 

discussão. Candau (2012) afirma que a didática posta em um processo de ensino e 

aprendizagem necessita ser analisada de maneira que articule três dimensões: humana, técnica 

e político social. No entanto, na atualidade, podemos perceber leituras reducionistas das 

dimensões humanistas e técnicas. Humanistas no sentido subjetivo, de vínculo afetivo entre 

educadores e educandos no processo de ensino e aprendizagem, e ou tecnicista tornando o 

porquê fazer e o para que fazer no cotidiano do professor abstrato, mecânico, sem 

contextualizar o processo com os resultados finais. Assim, podemos afirmar que ao abordar a 

didática acreditamos em uma totalidade de experiências vividas na qual cada professora está 

inserida, desde a sua infância até mesma a sua formação, suas condições materiais; sociais; 

emocionais...de trabalho e logo de vida no contexto político econômico e social. E que para 

assumir um papel significativo a didática precisa mudar os rumos autoritários das suas ações, 

de avaliações e de construção de planejamento. Deve servir como mecanismo de exercício 

educacional pensando no desenvolvimento do povo e não a serviço de outros donos do poder 

(LUCKESI, 2012).  

A didática como parte da microestrurura educacional necessita superar modismos e ter 

no campo das possibilidades a realidade social como plano de fundo. E que sobretudo 

reconheça seus limites como parte de um todo social. Rays (2012) afirma não pressupor 

seguir uma didática espontaneísta e menos ainda paternalista para a educação. Imagina uma 

didática a luz da filosofia de uma relação dialética. Com isso podemos afirmar a importância 

da leitura crítica no contexto econômico e político no qual a educação pública está inserida, 

assim como nossa atuação em sala de aula está posta entre limites e possibilidades. 

Dentre os limites estão as problemáticas que giram em torno da falta de estrutura; o 

não horário de planejamento, salas superlotadas, crianças com necessidades especiais sem 

professoras de apoio, uma surgente Base Nacional Comum Curricular de caráter conservador, 

professores e professoras cada vez mais adoecidos devido à extensa carga de trabalho e 

esforço físico e mental.  

Pesquisas recentes apontam que o cansaço físico das professoras é muito acentuado, 

porque o trabalho com as crianças menores exige muita habilidade física e preparo 

emocional. Sobre esta questão, Ongari (2003, p. 84) ressalta que o cansaço físico é 

percebido como importante se considerarmos que o trabalho com as crianças 

pequenas implica um modo de relação centrado na corporeidade, que pode se tornar 
pesado do ponto de vista físico. Além de raramente ficar parada, “[...] a educadora 

também carrega as crianças no colo, levanta-as, principalmente para a troca; e ainda, 

permanece sentada ao lado delas, freqüentemente no chão, o que exige muita energia 

sempre que for necessário se levantar”. O cansaço psicológico também compromete 
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esse trabalho, pois, a necessidade de estar sempre atenta e de satisfazer ao mesmo 

tempo às exigências de muitas crianças aparece como um interveniente no cotidiano 

das instituições (MACHADO; PASCHOAL, 2007, p.90 e 91). 

Para além de todo um trabalho intenso na escola ocorre “uma intensificação do 

trabalho docente, executado geralmente e de forma dilatada fora das horas de trabalho, em seu 

tempo livre” (PINI; MELO, APUD BERTONCELI; MARTINS, 2016). 

Vale destacar, que para além das condições precárias de trabalho e desvalorização do 

trabalho docente, as professoras da Educação Infantil vêm passando por um processo de 

silenciamento. Tomamos o exemplo da construção da Base Nacional Comum Curricular, e 

sua perspectiva disciplinar, pois subordina o acontecimento e a inversão a reprodução, a 

padronização” (CARVALHO; LOURENÇO, 2017, p. 238). Pois retira a problematização e a 

coloca a interesses econômicos.  

Para Foucault (2006), a “problematização... é o conjunto das práticas discursivas ou 

não discursivas que faz alguma coisa entrar no jogo do verdadeiro e do falso e o 

constitui como objeto para o pensamento” (p. 242). Nesse sentido, o poder de 

apresentar problemas envolve um grau de participação, configurando-se como um 

poder de politização: “um poder de introduzir novos objetos e novos sujeitos dentro 

do espaço da política e de torná-los as balizas de uma polêmica e de uma luta” 

(LAZZARATO, 2014 APUD CARVALHO; LOURENÇO, 2017, p. 238) 

Ainda na palavra das autoras, o acontecimento gera a possibilidade da 

problematização. Para Bakhtin (1997 APUD CARVALHO; LOURENÇO, 2017, p. 237), “o 

acontecimento revela a natureza do ser como questão ou como problema, de forma que a 

esfera do ser é a esfera das perguntas”.  

Assim, de junho a agosto de 2016, a partir de seminários estaduais, foi possível 

perceber as críticas já na segunda versão. Para além das consultas púbicas socializadas no site 

do Ministério da Educação e Cultura (MEC) terem sido restritas a respostas, com limites de 

800 caracteres, os documentos de sugestões, que ao tratar da Educação Infantil pontuou seu 

caráter ainda assistencialista, a influência de levar efetivamente a construção do documento 

não foi se quer encaminhada ao MEC.  

A categoria de professores que atuam na Educação Infantil tem sua história marcada 

pela inserção das mulheres vinculada a uma educação natural estando incorporadas no corpo 

das mulheres, e assim, sem ser entendida como uma categoria de ensino, não existia 

intencionalidade pedagógica na educação dos pequenos.  E como vimos no tópico anterior, as 

políticas públicas passaram a ter notoriedade no âmbito da educação de crianças de 0 a 6 anos, 
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mas infelizmente a conjuntura política e econômica, demostra sua não responsabilidade com a 

narrativa das professoras na construção da cena política. “Todavia esta mudança em relação à 

Educação Infantil, contraditoriamente, acontece num contexto de restruturação do capital que 

reconfigurou a organização social, acentuando, a precarização nas relações de trabalho, 

atingindo também a educação” (BERTONCELI; MARTINS, 2016, p. 1 e 2). 

A reorganização do trabalho traz também uma necessidade a luz do mercado e da 

ideologia neoliberal por meio da meritocracia, exige cada vez mais formação, acelerando e 

flexibilizando a entrada nos cursos de licenciatura. Obviamente, esta demanda nada tende em 

formar professores críticos, tendem formar, nas palavras de Dandolini; Arce (2009, APUD 

BERTONCELI; MARTINS, 2016, p.4) “professor competente tecnicamente e inofensivo 

politicamente”. 

A precarização das escolas públicas de Educação Infantil, como projeto neoliberal, em 

disputa de interesses econômicos, segue uma política que constrange o professor, muitas 

vezes sem saber o que fazer, recorrendo mais facilmente à disciplina dos corpos dóceis. 

Carvalho e Lourenço (2018, p, 240) nos ilustram como um currículo tem peso nos vínculos 

criados dentro do espaço escolar.  

A relação foucaultiana entre o enunciado e o visível é vista por Deleuze e Guattari 

(1995) como uma relação entre máquinas de expressão e agenciamentos corporais. 

Assim, as instituições de formação de professores são espaços de visibilidade que 

fazem ver, que fazem emergir uma mistura de corpos, um agenciamento corporal 

(professores, alunos, comunidade escolar). O currículo prescrito, como máquina de 

expressão, define um campo de enunciação (discursos sobre “bons docentes”) que 

produz transformações incorporais sobre os corpos.  

Netto; Braz (2009) afirmam que o estranhamento, por sua vez opressor, se distingue 

da essência das práxis criativa e produtiva, se realiza a partir das estruturas sociais vigentes 

que afetam diretamente as formas de práxis, são maximizadas pelas formas de controle e 

exploração dos homens pelos homens para fazer inspirar o comportamento e suas ações por 

meio da alienação, na manutenção da divisão social do trabalho e da propriedade privada dos 

meios de produção.  

E que para que isso se inverta na totalidade é necessário que todos e todas tenham as 

mesmas condições, sejam livres da exploração e da alienação.  

Entretanto, todas as nossas atividades, sejam elas práticas e teóricas são criativas e 

reprodutoras, que necessitam ser refletidas não como uma “lógica instrumental, mas com a 
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lógica do acontecimento (da singularidade, da problematização que busca a invenção de 

possíveis) ” (CARVALHO; LOURENÇO 2018, p. 240 e 41). 

E é em meio a tantos limites, no encontro das disputas pelas possibilidades a luz da 

transformação, que este capítulo se encerra. O desejo de trazer o debate da Educação Infantil e 

agenciar repertórios de ideias que busca seu lugar na escrita põe em evidência a nossa busca 

pela identidade. Pois entendemos o trabalho docente baseado na concepção marxista de 

práxis, que segundo Frigotto (1991, p.81) se apresenta como “a unidade indissolúvel de duas 

dimensões distintas, diversas no processo de conhecimento: a teoria e a ação. A reflexão 

teórica sobre a realidade não é uma reflexão diletante, mas uma reflexão em função da ação 

para transformar a realidade”.       
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4 POSSIBILIDADE (2): PRÁTICAS PSICOMOTORAS TRANSFORMADORAS NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

4.1 Psicomotricidade: uma breve história  

Este capítulo pretende descrever a história da psicomotricidade, seus grandes 

influenciadores e como, a partir da educação psicomotora, o professor pode realizar diferentes 

práticas pedagógicas que valorizem o corpo sujeito no processo de ensino e aprendizagem na 

construção das identidades.  

Para contextualizar as possibilidades do olhar e da prática psicomotora na Educação 

Infantil, é necessário apresentar a Psicomotricidade como uma ciência que estuda o ser 

humano em desenvolvimento de suas diferentes idades, a partir de seus aspectos emocionais, 

cognitivos e motores em conjunto com sua história de vida e da sociedade. 

A Psicomotricidade baseia-se em uma concepção unificada da pessoa, que inclui as 

interações cognitivas, sensoriomotoras e psíquicas na compreensão das capacidades 

de ser e de expressar-se, a partir do movimento, em um contexto psicossocial. Ela se 

constitui por um conjunto de conhecimentos psicológicos, fisiológicos, 

antropológicos e relacionais que permitem, utilizando o corpo como mediador, 
abordar o ato motor humano com o intento de favorecer a integração deste sujeito 

consigo e com o mundo dos objetos e outros sujeitos. (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE PSICOMOTRICIDADE, 2019, p. 1)  

 

Assim, recorremos a Fonseca (2012, p.11) para afirmar que dados conceitos 

correspondem a um arcabouço de ideias que ao “ abordar em uma breve revisão histórica a 

origem e a evolução do conceito da Psicomotricidade é, de alguma forma, estudar a 

significação do corpo ao longo da civilização humana. ”  

A racionalidade de Platão percorre essa civilização até os dias atuais o que torna 

imprescindível resgatar suas ideias. O corpo, segundo ele, impede o acesso para o 

conhecimento, para a verdade, pois as necessidades e paixões do homem o afastava do 

conhecimento puro.  E a única forma do homem almejar o conhecimento seria após a morte 

(FERREIRA, 2016).  
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No cristianismo, o corpo é considerado menos interessante a luz do espirito para 

almejar a verdade. A exemplo de Santo Agostinho que de acordo com Boas; Junior (2016) 

descreve a alma como a memória, sendo superior ao corpo, porque através dela se alcança a 

Deus.  

Já Descartes „considerou o corpo como objeto e fragmento do espaço visível separado 

do “sujeito conhecedor”‟. (FONSECA, 2012, p.11). E mergulhado nesse conceito clamou a 

separação da mente e do corpo
2
. A mente correspondente à religião e à filosofia, e o corpo, 

como uma máquina, como objeto de estudo científico para a medicina.  A partir disso ocorre a 

territorialização do corpo facilitando até mesmo os dias atuais a exploração do trabalho com o 

modo de produção capitalista (BOAS e MOURÃO, 2016). 

Antes mesmo dos neurobiólogos realizarem suas descobertas, foi o filosofo Espinoza 

que rompeu com a tradição metafisica e a dualidade entre corpo e alma. E, sobretudo, a 

moralidade em relação ao corpo e a alma sobre os afetos. 

Afirma Spinoza na Ethik III (Def. III): Por afeto (affectum) entendo as afecções 
(affectiones) do corpo, pelas quais a potência de agir desse corpo é aumentada ou 

diminuída, favorecida ou entravada, assim como as ideias dessas afecções. Quando, 

por conseguinte, conseguimos ser a causa adequada de uma dessas afecções, por 

afeto entendo uma ação; nos outros casos, uma paixão. (SPINOZA 2008 APUD 

HERMANN, 2017, p.6) 

 

Hermann (2017) afirma que para a educação o filósofo traz grandes contribuições 

acerca da mobilização do autoconhecimento do corpo para aprimorar a sensibilidade ética.  

Outros pensadores além de Spinoza, como Nietzsche, e a abordagem fenomenológica 

de Merleau Poty, invertem a tradição dualista do corpo e alma afirmando que o sujeito da 

percepção é o corpo e não a alma. Isso significa dizer que nossas ideias e imagens são 

acionadas a partir dos nossos sentidos corporais que geram nossos princípios éticos.  

Com o avanço da ciência surge a palavra “psicomotor” foi utilizada inicialmente, por 

volta de 1870, para nominar as regiões do córtex cerebral situadas além das áreas 

propriamente motoras. Sendo estudado por neurologistas e psiquiatras em busca de mais 

compressão sobre as estruturas cerebrais e entendimento de fatores patológicos. 

A palavra psicomotricidade em si surge, portanto, no final do século XIX e no início 

do século XX, e se introduz aos estudos da neuropsiquiatria infantil de Dupré na França, 

                                            
2 A fim de não reduzir Descartes ao cartesianismo vale destacar que esse paradigma cartesiano é de uma certa 

leitura do autor. É possível ler nas ”Meditações” que sua concepção não é estrita a dualista do corpo e alma pois 

havia uma certa unidade, como uma mistura, mas com o passar do tempo a ideia cartesiana de divisão entre 

corpo e alma acabou prevalecendo.    
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quando relata a síndrome de debilidade motriz e síndrome de debilidade mental. O que na 

prática se configurou como um modelo racionalista buscando aspectos motores do 

desenvolvimento. Esta prática se caracteriza por ter o foco do desempenho da criança que se 

utiliza de um método diretivo e mecanicista de controle em relação aos sentimentos e 

emoções das crianças. Ajuriaguerra (1983) também influenciou apontando o erro de estudar a 

psicomotricidade apenas de forma motora funcional. Sinaliza a importância do entendimento 

da totalidade da criança em seus aspectos motores e psicológicos (FONSECA, 2012). 

Outros grandes influenciadores foram Piaget, Vygotsky e Wallon. Piaget trabalhava 

com a relação evolutiva da criança e seu conhecimento a partir de uma construção, sendo seu 

pensar incorporando pelo construtivismo em muitas práticas pedagógicas.  Vygotsky trouxe 

contribuições em torno da linguagem e da cultura a partir da ZDP (Zona de Desenvolvimento 

Proximal) que se divide em zona de desenvolvimento real e zona de desenvolvimento 

potencial. Na primeira a criança atua com o que já sabe e não precisa de ajuda. Na segunda a 

criança aprende, a partir de uma ajuda, aquilo que já tem a potencialidade de aprender 

(ALVES, 2013). Wallon se preocupou com o entendimento da criança em sociedade inserida 

numa cultura e trabalhou com a relação psicomotora, emotiva e afetiva das crianças, baseado 

no método materialista histórico dialético para sua pesquisa. Aqui podemos perceber a 

preocupação do autor em unir a psicogenética a concepção epistemológica de dialética, 

fazendo entender a criança não como um ser separado da conjuntura social e cultural. 

Portanto, elucida as relações entre os campos funcionais afetivo, cognitivo e motor no 

processo de ensino e aprendizagem. Desta maneira orienta os professores de educação infantil 

sobre a importância de perceber a motivação das crianças e como os pensamentos acontecem 

na primeira infância.  

 

O pensamento também vai, gradativamente, construindo-se. O conjunto funcional 

cognitivo oferece um conjunto de funções para lidar com o meio e resolver as 

situações da realidade.  É responsável pela aquisição, transformação e manutenção 

do conhecimento por meio das representações, noções, ideias, memória, 

criatividade, imagens, imaginação; enfim, pelas funções psicológicas superiores que 

levam o indivíduo a interagir com o seu meio de forma eficiente. (GASPARINE, 

2013, p. 202 APUD FARIA 2015, p. 26021)  
 

Wallon influenciou diretamente os psicomotricistas na esfera educacional. Tais como: 

“Picq e Vayer, Le Boulch, Lapierre e Aucouturier, Defontaine etc” (FONSECA, 2012, p.13). 

Todos eles seguiam de maneira médico centrada a teoria e a prática. 

 

Para Negrine (1998), no período continuador, predominava entre os psicomotricistas 

a vertente funcionalista e o método positivista, Lapierre e Aucouturier 
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determinavam as suas obras a partir de Picq, Vayer e Le Boulch. O diagnóstico 

psicomotriz das crianças era feito a partir de normas estatísticas de normalidade, que 

eram seguidos por vários exercícios a fim de desenvolver coordenação dinâmica 

geral e viso manual, equilíbrio para o corpo, lateralidade, orientação espacial, 

estruturação espaço temporal, etc. Mesmo com a maioria dos estudiosos falando da 

reeducação, Lapierre afastou o dualismo e afirmava que a educação e a reeducação 

são necessárias, e ainda propõe que a reeducação psicomotriz seja exercida sobre o 

psiquismo tanto no campo mental quanto no afetivo, pois os dois estão ligados 

inconscientemente. (LOBO, 2012, p.17) 
 

Assim, nos anos de 1970 diferentes estudiosos definem a Psicomotricidade como uma 

motricidade humana de relação. Esta definição se interioriza em uma prática menos 

instrumentalista e compõe a relação afetiva e emocional, tenta superar o dualismo corpo e 

alma, mas se perde entre o paralelismo mental e motor, pois trabalha com o corpo apenas em 

seu aspecto essencialmente motor, o reeducar se propõe a “consertá-lo” (MACHADO; 

NUNES 2017, p.27)  

No período inovador, a Psicomotricidade surge não só como um método de 

reeducação, mas também com objetivos psicopedagógicos e psicanalíticos, é 
marcado como o início de um novo período. A Psicomotricidade passa de um 

enfoque funcional para um enfoque relacional, onde é importante trabalhar com as 

habilidades da criança e não se focar naquilo que ela não sabe. (LOBO, 2012, p18) 

 

Com efeito dinâmico e evolutivo, a psicomotricidade não se mantém inerte e está 

sempre a descobrir e se reinventar. Essa busca incessante por movimento teórico e prático, 

que superasse as expectativas assim como os incômodos, dá início a Terapia Psicomotora, e 

apoiados na Psicanálise, os Psicomotricistas buscam diferentes autores como S. Freud, M. 

Klein, D. Winnicott, W. Reich, J. Lacan, dentre outros. Além de utilizar a psicanálise, a 

prática desta vertente se preocupa com as emoções e as expressões afetivas, centra o olhar 

como movimento de comunicação e expressão do corpo na troca e no vinculo corporal, dando 

abertura para novas perspectivas.  

A partir de Levin e a utilização da psicanálise as práticas passam a não centrar o olhar 

para um corpo em movimento, e sim um sujeito com seu corpo em movimento, pondo a 

transferência como eixo central do tratamento (LOBO, 2012).  

Desse modo, LaPierre e Aucouturrier começam a buscar compreender o 

comportamento relacional da criança a partir da compreensão de que as estruturas e a 

qualidade de comunicação nesta idade condicionam o desenvolvimento harmônico da 

personalidade. Assim, esses autores iniciam a valorização das práticas que potencializem as 

crianças.  
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A Educação Psicomotora nasce, portanto, da evolução das vertentes da 

psicomotricidade reeducativa e terapêutica. O que acaba por se expressar nas diferenciações 

práticas entre Educação Psicomotora Funcional e a Educação Psicomotora Relacional 

(SILVA; FALKENBACH, [201-]). 

A Educação Psicomotora Funcional se direciona em uma prática mecânica no qual a 

educadora está no centro das execuções motrizes e o educando não detém escolhas. Essa 

prática da abertura para uma avaliação a partir de testes padronizados, e que se serve de 

famílias de exercícios como atividade-meio basicamente pensada em educar as condutas 

motoras. (SILVA; FALKENBACH [201-] APUD NEGRINE, 2002). Aqui podemos observar 

como as práticas psicomotoras podem aparecer na escola sendo associadas apenas aos 

circuitos. 

A Educação Psicomotora Relacional foca-se em um método não diretivo, no qual o 

profissional pode observar e participar a partir da manifestação das emoções e expressões no 

das crianças no jogo simbólico e ajudar quem mais necessitam de apoio (SILVA; 

FALKENBACH, [201-]). 

É importante destacar que os autores que seguiram os estudos apoiados na 

Psicomotricidade Relacional, como Aucouturrier, LaPierre e Negrine, tem percorrido 

diferentes caminhos.  

A proposta inovadora da prática psicomotriz de Lapierre e Aucouturier é a 

introdução do “jogo” como componente pedagógico básico na sessão de prática 

psicomotriz, seja educativa, reeducativa ou terapêutica, com crianças ou com adultos 

em formação pessoal. (NEGRINI, 1998, p.59 APUD LOBO, 2012 p. 18)  

 

Aucouturrier, defende como potencializador o jogo de pulsão, baseado no jogo 

sensório motor classificado por Piaget. Acredita na prática potencializada da psicomotricidade 

com função até os 8 anos. Para execução de sua proposta é necessário um espaço composto 

por blocos grandes e outros objetos pensados, estrutura distante da realidade das escolas 

públicas de Educação Infantil brasileira. Já Lapierre potencializa o jogo simbólico como 

ferramenta a ser utilizada nas diferentes etapas da vida. E Negrine traz grandes contribuições 

ao defender a Educação Psicomotora na primeira infância de forma espontânea e lúdica com a 

perspectiva educativa e preventiva. Sendo importante destacar que este 

autor nacional se diferencia dos demais autores devido a alguns fatores como: a) 

utilizar referencial teórico com elementos da antropologia, da psicopedagogia que 

contribuem e enriquecem à tradicional visão psicanalista; b) inovar com a utilização 

dos referenciais teóricos de Vygotsky, que contribui para uma mudança na 



36 

 

compreensão psicopedagógica do desenvolvimento e aprendizagem infantil; c) 

explicar que em um ambiente lúdico a criança faz uma trajetória denominada de 

trajetória lúdica e o seu movimento flutua entre o movimento técnico e o faz-de-

conta, isto é jogar simbolicamente; d) estruturar a organização da prática psicomotriz 

educativa com grupos de crianças, adequada para o ensino regular e os diversos 

contextos que promovem. (SILVA; FALKENBACH, [201-], p.9) 

 

 

Os dizeres de Negrine compõe parte da história e do avanço da Psicomotricidade no 

Brasil que remonta a década de 50, pois também tem sua evolução marcada por atores sociais 

e acontecimentos, que se focaram basicamente nas correntes organicistas, afetivas e sociais. 

De acordo com Bueno (1998, p.22): “Alguns profissionais ligados as áreas da deficiência 

começavam a valorizar o corpo e o movimento como elementos interligados, mesmo sem 

relacioná-los ao termo Psicomotricidade” (apud FARIA, 2015, p.18).  

Na década de 1960 surgem as técnicas reeducativas. E entre diferentes regiões e 

conceitos recebe notoriedade 10 anos depois, em 1970.  No ano de 1980 foi concebida a 

Sociedade Brasileira de Terapia Psicomotora que posteriormente veio a ser a Sociedade 

Brasileira de Psicomotricidade - SBP (BUENO, 1998, P.22 APUD FARIA 2015, P.23). 

Traçar a história da Psicomotricidade é fundamental para compreendermos que assim 

como as outras ciências a Psicomotricidade se utiliza das outras e segue sua prática a partir de 

diferentes paradigmas, e que sobre eles há diferentes dispositivos de poder que correspondem 

a serviço da dominação.  

Elucidamos os dizeres de Rocha (1995) ao afirmar que os paradigmas são como 

arcabouços com valores e técnicas. Ao subdividir o ideário do paradigma da ciência normal a 

autora busca a ideia de Kuhn e elucida o paradigma como um ideário que pode ser legitimado 

como verdade a partir de valores e atitudes até que seja rompido, com um novo ideário. 

Para tanto, a ciência tradicional se baseia na ideia de que a complexidade do mundo e 

dos fenômenos podem se resolver a partir de princípios simples e leis universais. Assim a 

complexidade nada mais é do que a aparência do real. O propósito da ciência tradicional é de 

dominar e controlar a natureza. As principais características do que chamamos o paradigma 

da ciência tradicional são fundamentadas “ Nos princípios de disjunção, analise, redução e 

generalização”, ou seja, de simplificação, reconhecido nas ideias de Descartes e Newton” 

(ROCHA, 1995. P. 91). 
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A psicomotricidade nasceu em um momento de crise contemporânea, que segundo 

Kuhn (apud Rocha 1995) se caracteriza por uma ruptura de paradigma que vai ser ocupado 

por novas teorias. Esse novo paradigma tem cinco fundamentos. São eles: 1. Mudanças das 

partes para o todo, a relação entre as partes e o todo é “investida” não havendo partes em 

absoluto. 2. Mudança de estrutura para processo, no qual “o padrão de auto-organização é a 

totalidade das relações que definem as características essenciais de um sistema vivo”. 

Seguindo, a autora faz uma crítica ao erro que a maioria dos biólogos comentem na 

atualidade, de que ao conhecerem cada vez mais os aspectos estruturais conheceram 

finalmente a vida. 3. Mudança de ciência objetiva para ciência “epistêmica”, processo de 

conhecimento incluído na descrição dos fenômenos. Não existe consenso entre a 

epistemologia, mas a um consenso de que ela fará parte integrante e essencial a cada teoria 

científica”. 4. Mudanças de construção para rede enquanto metáfora do conhecimento, vai em 

desencontro com uma ciência da construção, aqui “a metáfora do conhecimento é uma rede, 

uma teia na qual tudo está ligado. 5. Mudanças de descrição verdadeiras para descrições 

aproximadas, diz “ reconhecimento da ciência de que nossas próprias afirmações são 

limitadas” (Rocha, 1995, p.93 e 94) e aproximadas a rede de relações da qual fazemos parte. 

Rocha (1995) afirma que a Psicomotricidade tem sua origem empírica. As 

experiências práticas antecedem a teoria. Contudo é fundamental que façamos o exercício de 

refletir sobre dois fundamentos importantes para o estudo da Psicomotricidade, o esquema 

corporal e a imagem do corpo. A fim de diferenciá-los a autora recorre a Dolto que contrapõe 

os fundamentos enquanto organização. 

[...] por um lado o esquema corporal especifica o indivíduo enquanto da espécie cuja 

base neuromotora, por outro, em contrapartida, a imagem do corpo é peculiar a cada 

um, e está ligada ao sujeito e a sua história; a sua base é psico - afetiva. Um corpo 

que através dos dois fundamentos experimenta, deseja, que se movimenta na sua 

existência em experiência com o outro. (ROCHA, 1995, p.96) 

Assim, a autora frisa a importância de não nos levarmos apenas pelos conceitos desses 

dois fundamentos. Isso levaria ao erro de uma intervenção apenas de reeducação e clínica. Os 

sintomas psicomotores que aparecem no sujeito não necessariamente é uma desordem do 

desenvolvimento ou dos processos maturais. Também “há nos sintomas psicomotores 

manifestações estranhas a esse mesmo corpo enquanto organização neuromotor e 

maturacional” (ROCHA, 1995, p.97). Mas que para tanto constituem a harmonia e identidade 

do próprio corpo. Lançar mão do processo acumulativo de informações baseadas na ciência 

tradicional é um novo caminho para o conceito de corporeidade.  
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Isto faz refletir o cotidiano escolar e os acontecimentos que giram em torno de prazer e 

sofrimento. Compreender o corpo enquanto sujeito que necessita de cuidados é sobretudo 

perceber a saúde mental de educandos e educadores na escola para além de um olhar 

patológico, e sobretudo preventivo, educativo. E é nesse sentido que seguimos. 

4.2 O olhar psicomotor e possíveis práticas psicomotoras na Educação Infantil  

  

Antes de abordar as possíveis práticas psicomotoras é preciso destacar que assim como 

na vida política, o ideário dualista cartesiano do corpo e alma se funde na educação das 

crianças pequenas afetando nossas práticas pedagógicas.  

Quando falamos de práticas pedagógicas estamos falando das nossas 

intencionalidades. E assim a educação escolar, baseada em seu pensar pedagógico, também 

segue permeada de paradigmas que se inserem nas chamadas tendências pedagógicas e que 

surgem em diferentes épocas influenciando a Educação Infantil. Para tanto, o vínculo 

estabelecido entre educandos e educadores também estão marcados historicamente por essas 

tendências.  

Nos apoiamos em Libâneo (1992) para destrinchar tais tendências. E segundo o autor 

pelo menos nos últimos 50 anos a educação brasileira tem sido marcada pelas tendências 

liberais. Essa influência se manifesta nas práticas escolares e no ideário de muitos professores, 

mesmo não se dando conta dessa influência.  

Compondo isso temos a chamada pedagogia liberal que sustenta a ideia de que a 

escola tem por função reparar os indivíduos para o desempenho de papeis sociais, de acordo 

com padrões individuais. Os indivíduos precisam se adaptar aos valores e normas da 

sociedade. A ênfase do aspecto cultural e desenvolvimento da cultura individual esconde a 

realidade das diferenças de classe. E com ela a tendência tradicional que se caracteriza pelo 

ensino humanista, de cultura geral. Os conteúdos, didática e relação professor-aluno não tem 

relação com a realidade social do educando predominância da palavra do professor sobre 

regras impostas. Ainda a partir da pedagogia liberal temos expressa a tendência liberal 

renovada que incentiva o desenvolvimento de aptidões individuais, mas a educação passa a 

ser um processo interno de acordo com as necessidades e interesses do aluno, valoriza a 

autoeducação. A tendência renovada progressivista, difundida pela escola nova (Anísio da 
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Teixeira e Montessori), acredita que a função da educação na civilização é a mudança 

(educação progressiva). E a renovada não-diretiva orienta-se para os objetivos da auto 

realização e relações interpessoais, prepara o ambiente agradável e facilitador para a 

aprendizagem.  

A tendência liberal tecnicista tem função a preparação de recursos humanos (mão de 

obra). A sociedade industrial e tecnológica estabelece metas econômicas sociais e políticas/ a 

educação treina nos alunos os comportamentos de ajustamento a essas metas. O essencial não 

é o conteúdo da realidade e sim as técnicas (formas) de descoberta e aplicação. A educação é 

encarada como um instrumento capaz de promover o desenvolvimento econômico pela 

qualificação da mão de obra, pela redistribuição de renda, pela maximização da produção, e 

ao mesmo tempo pelo desenvolvimento da consciência política indispensável a manutenção 

do Estado autoritário. Aqui podemos perceber o quanto um pensamento tradicional da 

psicomotricidade se funde no comportamento ideal, tendo como ferramenta o trabalho com o 

corpo de forma condicionante ao ajustamento. Essa ideia de ajustamento também esteve 

presente em Hamilton (1958), através da carga funcionalista-positivista, no qual o papel da 

psicologia era ajustar os desempregados e miseráveis da sociedade. Não havia nenhum 

questionamento social associando as desigualdades ao capitalismo e muito menos a história 

de vida das pessoas.   

Já a pedagogia progressista está relacionada a tendência que, partindo de uma análise 

crítica das realidades sociais, sustentada a finalidade sociopolítica da educação. Se torna uma 

ferramenta de luta dos professores ao lado de outras práticas sociais, pois não se 

institucionaliza em uma sociedade capitalista. As tendências libertadoras (Paulo freira) e a 

Libertaria (autogestão) tem em comum o anti-autoristarismo, a valorização da experiência 

vivida como base na relação educativa e ideia da autogestão pedagógica, dão mais valor ao 

processo de aprendizagem grupal do que os conteúdos de ensino. Assim, a prática educativa 

somente faz sentido se realizada junto ao povo, aderindo a educação popular não formal 

(LIBÂNEO,1992). 

A tendência crítico social dos conteúdos valoriza a ação pedagógica enquanto inserida 

na pratica social concreta, e acentua a primazia dos conteúdos no seu confronto as realidades 

sociais. Entende a escola como mediador entre o indivíduo e o social, articulando transmissão 

de conteúdo e assimilação ativa por parte do aluno (inserido no contexto das relações sociais), 

resultando no saber criticamente reelaborado. Conteúdos culturais universais incorporados 
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pela humanidade, mas permanentemente reavaliados face as realidades sociais (IBIDEM, 

1992). 

Todas essas tendências tiveram seu tempo histórico e é o que percorre atualmente nas 

bases das práticas educativas para a infância, um apanhado de diferentes propostas que se 

apresentam cotidianamente expressivas como um grande desafio de reinvenção do olhar 

psicomotor na educação como fio condutor de possíveis práticas pedagógicas. Nem 

messiânicas e tão pouco fatalistas.  

Pois ainda há instituições que apostam num processo de ensino e aprendizagens 

seguindo estritamente as datas comemorativas expressando heranças coloniais. E isto se 

expressa quando ainda vemos crianças fantasiadas de índio ao saírem da escola.  

Ocorre também um processo de ensino e aprendizagem mecânico baseadas em 

atividades incessantemente em folhas. 

Para Oliveira (1997) é utilizado por muitos professores a repetição constante de 

exercícios. Neste sentido, uma crítica faz-se necessária: numa tentativa de 
desenvolver a motricidade de seus alunos, os manda preencher folhas e mais folhas 

de riscos à direita, à esquerda, verticais, horizontais, bolinhas, ondas. 

Inequivocadamente acreditam que a criança assimila estes termos e passam para 

outros itens que serão treinados “da mesma maneira, pois estes exercícios são 

desprovidos de significado para as crianças e não são nem precedidos de um 

trabalho mais amplo de conscientização de movimentos, de posturas, visando a um 

desenvolvimento mental maior”. Um fator importante que a criança se movimenta 

em um determinado espaço e tempo. Uma boa orientação espacial poderá capacitá-la 

a orientar-se no meio com desenvoltura. (XISTO; BENETTI, 2012, p.1830) 

Inequivocamente isto ocorre, infelizmente desde a primeira infância no qual o 

conteúdo já é para bebês e crianças tão pequenas o condicionamento do corpo. Le Boulch 

(2008) afirma que a violência na escola pode começar a ser discutida pelo controle das 

pulsões e emoções, um pensamento enraizado do aluno desde cedo ideal e passivo com a 

justificativa de um desenvolvimento equilibrado. Isto porque na nossa sociedade, saber ler e 

escrever deixa de ser uma ferramenta para comunicação humana e leitura crítica do mundo. E 

passa a preencher um currículo burguês como uma capacidade mecânica, no qual os 

indivíduos precisam se adaptar cada vez mais cedo. Com isso podemos perceber um 

aceleramento, ao qual as crianças pequenas passam no processo de aprendizagem da leitura e 

escrita. 

Seja qual for à experiência proposta e o método adotado, o educador deverá levar em 

consideração as funções psicomotoras (esquema corporal, lateralidade, equilíbrio, 
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etc.) que pretende reforçar nas crianças com as quais está trabalhando. Mesmo 

levando em conta que, em qualquer exercício ou atividade proposta, uma função 

psicomotora sempre se encontra associada a outras, o professor deverá estar 

consciente do que exatamente está almejando e onde pretende chegar. (NEGRINE, 

1995, p. 25, APUD ROSSI, 2012 p. 11) 

O entendimento dessa organização é de suma importância para a construção da 

autoestima e da segurança da criança no processo crítico e criativo de aprendizagem da leitura 

e escrita. Isso significa dizer que um método mecânico que busca uma aprendizagem rápida 

atropela, tanto o processo imaginativo da criança, como as aprendizagens do seu corpo em 

movimento, a exemplo do estimulo precoce da motricidade fina sem explorar a motricidade 

ampla em uma incessante tentativa de ajustar e adaptar as crianças de forma a condicionar 

seus corpos. E é por isto que devemos estar atentos ao peso das palavras. O que nos faz 

discordar de Fonseca (2004, p. 10 apud Rossi 2012, p.9) ao descrever a psicomotricidade 

como recurso para combater a inadaptação escolar, pois seguimos com um ideário no qual a 

psicomotricidade educacional não olha para o educando com um ser que deva se adaptar, e 

sim a estrutura escolar que tem que ser acolhedora a cultura do educando. 

Olhar para os acontecimentos e buscar suas essências significa compreender o porquê 

educadores têm práticas mecânicas e rotineiras, no qual as atividades estão sob o controle do 

professor, e o professor sobre controle da gestão, a gestão sobre o controle do Estado, e o 

estado mediatizado pelas foças de dominação. E neste ciclo o docente acaba servindo a outros 

donos do poder. Afirmamos isso porque o dado exemplo da atividade, no qual deve ser 

cumprida pela criança, tem a ver com a ideia dominante de produção do conhecimento 

materialmente realizada e expostas em folhas, sendo exigência de muitas escolas, fazendo 

com que o professor projete uma batalha de controle a ensinar as primeiras letras introjetando 

o conhecimento sem respeito ao conhecimento dos educandos. 

Boa parte das gestões escolares, que seguem de mãos dadas com os (des) governos 

não se familiarizam em deslocar o cuidado do assistencialismo. Logo o educar também está 

permeado de um olhar para o ensino sem muita seriedade, e muitas vezes ameaçador, quando 

as crianças têm que comer, têm que dormir... O certo pelo olhar do adulto, no centro da 

certeza do adulto.  Fazendo uma prática que explicitam um modelo de escola hospitalar, 

rotineiro e autoritário.  

Para compreender este fenômeno é preciso mergulhar na história da infância na qual 

as crianças brasileiras estão inseridas, pois é importante destacar a existência de uma 
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sociedade patriarcal, centrada na figura de poder do pai, homem, que marca em nós um pai 

simbólico.  Isto baseada no “conceito de cultura e os sistemas simbólicos como instrumento 

de poder em Bourdieu” (BATISTA, 2003, p.62). Sobretudo sustentada pelo ideário de família 

a luz da igreja. 

Luiz Tarlei de Aragão fala da eficiência simbólica da violência como troca nas 

relações sociais brasileiras. Ele escreve a violência social presente nas relações com 

a mãe preta, a ama de leite e a babá. Estas relações estariam presentes nos 
fundamentos do processo de socialização das elites brasileiras. Ao complexo 

mediterrâneo da mãe como pureza, renúncia e doação se somaria a violência contra 

a mulher escrava e a questão cultural decorre do sentido de propriedade na sociedade 

brasileira. A figura da mãe no brasil se decomporia em duas: a de uma mãe 

biológica, a cujo corpo não se tem acesso, mas que é socialmente reconhecida, e a de 

uma mãe preta à qual se tem acesso, mas que não é socialmente reconhecida. 

Se as amas-de-leite, as mães pretas, e as babás ofereceram seus corpos e seu leite 

para os filhos da elite, o que teria acontecido com os filhos das amas-de-leite? Estes 

foram sempre um estorvo, no mundo escravo e no mundo pós emancipação, 

povoando a roda dos expostos, vagando pelas cidades, realizando pequenos biscates. 

(BATISTA, 2003, p.65) 

Compreender o modelo de dominação para superar suas amarras é reconhecer 

sobretudo as heranças de um país colonial e escravocrata que caminha em lentos passos no 

processo de inserção das crianças como sujeito de direitos perante a garantia do efetivo 

atendimento a educação, uma vez que o acesso não é garantido a todos, estando às crianças 

mais pobres vulneráveis a miséria e a violência.  

Essa história se configura no globo, quando ocorre a era da revolução industrial, 

intensificando a entrada das mulheres no mercado de trabalho.  

Criou-se uma nova oferta de emprego para as mulheres, mas aumentaram os riscos 

de maus tratos às crianças, reunidas em maior número, aos cuidados de uma única, 

pobre e desesperada mulher. Tudo isso, aliado a pouca comida e higiene, gerou um 

quadro caótico de confusão, que terminou no aumento de castigos e muita 

pancadaria, a fim de tornar as crianças mais sossegadas e passivas. Mais violência e 

mortalidade infantil. (RIZZO, 2003, p. 31 APUD ALVES, 2013, p. 26) 

 

Não diferente de uma educação autoritária, punitiva e, sobretudo religiosa as 

instituições e casas de misericórdia receberam crianças deixadas nas rodas dos excluídos até o 

ano de 1950. Criadas no século XVIII nas cidades de Salvador, Recife e Rio de janeiro, foram 

as únicas instituições que ofereciam assistência benemerente às crianças. 

Na transição do fim das rodas dos excluídos as crianças menores continuam sendo 

cuidadas pela referência da mulher, sendo também de forma precarizada. Ou na casa de 

alguém que troque seu trabalho por comida e alguns cuidados, ou como acontece até mesmo 



43 

 

nos dias atuais. Uma mulher desempregada, ou mesmo as avós, cuidam dos filhos dos outros 

pais vizinhos enquanto trabalham porque seus responsáveis não conseguiram escolas de 

Educação Infantil para seus filhos.  

Podemos afirmar que a compreensão da história das crianças assim como a existência 

das forças de dominação político econômico são fundamentais como parte da formação 

docente. Pois a precarização e outros problemas sociais que chegam até a escola adoece o 

professor e tem grande capacidade de desorganiza-lo. E quando isto ocorre o senso comum 

bate à porta como expressão de socorro e reage projetando nos educadores toda a referência 

de educação e cuidado que tiveram em sua infância. Isto porque: 

O corpo é sobrecarregado por desejos, projeções, hábitos, afecções e violações e tem 

um modo especial de conhecer que reivindica para a educação um refinamento da 

sensibilidade. Isso desafia a estruturação do processo formativo a ser mais aberta ao 

sensível do que ao meramente cognitivo, capaz de perceber que nossos sentimentos 

morais se enraízam no corpo, para o qual a estética tem uma força vinculante 

decisiva. (HERMANN, 2017, p 14) 

O entendimento de si para acolher o outro compõe uma ética corpórea no vinculo 

educador e educando. Dois sujeitos sendo afetados pela potência de estar reinventando o 

ensino e a aprendizagem em uma perspectiva antiautoritária e na busca da transformação 

social no qual as experiências estejam no topo de nossas conquistas. Pois: 

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se 

passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, 

porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. (...). Nunca se passaram tantas 

coisas, mas a experiência é cada vez mais rara. ” (LARROSA, 2002, p.21)  

Marina e Wolf (2017) elucidam a importância do engajamento da gestão nas 

intencionalidades pedagógicas pensadas para que as crianças sejam o centro da ação gestora. 

Descrevem o espaço e o mobiliado pensado para elas e para que esse trabalho se materialize. 

Outro ponto chave está na formação docente na construção dessa proposta que pode buscar 

fazer redes com outros espaços formadores como a Universidade, o que reverberou em uma 

prática que dá importância aos registros diários, em especial as falas das crianças e suas 

motivações dentro da síntese dos acontecimentos como valorativo para o planejamento, tão 

importante para o exercício da avaliação e de identidade docente que pratica a memória em 

forma de registro do seu fazer, e sobretudo de pesquisa, ao ser arquivado na escola.   

Alves (2013) sinaliza a importância de uma proposta que traga possibilidades práticas 

no processo de ensino e aprendizagem que tenha efeito transformador entre os agentes desse 
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processo. Pois sem a possibilidade prática transformadora o ideário critico se perde. E a partir 

disso descreve duas propostas. Uma é que o professor precisa de uma supervisão, isto se 

resume a um tempo para escuta sensível a par de todos os julgamentos vigilantes. A segunda 

se caracteriza na base da formação docente, o entendimento de si e do outro no processo de 

organização do sujeito. 

Na busca de práticas antiautoritárias recorremos a Kaufman (2016). O autor segue um 

método que vai em desencontro ao Applied Behavior Analysis e descreve o The Son Rise 

Program como uma possibilidade de abordagem para que familiares, terapeutas e professoras 

possam trabalhar com crianças autistas. E elucida com riqueza que o autismo não é uma 

perturbação comportamental, e sim uma perturbação sociorrelacional. Isso significa dizer que 

quem trabalha ou convive com crianças atípicas devem rever seus próprios comportamentos, 

pensando em como alcançar a criança ao invés de consertar dado comportamento.  

[...] uma <<grande reação>> de um pai leva a um comportamento mais desafiador 

da criança. E cada vez que um dos pais (ou professor, terapeuta, membro da família, 

etc.) reage desta forma, o comportamento desafiador aumenta, sucessivamente, com 

maior frequência e maior duração. (KAUFMAN, 2016, p. 180 e 181) 

A “grande reação” retoma a educação que tivemos quando crianças, e que, contudo, 

está associada as ameaças, os castigos, as barganhas... E rever nossas intencionalidades na 

prática pedagógica voltada para compreender o porquê de determinadas reações, serve tanto 

para as crianças típicas como as crianças atípicas. Pois pensar isto é pensar em como 

construímos uma identidade na educação dos pequenos. 

Nesse sentido, a fim de propor um espaço aberto as experiências antiautoritárias 

propomos seguir uma rotina no qual o planejamento seja construído através dos 

acontecimentos (GERALDI, 2015). As vezes desejamos muito uma ação e uma motivação, 

mas as das crianças são outras. Pois elas aprendem na estética do sentir das percepções. São 

afetadas em suas potencialidades quando conhecem, por exemplo, os objetos através do toque, 

do cheiro, da possibilidade de explora-los. 

Contudo, o educador que irá trabalhar na educação infantil irá trabalhar na base do 

vínculo estabelecido através da brincadeira. E isto está para além de um espera normativa 

legal porque todas as crianças de todas as culturas brincam. Brincar faz parte da sua cultura, 

da sua vivência, de seu cotidiano. 
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Ao brincar, afeto, motricidade, linguagem, percepção, representação, memória e 

outras funções cognitivas estão profundamente interligados. A brincadeira favorece 

o equilíbrio afetivo da criança e contribui para o processo de apropriação de signos 

sociais. Cria condições para uma transformação significativa da consciência infantil, 

por exigir das crianças formas mais complexas de relacionamento com o mundo. 

Isso ocorre em virtude das características da brincadeira: a comunicação interpessoal 

que ela envolve não pode ser considerada “ao pé da letra”; sua indução a uma 

constante negociação de regras e à transformação dos papeis assumidos pelos 

participantes faz com que seu enredo seja sempre imprevisível. (OLIVEIRA, 2008, 

p.160) 

Uma vez que a brincadeira é o meio que a criança tem de se apropriar dos signos 

sociais, o educador deve estar ciente de ser acolhedor a cultura local de seus educandos. Se 

não, ao invés de ser um espaço de livre imaginação e criatividade, o momento se torna 

opressor. O lúdico tem relação direta com o jogo, logo com a brincadeira.  

O lúdico tem sua origem na palavra “ludus” que quer dizer jogo. Se achasse 

confinado a sua origem, o termo lúdico estaria se referindo apenas ao jogar, ao 

brincar, ao movimento espontâneo. O lúdico passou a ser reconhecido como traço 

essencial de psicofisiologia do comportamento humano. De modo que a definição 

deixou de ser o simples sinônimo de jogo. As implicações da necessidade lúdica 

extrapolaram as demarcações do brincar espontâneo. (ALMEIDA, 2006) 

Perceber a educação para além da escolarização em si, e valorizando e inserindo as 

brincadeiras na escola é um caminho. Desta forma, propomos práticas não diretivas e que as 

crianças em movimento possam criar e explorar o imaginário. E não somente a criança, mas 

sobretudo a professora coordenadora desse processo de ensino e aprendizagem que acontece 

através da brincadeira.  

Pois, de acordo com (Maluf 2009, p.13) as estratégias lúdicas agem positivamente no 

desenvolvimento da criança no tocante de suas necessidades biopsicossociais (apud LOBO, 

2012, p.27). Sendo a ludicidade muito importante na saúde do ser humano (MACHADO; 

NUNES, 2017).  

O educador não deve utilizar o jogo apenas como um instrumento, uma ferramenta, 

mas ter como o objetivo o revelar de como as crianças se relacionam e se apropriam dele. É 

através da brincadeira que as crianças teatrão a vida. Para isto exploram objetos e reproduz a 

vida real, tentando compreender a vida adulta e cria através da imaginação.  

As crianças aprendem a ter noção do seu corpo se movimentando. Desta forma, toda 

prática pedagógica que tenha o olhar psicomotor como fio condutor, deve pensar na utilização 

dos diferentes espaços da escola, inclusive a sala de aula. Sim!! A sala de aula é lugar de 

movimento, é lugar de arrastar cadeiras e tornar a brincadeira coisa séria.   
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Para tanto, traremos aqui a importância de um dos primeiros movimentos que um 

adulto pode ter para com as crianças: o olhar sensível. Pois através dele inicia-se o vínculo 

afetivo com as crianças. Outro movimento indispensável é a escuta. Ela pode ser realizada 

individualmente ou em grupo. E como nosso intuito é abordar a escola vamos falar de sua 

importância em roda. A escuta na roda é imprescindível, pois nesse círculo todos se ouvem e 

todos se olham, aprendem a criar combinados de respeito, de cuidado de si, dos outros e dos 

objetos, e é, segundo Machado; Nunes (2017), primordial na prática psicomotora relacional na 

escola. A roda sobretudo pode ser o momento de problematizar os conflitos. 

Esses movimentos, o olhar e a escuta atenta e sensível estão intimamente ligados ao 

vínculo afetivo entre educador e educando, que segundo Freire (1996) faz parte do olhar 

pedagógico que não é de vigiar as situações, e sim de ser vigia delas, cumplices, momentos a 

serem admirados.  Isto porque as professoras demostram se importar com as motivações e os 

desejos das crianças. O educador lança mão do seu poder, de estar no centro e permite-se ser 

um corpo criador que estimula a criatividade.  

Nas linhas anteriores vimos como acontece a alienação do trabalho e como o docente 

exerce a disciplina que alimenta o giro do modo de produção capitalista, uma vez que a 

educação torna-se mercadoria e o nosso trabalho não satisfaz nossas necessidades humanas. 

Repensar a ação docente posta na sua centralidade pedagógica significa sobretudo ter a 

possibilidade de desconstruir essa prática docente em desencontro a colonialidade
3
 do poder, 

pois apesar da tradicional colonização ter tido fim “as estruturas subjetivas, os imaginários e a 

colonização epistemológica ainda estão fortemente presentes” (CANDAU; OLIVEIRA, 2010, 

p.19) aniquilando a potencialidade de um certo outro. 

Seguimos no ideário de transformação social no qual “não podemos esquecer que a 

socialização não consiste em ajustar as condutas humanas às normas sociais e à realidade 

social” (MACHADO; NUNES, 2017, p. 40). Acreditamos, sobretudo nas potencialidades dos 

sujeitos envolvidos. E o docente nessa mediação das crianças pequenas é de grande 

                                            

3 Vale destacar a importância deste debate na educação e na prática docente, uma vez que a colonialidade do 
poder se refere a dominação que submeteu a Ásia, a África e a América Latina respaldadas no conceito de raça 

como elemento primordial a ser exercido no século XIX a interesse mundial do poder capitalista (QUIJANO 

apud CAUDAU; OLIVEIRA, 2010). E o que reverberou no Brasil foi uma massa de trabalhadores 

subalternizados historicamente em uma latente desigualdade étnico racial e de gênero. Na qual as políticas como 

a educação sempre estiveram na base de uma democracia burguesa, sem acesso e equidade para todos.  
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importância, pois é na primeira infância, especialmente quando bebês, que elas necessitam da 

referência do outro para vir a ser (o seu eu), e nesse processo ela se espelha. E nessa troca 

Levin (2001, p.50) retrata que “é a cena do espelho (no seu excesso) o que modifica a criança 

prazerosamente, e não um processo evolutivo ou de adaptação ao mundo”. Abrir as portas 

para as crianças brincarem significa resgatar a encenação corporal livre de modo que ela tenha 

a possibilidade de organizar suas imagens e representações.  

Nesse sentido, o professor pode preparar um ambiente com livre expressividade, de 

maneira que a espontaneidade está na medida no qual o jogo não é decidido pelo educador. 

Pode ser escolhido dentre diferentes objetos: fantasias, bambolês, cordas, tecidos, ou apenas 

um, a exemplo do jornal. E de forma sensível através da escuta e olhar atendo o professor irá 

perceber a criatividade, um estado de agressividade e diferentes outras maneiras das crianças 

se expressarem.  

Trazer diferentes materiais, até mesmo os não estruturados (rolo, garrafa, jornal) 

propõem ir em desencontro a ordem do capital que coloca a criança na modernidade como um 

ser “consumidor” e “consumível” (LEVIN, 2001). As crianças estão cada vez mais cedo a 

reproduzir a vida adulta, ser mais sociável com a máquina celular, por exemplo, do que com 

as pessoas. De certo, os brinquedos como objetos são coparticipantes da formação subjetiva 

da criança. 

A produção e venda desses brinquedos nas lojas seguem um ideário mercadológico 

capitalista, onde o modelo de imagem é eurocêntrico, com pouca representatividade para com 

as crianças de diferentes ancestralidades étnicas. Também, as distinções entre brinquedos de 

menina e de menino é evidente, cerceando o livre pensar e fortalecendo os padrões de gênero. 

E diante da importância do olhar psicomotor e da crítica a economia política o professor tem a 

possibilidade de estar com o corpo todo atento a essas questões. Movimentar o tônus em 

práticas antirracistas e que rompa padrões de gênero é o caminho para pensar uma educação 

que transforma. Pois parte do fracasso escolar está em aniquilar a cultura do outro marcando o 

corpo com autoestima baixa que afeta diretamente processo de ensino e aprendizagem. 

No mundo branco, o homem de cor encontra dificuldades na elaboração de seu 

esquema corporal. O conhecimento é unicamente uma atividade de negação. É um 

conhecimento em terceira pessoa. Em torno do corpo reina uma atmosfera densa de 

incertezas. (FANON, 2008, p. 104) 
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Com a citação de Fanon, podemos afirmar o quanto o sujeito negro vem sendo afetado 

historicamente, abalado em suas estruturas psicomotoras ao citar o esquema corporal como 

significativo na construção da identidade. E é justamente por isso que a proposta de uma 

educação não punitiva e diretiva na Educação Infantil possa ser construída de maneira 

decolonial, isto quer dizer “visibilizar as lutas contra a colonialidade a partir de pessoas, das 

suas práticas sociais, epistêmicas e políticas” (CANDAU; OLIVEIRA, 2010, p. 25). De modo 

que possamos seguir no conceito de interculturalidade centrados na “ (re) construção do 

pensamento outro” (CANDAU; OLIVEIRA, 2010, p. 25). E que a partir da  desmistificação 

do mito da democracia racial
4
 brasileira, possamos dialogar com os conflitos existentes de 

uma sociedade que vive em um racismo estrutural e aparece na escola como racismo 

institucional, de forma que trabalhe as desigualdades a partir das diferenças, e que aponte os 

problemas nas estruturas sociais e não nos sujeitos. 

Ao falar em diferenças vale destacar e problematizar a tentativa de inclusão
5
 escolar 

existente para com as crianças com necessidades especiais, sejam essas necessidades físicas 

e/ou cognitivas. Isto porque a sala de aula é um campo fértil da interculturalidade e o 

educador também pode expressar em sua prática uma ação antimanicomial, na tentativa de 

uma integração sensível para com os educandos. De maneira que suas diferentes propostas 

possam explorar a espontaneidade natural das crianças. O educador é, portanto, o mediador da 

construção do mapa dos desejos a ser desenhado e vivido pelas crianças.  

O registro tanto escrito como fotográfico é de suma importância para o educador fazer 

as avaliações. Quando descreve, por exemplo, as falas e os gestos das crianças está 

valorizando a essência de sua narrativa. E logo seu jogo simbólico, sua história, sua cultura. 

Somado tudo isso o educador está presente no desenvolvimento das crianças e de certo 

participando do seu desenvolvimento psicomotor que também é, acima de tudo, social.  

E tudo vai fluindo de forma na qual as imagens inconscientes do corpo vão se 

estabelecendo em potencialidades diante das possibilidades e vivências. Num movimento de 

                                            
4 A lei 10.639/2003 é um marco na luta do movimento negro para desmistificar o mito da democracia racial que 

emergiu no Brasil após abolição com a ideia de miscigenação.   
5 Trazer o debate da inclusão é de extrema necessidade. E destacamos aqui a saúde mental pois historicamente 

enquanto os adultos estavam inseridos em manicômios as crianças estavam enclausuradas em casa, inseridas nas 

escolas propriamente especiais, ou em espaços assistências como abrigos filantrópicos. O que o Brasil passou no 

período de redemocratização em relação a mudança de estrutura na saúde com a reforma sanitária e a reforma 

psiquiátrica a escola teve seu processo de inclusão mais tardiamente em 2015 com a lei n° 13.146 ao inserir no 

estatuto o direito ao apoio especializado na educação. 
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transformação onde crianças e adultos pensam em modificar espaços sociais como a escola, 

ajustando a sociedade para a verdadeira transformação e não a si mesmos. 

 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Consideramos deveras tais ideias expostas como não finais. Isto porque as linhas que 

se tecem são apenas possibilidades, e o que fazer e como fazer no plano macro da 

transformação social é um grande desafio para a classe trabalhadora de uma sociedade que 

está sempre em movimento. 

É em suma importante esclarecer que as palavras aqui descritas seguem com a 

intencionalidade de afetar educadores no seu pensar crítico de sua atuação no contexto social 

e de suas potencialidades de ser nesse processo.  

Encerramos portando, afirmando que a Educação Infantil escolar brasileira a partir do 

período pós redemocratização, apresentada por documentos legais, têm seus avanços e 

retrocessos e demonstra um lento processo de expansão democrático educacional, no qual o 

compromisso apresenta-se em um projeto neoliberal de precarização da educação, que segue 

em defesa do sucateamento da escola pública e em favor ao livre mercado e como os 

movimentos sociais e a categoria de professores seguem resistindo. 

Compreender nossa essência humana de trabalho enquanto atividade e como ela se 

modifica na sociedade capitalista é a possibilidade primeira do educador se movimentar nesse 

processo. Ter o pensamento crítico de seu lugar na história e suas potencialidades no processo 

de construção política da educação e na luta de classes.   

Outra possibilidade é a correspondência de sua prática ao exercício de almejar uma 

sociedade não punitiva; antimanicomial; decolonial e intercultural. De modo que o vínculo 
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entre adultos e crianças, o eu e outro na construção identitária de diferentes práticas 

pedagógicas possam estar entre os limites e as possibilidades nos espaços da escola pública 

como um espaço conquistado pela classe trabalhadora. 

Seguir este caminho é um grande desafio a ser disputado com a burguesia que lança 

uma onda conservadora e tenta aniquilar a escola pública, revertendo informações como a 

escola sem partido que traz a ideia de neutralidade, mas na verdade quer amordaçar o 

professor porque sabe de suas potencialidades políticas. O discurso ainda é invertido pela 

discussão de “identidade de gênero”, como se dialogar sobre gênero e sexualidade fosse algo 

ruim, também a ser tendenciado ao afeto gay, que vai em desencontro a moral e os bons 

costumes de Deus e da Família. Assim como “a educação do lar” vem sendo invertida como 

melhor espaço para as crianças estarem, quanto na verdade tanto o debate de gênero e 

sexualidade como a presença das crianças na escola são meios que contribuem para a 

prevenção da violência infantil. O mínimo que já conquistamos sendo puxado pela rasteira de 

uma classe alienada a ganância que quer transformar a escola pública apenas num lugar 

formador de mão de obra barata a ser ainda mais explorada. 
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APÊNDICE A – MEMÓRIAS 

 

 

 

 

Um objeto desafiador pode trazer 

muita empolgação... 

Pode trazer aborrecimento de tão 

difícil 

https://www.youtube.com/watch?v=gwMRRVPl_Yw&t=2208s
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Pode ser pensante e motivador 
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Conquistador 

Potente e multiplicador 

E, contudo, parte de um todo crítico, ético e estético. 


