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“Ser significa ser para o outro, 

E, através dele, para si.”  

(Mikhail Bakhtin) 

 



 
 

 

RESUMO 

 

AZEREDO, Luciana de Macêdo Francisco. O trabalho do professor num cenário de 

precarização: algumas interpretações possíveis à luz da psicomotricidade. 2018. 31 f. 

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

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

2018. 

 

A monografia procura compreender os subsídios da psicomotricidade para o trabalho do 

professor num cenário de precarização. Para isso, realizou-se busca bibliográfica na base 

de dados SciELO brasileira entre os anos de 2007 a 2014 com as palavras-chave 

precarização do trabalho escolar, precarização do trabalho e da educação, precarização 

no trabalho. Abordamos os textos por meio de elementos teóricos fornecidos por autores 

do campo da Educação Psicomotora, da Administração Científica e da Educação. 

Classificamos o material com base no conceito de prazer no trabalho, sofrimento no 

trabalho e relação com a psicomotricidade. Utilizou-se abordagem qualitativa por ser 

esta opção que permite analisar profundamente as múltiplas faces do objeto. O principal 

problema encontrado foi o baixo número de artigos sobre precarização e trabalho 

docente (1). Concluímos a partir da análise bibliográfica do artigo encontrado que existe 

um cenário de sofrimento docente favorecido pelas dificuldades encontradas no ambiente 

de trabalho decorrentes do cenário de precarização. Nesse sentido, esse aspecto 

importante deve ser considerado tendo em vista a relevância dos fatores emocionais e 

subjetivos (relação com o “eu”, com o outro e com os objetos) relacionados ao 

desenvolvimento do trabalho.  

 

Palavras-chave: Estudo e ensino. Professores. Satisfação no trabalho. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Falar a luz de uma perspectiva da educação psicotomora é sempre muito difícil. 

A complexidade desse assunto pressupõe desde o início uma abordagem 

multidisciplinar, para ser relevante. Esse estudo sintético trata dos aspectos da 

precarização e das contribuições da psicomotricidade para pensar esta. A abordagem irá 

enfatizar que, a partir de uma perspectiva psicomotora, a linguagem corporal é uma 

função cognitiva dependente e associada a fatores ambientais. Além disso, um 

equilíbrio psicológico mínimo é necessário para a harmonia de seu desenvolvimento.  

Interessar-se pela linguagem corporal, seus estados e seus aspectos é abordar as 

principais questões de sua possibilidade de existência. Como o filósofo, o que estuda a 

psicomotricidade também questiona a relação entre pensamento e linguagem que tem a 

marca do aperfeiçoamento do sujeito. Como Vigostsky escreve: “O desenvolvimento do 

pensamento é determinado pela linguagem, isto é, pelos instrumentos linguísticos do 

pensamento e pela experiência sociocultural da criança” (VYGOTSKY, 1991, p. 44). 

Os estudiosos em psicotrimocidade (ALVES, 2013; FONSECA, 2010; LEVIN, 

2003; LOVISARO, 2011) estabeleceram e descreveram muitos sintomas que o corpo 

pode apresentar em função do que o afeta. Esses gestos significantes são os envelopes 

do pensamento que possuem um desejo subjacente. 

 As várias formas de expressar-se por meio dos gestos vivem - às vezes 

morrem - e acompanham a evolução social dos sujeitos que as falam, e as sentem. Pela 

lógica, os fundamentos filosóficos, religiosos, políticos, econômicos, culturais e 

artísticos de qualquer sociedade têm um impacto no desenvolvimento do sujeito. 

 

A última condição do território vale ressaltar, só é possível em se 

considerando a escala micro, os sujeitos individuais e o caráter social que os 

envolve. O território entendido como processo feito de dentro para fora se faz 

em escala micro e, se ele for a prisão que os homens constroem para si, o é 

também por um sentimento de segurança quanto ao espaço aberto e perigoso. 

Criam-se fronteiras entre o “meu mundo” e o “mundo dos outros” que podem 

ser meus inimigos. Produz-se território como prisão devido à necessidade da 

construção de um entendimento específico de mundo em detrimento do 

desconhecido que está fora do território, isto é, além de suas bordas. Isto se 

processa em meio ao cotidiano das coisas conhecidas e produzidas desde o 

indivíduo (STÜRMER; COSTA, 2017 p. 54). 

 

 Admitindo os escritos de Arthur Breno Stürmer e Benhur Pinós da Costa, a 

conceptualização de sujeito, se produz nas relações, o sujeito no território se produz 
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dialeticamente, a partir de variantes coletivas e individuais. Então, como identificar uma 

unidade, mesmo uma havendo universalidade? 

A educação psicomotora mais recentemente tem se debruçado sobre isso. 

(ALVES, 2013; LOVISARO, 2011) entre muitos outros. Esta situação indica um 

aspecto relevante: que a ideia de corpo deve ser considerada numa perspectiva holística 

(TEIXEIRA, 1996). 

Percebemos claramente em educação psicomotora uma visão na qual o corpo 

não se separa da mente. Considera-se que os ambientes pelos quais o sujeito transita 

influenciam na liberdade dos movimentos, bem como na expressividade do corpo. Uma 

vez que o sujeito, ao se posicionar diante do mundo, esteja minimamente organizado do 

ponto de vista dos seus sentimentos e emoções, ele poderá ser invariavelmente mais 

seguro e atuante.  

Pretendemos aqui abordar como o corpo do professor é influenciado por um 

cenário de precarização do trabalho, procurando compreender a partir da educação 

psicomotora algumas consequências (desorganização) causadas no corpo pela 

precarização.  

Nesse sentido, o trabalho formal na figura dos diferentes espaços enquanto 

instituição se insere num contexto de conflitos inerentes às relações entre seres 

humanos. É ainda, fundamental perceber uma dimensão que é típica do estudo em 

psicomotricidade. A dimensão do sujeito nas suas relações com ele mesmo, com o outro 

e com os objetos. 

Pensar a psicomotricidade requer considerar a relação entre as partes e o todo, o 

conceito de auto-organização, a epistemologia científica, a ideia do conhecimento 

enquanto teia, o fato de que a descrição do conhecimento pode ser aproximada e não 

matizada como verdade universal.  

 Essa relação entre pensamento, corpo e linguagem, mobiliza esforços de 

diferentes campos de estudos cada qual com sua contribuição: neurologia, 

neuropsicologia, psicoterapia, até mesmo psicanálise, amplamente mencionada.  

 A nosso ver o trabalho do professor pode ser pensado sob a ótica da educação 

psicomotora. Isso requer pensar, representações cognitivas e esquemas mentais e 

corporais de natureza complexa, dotados de multiplas dimensões. Esses componentes 

estão relacionados a uma ampla rede de representações (compreensões) e produzidos 

em um campo variado de situações (expressões). É certo que essa monografia não dará 
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conta de todos esses aspectos, por outro lado, entendemos que os saberes se constrem 

no processo, e, é necessário um ponto de partida.  

Com esse intuito inicialmente, faremos uma justificativa explicando porque 

estudar o conceito de precarização no trabalho do professor buscando conexões com o 

campo da Educação Psicomotora. Mais adiante estão presentes os pressupostos teóricos, 

tópico no qual, abordaremos a linguagem do corpo voltado para as relações referentes 

ao conhecimento e a representação desse sujeito em relação ao seu próprio corpo. Em 

seguida, procuramos conceituar precarização. Depois mostramos o que a literatura tem 

dito sobre a precarização no trabalho do professor. Posteriormente, procuramos 

identificar as contribuições da psicomotricidade em relação a algumas consequencias da 

precarização. Nas considerações não finais procuramos retomar o que consideramos 

como ideia central do texto e sugerir alguns possíveis encaminhamentos para 

continuidade de estudos. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: Compreender os subsídios da psicomotricidade para o trabalho do 

professor num cenário de precarização; 

 

Objetivos Específicos: 

 Descrever o que é precarização para entendê-la no trabalho do professor; 

 Analisar o fenômeno da precarização à luz da psicomotricidade; 

 Levantar as contribuições da psicomotricidade em relação a algumas 

consequências da precarização no trabalho do professor. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Os conhecimentos ligados à educação psicomotora têm sido preconizados 

enquanto elemento constitutivo e via necessária para mudanças nos modos do ser 

humano enxergar a si mesmo e o outro. Entretanto, o que se observa no trabalho do 

professor é a negação dos processos de inter-relação entre corpo e mente (ALVES, 

2013). A relevância desse trabalho se concentra em contribuir para o conhecimento das 

ações e concepções que geram essa controvérsia. 
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Além disso, as leituras feitas até o momento sugerem indícios da presença de 

elementos que caracterizam a precarização no trabalho do professor. O que suscitou 

curiosidade em compreender um pouco mais sobre esse conceito. Nesse contexto, 

considera-se a possibilidade da intervenção psicomotora como estratégia a sua 

atenuação.  Compreendemos a complexidade dessa análise; por outro lado, estamos 

cientes também de que esse conceito pode fornecer alguns elementos que nos ajude a 

pensar como está sendo desenvolvido o trabalho desse professor. 

Nesse contexto, surge a ideia de estudar nessa especialização (Educação 

Psicomotora) de que maneira a psicomotricidade pode contribuir para pensar as relações 

de prazer e sofrimento no trabalho do professor fazendo um recorte sobre a precarização 

no trabalho, tendo em vista que nas leituras ao longo do curso foi possível discutir 

inúmeras vezes o quanto a escola é um ambiente que fomenta a expressão das ações 

corporal e cognitiva, e nessas ações certamente ocorre a expressão do que se sente, bem 

como do que se necessita.  
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Os elementos da psicomotricidade consideram a complexidade das estruturas 

motoras, perceptivas e cognitivas. (FONSECA, 1988). Assim, o indivíduo pode ser 

afetado na sua dimensão psicomotora de modo a obter equilíbrio ou desequilíbrio 

mediante aos estímulos exteriores.  

As situações de equilíbrio ou desequilíbrio podem ser representadas pela 

linguagem do corpo. Assim, mais adiante pretendemos falar um pouco sobre o que vem 

a ser a linguagem do corpo, o esquema corporal buscando fazer reflexões sobre o 

contexto do mundo do trabalho do professor. 

No ponto de vista de Levin (2003, p. 25) “a linguagem do corpo é a pura ação”, 

ou seja, o corpo pruduz não somente gestos, o corpo produz linguagem e a linguagem 

opera no nível do simbólico, entende-se a partir daí que o ser humano é dotado da 

capacidade de ressignificar o real a partir do simbólico.  

Nessa perspectiva a capacidade de autoorganização e de elaboração de conflitos 

internos são facilidatas pelos saberes e fazeres psicomotores. Para Fonseca (2010, p. 46) 

“a mente humana não pode ser independente do corpo e do cérebro, sendo 

consequentemente impossível separar o mental do neuronal e o psíquico do motor”. 

Dessa maneira compreende-se que as intervenções psicomotoras são instrumentos 

facilitadores da lida do sujeito com o prazer e o sofrimento no ambiente de trabalho.  

Fonseca (2010) apud Ramiro, Silva e Juvêncio (2013, p. 128) assinala “a 

importância do esquema corporal para o funcionamento harmonioso do complexo 

sistema neuropsicológico
1
”. Assim o esquema corporal está voltado para a 

concretização da representação que o sujeito faz de maneira global em relação ao seu 

corpo consideradas as experiências pelas quais a que esse corpo foi submetido. Note-se 

que o esquema corporal possui ligação direta com a linguagem corporal posto que 

ambos possibilitam olhares para a leitura desse corpo.  

No campo das experiências do ambiente de trabalho o sofrimento se configura 

como um fato inegável. A questão da insatisfação ou sofrimento no trabalho pode 

                                            
1
 Sistema neuropsicológico = sistema responsável pelas relações entre o cérebro e as práticas que o corpo 

humano manifesta. 
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ocorrer em situações pontuais, ou pode ser decorrência de um problema conjuntural 

como é o caso da precarização que apontaremos mais adiante. O ser humano tende a 

possuir limitações físicas e até mesmo psiquícas, nesse caso torna-se importante voltar o 

olhar para as formas de subjetivação do sujeito em relação a esse fator (LEMOS; 

GOTTIEB; COSTA, 2016; ALVES, 2013). 

As relações que o ser humano constitui entre ele mesmo, o outro e o mundo que 

o circunda tem papel fundamental no que se refere ao conhecimento e a representação 

desse sujeito em relação ao seu próprio corpo, tudo isso, está associado à educação 

psicomotora. Essas associações se efetuam ao nível da consciência corporal o passo que 

o ser humano inscreve o seu corpo no espaço, seus movimentos e a disponibilidade de 

seu corpo em vista de uma ação dirigida (LEMOS; GOTTIEB; COSTA, 2016; ALVES, 

2013). 

Na construção do esquema corporal a experiencia social torna-se decisiva. Desde 

o momento em que o sujeito nasce, usa sua linguagem corporal para inscrever-se no 

mundo, conhecendo a sí e aos outros, relacionando-se consigo mesmo e com os outros, 

explorando o mundo, gerando um aprendizado afetivo que é entranhado no corpo 

(LEMOS; GOTTIEB; COSTA, 2016; ALVES, 2013). 

Assim como as aprendizagens práticas são saudáveis na vida escolar, podem ser 

saudáveis no ambiente de trabalho. O investimento de práticas psicomotoras corporais 

no trabalho é potencialmente capaz de trazer alegria ao sujeito. O trabalho possui um 

significado grande na vida do indivíduo adulto, permite inserção nos modos de 

socialização e consumo nos dias atuais, por isso, a experiencia do trabalho não se 

restringe a vida no local de trabalho, mas a toda a vida do indivíduo (LEMOS; 

GOTTIEB; COSTA, 2016; ALVES, 2013). 

O trabalho ocupa lugar relevante na vida do individuo no mundo. Proporciona 

experiencias intelectuais e físicas. Isso demonstra a importancia de se propiciar 

experiencias laborais menos destrutivas especialmente aos professores (LEMOS; 

GOTTIEB; COSTA, 2016; ALVES, 2013). 

 

2.1 ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE PRECARIZAÇÃO 

 

Sabe-se que o sujeito da nossa pesquisa é o professor, vale analisar um aspecto 

importante do trabalho desse sujeito que é a precarização, para saber se há diferenças 
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fundamentais entre esses sujeitos. Compreendemos a complexidade dessa análise; não 

nos propomos a oferecer resultados conclusivos, mas estamos cientes também de que 

esse conceito pode nos fornecer alguns elementos que nos ajude a pensar como está 

sendo desenvolvido o trabalho desse professor.  

É consenso entre muitos pesquisadores (ANTUNES, 2007; BOLTANSKY; 

CHIAPELLO, 2009; BRAVERMAN, 1977; CASTEL, 1998; DURKEIM, 2008; 

GRINT, 2012; OFFE, 1989) que o trabalho se configura como categoria central para 

melhor compreender a sociedade sob a forma do seu desenvolvimento. No bojo dessa 

discussão entre trabalho e desenvolvimento da sociedade Castel (1998, p. 12) aponta 

alguns elementos relevantes, dentre eles: “a desestabilização dos estáveis, a instalação 

na precariedade de diferentes trabalhadores, e o aumento do desemprego”. 

Para Castel (1998), existem processos importantes que devem ser considerados 

nesse contexto dentre eles a incerteza no emprego ou a sua precarização, já que são 

fatores que levam a fragilidade social com impactos diretos na economia de forma que 

favorecem a desfiliação sindical e, em última instancia o desemprego. Assim sendo, a 

precarização se institui de duas maneiras: precarização da economia e precarização 

da proteção social. A primeira delas atinge as estruturas de produção e os salários, e a 

segunda, as leis referentes aos direitos dos trabalhadores.  

Diante disso, o presente capítulo pretende compreender de que forma a 

precarização tem sido apresentada nas recentes publicações brasileiras. Sendo o trabalho 

uma categoria por essência pertencente às Ciências Sociais, concordamos com Cano 

(2012) sobre tal potencialidade: 

Nas Ciências Sociais, entretanto, a coincidência entre o sujeito que estuda e o 

objeto de estudo abre um mundo de possibilidades, entre elas a de que o 

cientista se interrogue a si mesmo, enquanto membro de um grupo, através da 

introspecção ou da empatia. Outro elemento de grande relevância é que o 

produto do conhecimento das Ciências Sociais pode transformar seu objeto, 

pois os seres humanos podem usar esse saber para mudar o seu 

comportamento (CANO, 2012, p. 98). 

 

O autor enfatiza a importância do compartilhamento dos saberes entre as 

Ciências. À luz dessa recomendação buscar-se-á aqui fazer um diálogo entre autores. O 

termo precarização do trabalho apresenta um alto grau de complexidade, o que pode se 

dever a diferentes correntes tanto políticas quanto ideológicas as quais se debruçaram 

sobre ele em função de distintas posições assumidas pelos atores envolvidos nas 

relações entre capital e trabalho. O volume de estudos sobre as consequências da 

precarização não foi suficiente para definir e caracterizar consensualmente esse 
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fenômeno: (FARIA; KREMER, 2004; OLIVEIRA; CARVALHO, 2008). Desse modo, 

entre as décadas de 1980 e 1990 tais estudos se propagam (momento em que o Brasil 

vive um contexto de reestruturação produtiva). 

Há que se considerar que quando se fala em precarização tem-se pelo menos 

duas dimensões em jogo uma objetiva e outra subjetiva: a objetiva é que, 

principalmente nesse momento histórico, não há trabalho para todos; e a subjetiva 

conforme Braverman (1977) previa:  

 

a necessidade de ajustar o trabalhador ao trabalho em sua forma capitalista, 

de superar a resistência natural intensificada pela tecnologia mutável e 

alternante, relações sociais antagônicas e a sucessão de gerações, não termina 

com a “organização científica do trabalho”, mas se torna um aspecto 

permanente da sociedade capitalista (BRAVERMAN, 1977, p. 124). 

 

Retornando ao ponto da objetividade do fenômeno, torna-se importante ressaltar 

que a precarização pode ocorrer tanto na esfera pública como na esfera privada de 

trabalho principalmente porque o mercado financeiro apresenta característica de ser 

instável e volátil. (NEVES; PEDROSA, 2007). 

Esse processo de precarização é global, e aprofunda a competitividade entre as 

empresas. Desse modo, a internacionalização dos mercados pressupõe a flexibilização 

dos produtos e processos (BRAVERMAN, 1977; BOLTANSKY; CHIAPELLO, 

2009; CASTEL, 1998).  Assim sendo, a relação entre capital e trabalho precisa ser 

remodelada de tal sorte que se submetam as leis da oferta e da procura.   

Segundo Giddens (2005, p.68) a globalização “não é algo que simplesmente 

‘está lá, além’, operando num plano distante, sem se imiscuir com as coisas 

individuais”. Ou seja, “ela é um fenômeno ‘logo aqui’ que está afetando nossa vida 

íntima e pessoal de diversas maneiras”. Portanto, ela está “mudando a natureza de 

nossas experiências cotidianas”. Dessa forma, ela opera em âmbito social, cultural, e 

ainda político. 

O novo capitalismo em esfera global que traz a reboque a precarização é 

centrado no crescimento do denominado setor de serviços. Nesse sentido, sobre 

precarização Thébaud-Mony e Druck (2007), tem o seguinte entendimento: 

 
[...] processo social constituído pela amplificação e institucionalização da 

instabilidade e da insegurança, expressa nas novas formas de organização do 

trabalho – onde a terceirização/subcontratação ocupa um lugar central – e no 

recuo do papel do Estado como regulador do mercado de trabalho e da 

proteção social através das inovações da legislação do trabalho e 

previdenciária (THÉBAUD-MONY; DRUCK, 2007, p.31).  
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É compreensível, pois, nesse panorama, a defesa pela flexibilização das leis 

trabalhistas com o argumento de que gerará novos empregos, entretanto, é necessário 

ponderar que isso pode acarretar o aumento da vulnerabilidade do trabalhador. Antunes 

(2007) enumera as formas de trabalho precário: terceirização, subcontratação, trabalho 

temporário, por tarefas. Todas as formas ao fim e ao cabo podem: “fragmentar os 

coletivos de trabalho e jogá-los em condições precárias de trabalho, saúde e de 

emprego, instituindo estatutos diferentes e, em geral, criando um manto de 

invisibilidade sobre esses trabalhadores” (ANTUNES, 2007, p.13-14). A 

precarização não faz diferenciação entre os tipos de emprego sejam eles formais, ou 

informais, do serviço público ou do privado.  

Cabe sublinhar quanto à dimensão objetiva apontada por (NEVES; PEDROSA, 

2007) existem como consequências da precarização uma perspectiva de que essa 

influência negativamente as formas de trabalho para o trabalhador aprofundando a 

intensificação e a terceirização.   

Com efeito, no que se refere à dimensão subjetiva apontada por 

(BRAVERMAN, 1977; DEJOURS, 2004; MARTIS; HONÓRIO, 2014) o caminho 

percorrido até aqui foi suficiente para constatar que não estamos logrando êxito em 

oferecer um ambiente com qualidade para a saúde física e mental dos trabalhadores. Já 

que a competitividade acirrada fomentada pelo mercado não são favoráveis à saúde 

física e mental do trabalhador. E ainda, a flexibilização das leis trabalhistas viabilizam 

para o setor privado um cenário confortável para contratação de trabalhadores em 

situação precária.  

Logo, o apontado até aqui permite entender que a categoria trabalho segue sendo 

expressão de um contexto de disputas entre duas grandes dimensões a objetiva, isto é, as 

condições materiais para realização do trabalho, e a subjetiva, que depende do 

redimensionamento dos pressupostos que baseiam as relações sociais na atualidade. 

Existe no interior dessa monografia uma perspectiva qualitativa de que o trabalho é uma 

construção social constantemente resinificada pelo trabalhador.  

Com vistas a seguir com o seu desenvolvimento o tópico abaixo diz respeito aos 

procedimentos metodológicos voltados para a ampliação dos objetivos dessa pesquisa. 

E depois disso, demonstra-se o que a literatura aponta sobre a precarização do trabalho 

do professor. 
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3 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa constitui-se de um estudo exploratório pautado nos 

princípios da análise bibliográfica, privilegiando os aspectos qualitativos, bem como 

considerando os quantitativos, sempre que necessários. Além disso, procuramos 

articular algumas bibliografias do campo da Administração Científica, da Educação e da 

Educação Psicomotora buscando o diálogo entre as mesmas.  

Sobre a pesquisa exploratória toma-se por base Mattar (2005). Ela se configura 

como um apanhado que visa abastecer o pesquisador de maior esclarecimento sobre o 

tema ou problema da pesquisa, possibilitando-o edificar hipóteses ou encontrar novos 

aspectos para o estudo que se pretende realizar; auxiliar a ampliar a formulação acerca 

do problema de pesquisa.  

 A abordagem qualitativa de pesquisa é entendida com base em Paillé e 

Mucchielli (2003), ou seja, destina-se a investigar questões complexas as quais não 

podem representar opiniões, comportamentos, atitudes de indivíduos ou grupos. O 

enfoque da abordagem qualitativa é o fenômeno investigado como uma expressão 

discursiva e significante de reformulação, de explicitação ou de teorização de um 

testemunho, a finalidade não se concentra em obter resultados conclusivos.  Desta 

forma, a monografia se inserirá num contexto dialógico de descoberta negando a lógica 

de comprovação por meio de provas. 

Os aspectos quantitativos acima referenciados serão empregados em alguns 

momentos deste estudo, visando o registro de informações que colaborem para o 

cumprimento da tarefa de apresentar as produções acadêmicas sobre precarização.   

Neste sentido, foi possível levantar o número de artigos produzidos entre 2007 e 2014.  

 

3.1 OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Os dados foram analisados combinando a abordagem quantitativa (quando 

necessário) com a abordagem qualitativa. A fase inicial diz respeito a ida a plataforma 

de acesso aberto SCIELO. A escolha dessa base de dados se deu em função de essa 

abrigar a produção mais recente na área da Educação sobre precarização. Os termos 

utilizados para busca foram: (precarização do trabalho escolar, precarização do trabalho 
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e da educação, precarização no trabalho). Depois disso, os dados foram classificados em 

uma tabela conforme as seguintes informações: Ano, Título, Autor, Periódico, 

Qualis/Capes, Total conforme quadro 1 A partir daí, procurou-se compreender quais as 

ideias de precarização estavam postas nos artigos como mostra quadro 2. Durante a 

busca confirmou-se a hipótese de que haviam poucos trabalhos publicados sobre o tema 

da precarização e apenas um que falava acerca da precarização do trabalho do professor. 

No percurso sentiu-se a necessidade de responder a questão: o que é precarização? 

Nesse contexto, buscamos autores do próprio campo da Administração para responder a 

pergunta. Mais adiante o próprio processo de construção da pesquisa nos mostrou os 

conceitos de prazer e sofrimento no trabalho como indicadores passíveis de intercessão 

com o campo da psicomotricidade. Assim, já ampliando os olhares da pesquisa 

buscamos entender as possíveis contribuições da psicomotricidade em relação a 

algumas consequências da precarização e finalmente como os conceitos de prazer e 

sofrimento se mostraram bem relevantes no processo de intercessão com o campo da 

psicomotricidade eles foram realmente entendidos dentro da pesquisa como indicadores 

da precarização no trabalho do professor. Obs.: Das três pesquisas que versavam sobre 

precarização no trabalho apenas uma tratava do trabalho do professor. Então, 

procuramos ater a presente monografia à mesma.  

A revisão de literatura se refere a 2007, 2011 e 2014 e sugere a continuação de 

estudos sobre o tema tendo em vista que foram encontrados poucos trabalhos.  

 

QUADRO 1 - ARTIGOS CIENTÍFICOS 

Ano Título Autor Periódico Qualis/Capes Total 

2007 

 

 

Reforma da educação 

profissional ou ajuste 

ao regime de 

acumulação flexível? 

Kuenzer, 

Acacia 

Zeneida 

Trabalho, 

Educação e 

Saúde 

versão On-

line 

 

B2 1 

2011 

Vozes em embate na 

mídia de informação 

e produção da 

objetividade: polêmic

as em torno da 

precarização do 

trabalho na escola. 

Deusdará, 

Bruno and 

Rocha, Décio 

DELTA: 

Documentaçã

o de Estudos 

em 

Linguística 

Teórica e 

Aplicada 

 

B5 1 

2014 
Prazer e sofrimento 

docente em uma 

Martins, 

Andréa Arnaut 

Organizações 

& Sociedade 
A2 1 
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instituição de ensino 

superior privada em 

Minas Gerais. 

Vieira and 

Honório, Luiz 

Carlos 

 

versão On-

line 

 
Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

QUADRO 2 - IDEIAS DE PRECARIZAÇÃO 

Ano Título Autor 
Ideias de 

precarização 

2007 

 

 

Reforma da educação 

profissional ou ajuste ao 

regime de acumulação flexível? 

Kuenzer, Acacia 

Zeneida 

Destaque para a 

“precarização dos 

percursos 

formativos” que na 

opinião dela 

valorizam o saber 

pela prática sem que 

de antemão o 

profissional tenha 

tido contato com os 

saberes teóricos que 

a embasam. 

2011 

Vozes em embate na mídia de 

informação e produção da 

objetividade: polêmicas em 

torno da precarização do 

trabalho na escola. 

Deusdará, Bruno 

and Rocha, 

Décio 

Foco na construção 

dos discursos que 

fomentam a ideia de 

precarização da 

Educação. 

2014 

Prazer e sofrimento docente em 

uma instituição de ensino 

superior privada em Minas 

Gerais. 

Martins, Andréa 

Arnaut Vieira 

and Honório, 

Luiz Carlos 

Destaca o sofrimento 

no trabalho do 

professor do ensino 

superior que ocorre 

em função da sua 

precarização. 

Exemplo: 

competitividade 

incentivada pelas 

avaliações externas.  
Fonte: Elaboração própria (2018). 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

4.1 APONTAMENTOS SOBRE O QUADRO 

 

Para tornar ainda mais clara à questão de como aparece a precarização, torna-se 

necessário, abordar, em certa medida, o que os artigos expõem. Este item analisa a 

questão da precarização no contexto educacional brasileiro. Ela é entendida como forma 

de dilaceramento das condições de trabalho com impacto direto nas produções de 

sentido sobre o trabalho na vida do ser humano. Conforme exposto no texto de 2014: 

 

Quando se analisa a precarização do trabalho dos professores, podem ser 

percebidas algumas inadequações, como excessiva carga horária de trabalho, 

exagerado tamanho das turmas, alta correlação entre professor e alunos, e 

grande rotatividade e/ou itinerância dos professores pelas escolas, além das 

questões sobre carreira no magistério (MARTINS; HONORIO, 2014. p. 

836). 

 

Conforme indicado, as inadequações nas condições de trabalho favorecem a não 

satisfação do professor em seu ambiente de trabalho e impactam diretamente no seu 

rendimento enquanto trabalhador. Nesse sentido os recursos financeiros disponíveis 

podem ser mais bem aproveitados para a melhoria dessas condições de trabalho. A 

educação ocupa posição de visibilidade na agenda no contexto social, diante disso é 

preciso encontrar respostas a esses desafios. 

Cada vez mais a ideia de competências está presente nos documentos que 

norteiam o trabalho do professor, ou seja, quais as características que esses 

trabalhadores devem apresentar para desenvolver o seu trabalho, Conforme Kuenzer, 

(2007) ser flexível é exemplo disso: 

Ser flexível, para estes trabalhadores, significa adaptar-se ao movimento de 

um mercado que inclui/exclui, segundo as necessidades do regime de 

acumulação. A competência, nos pontos desqualificados das cadeias 

produtivas, resume-se ao conhecimento tácito, demandado pelo trabalho 

concreto. Não há, para estes trabalhadores que atuam nos setores 

precarizados, demandas relativas ao desenvolvimento da competência de 

trabalhar intelectualmente em atividades de natureza científico-tecnológica, 

em virtude do que não se justifica formação avançada (KUENZER, 2007 p. 

495). 

Ao articular a relação entre precarização e competência a autora suscita a 

reflexão sobre o trabalho dos profissionais da educação marcado, sobretudo, por um 

processo que tem como princípio norteador a efetiva simplificação dos conteúdos, por 
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meio da adoção cada vez menos criteriosa de apostilas e materiais didáticos. Apesar 

desse cenário desanimador existe um esforço no sentido de proposição de mudanças: 

Todos os temas elencados parecem tocar nas questões que constituem os 

eixos centrais a partir dos quais se podem vislumbrar possíveis alternativas 

para a situação de precariedade da Educação, em um país cujas condições 

mais básicas de vida ainda não foram garantidas à maioria de nós, brasileiros: 

financiamento público, condições de trabalho, acesso e permanência 

(DEUSDARÁ; ROCHA, 2011 p. 124). 

 

Conforme indicado, o problema da precarização na educação está ligado a outros 

problemas também presentes na esfera educacional. Nesse sentido o combate a 

precarização é um desafio que deve ser enfrentado pelo investimento na escola. Os 

problemas enfrentados pela escola são também problemas presentes na sociedade. Para 

mudar isso, é preciso atuar em outras frentes que incluem melhorias da saúde, 

segurança, incentivo ao lazer e etc. As mudanças devem ocorrer nas escolas, mas 

também devem ocorrer em outros aspectos da vida das pessoas. Em resumo, a discussão 

sobre a precarização é baseada em diferentes estruturas interpretativas e a escola é 

constantemente recriada na correlação de forças e também no diálogo entre essas 

diferentes estruturas. 

 

4.1.1 Análise das contribuições da psicomotricidade em relação a algumas 

consequencias da precarização no trabalho do professor 

  

O presente capítulo pretende analisar as contribuições da psicomotricidade em 

relação a algumas consequencias da precarização no trabalho do professor. 

Especificamente, interessa-se por demonsntrar que elementos da psicomotricidade 

podem ajudar a pensar as consequencias destrutivas da precarização na subjetividade 

humana. Essa análise será feita com base na observação do artigo cinentífico “Prazer e 

sofrimento docente em uma instituição de ensino superior privada em Minas Gerais” 

dos autores Andréa Arnaut Vieira Martins e Luiz Carlos Honório. A opção por esse 

artigo se deu por conta de ser ele o único artigo a considerar a precarização como 

aspecto relevante na dimensão subjetiva do prazer e do sofrimento no ambiente de 

trabalho. 

O artigo pesquisado avalia a percepção de docentes de uma Instituição de Ensino 

Superior privada de Belo Horizonte sobre a experiência de prazer e sofrimento no 

trabalho. Os dados analisados possibilitam indicar que a alegria e/ou o sofrimento 
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psiquico do indivíduo podem vir a ser influenciados pelas condições do ambiente de 

trabalho. O quadro abaixo mostra indicadores de prazer e sofrimento encontrados no 

artigo e um resumo de possibilidade interpretativa à luz da psicomotricidade:  

 

QUADRO 3 - INDICADORES 

Prazer   Indicadores Sofrimento Indicadores O que a 

psicomotricidade 

aponta 

Realização 

profissional  

Identificação 

com as 

tarefas 

Falta de 

liberdade para 

expressar 

opiniões no 

local de 

trabalho 

Clima de 

desconfiança  

 

“A 

reconceptualização e 

ressignificação da 

psicomotricidade, 

deve partir dum 

corpo vivido, depois 

percebido e 

reconhecido nas suas 

esferas afetivas, 

simbólicas e 

cognitivas, visando a 

sua integração e 

orientação no espaço 

e no tempo e na 

interação com os 

outros, com os 

objetos e com a 

natureza.” (Fonseca 

2010 p.49). 

 

A partir disso 

compreende-se que 

cada corpo afeta, e, é 

afetado; a relação de 

implicação dos 

afetos rege a 

cadencia dos 

significados e 

representações que o 

ser humano tem 

acerca do mundo.  

 

Liberdade de 

expressão  

Uso da 

criatividade  

Esgotamento 

profissional 

Sobrecarga, 

estresse, 

competitividade, 

gestão 

controladora 

Elementos da Precarização dos trabalhos 

docentes 

  

 

Incerteza quanto 

à permanência 

dos docentes no 

trabalho em 

função da 

aquisição por 

uma instituição 

privada; 

 

falta de 

autonomia; 

 

formas de 

avaliação 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

Retomamos aqui a ideia da importância da compreensão dos modos de 

precarização o trabalho por compreender que dissertar sobre o tema impõe abordar as 

publicações recentes sobre ele e fazemos o exercício de buscar conexões com a 
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psicomotricidade (LEMOS; GOTTIEB; COSTA, 2016; ALVES, 2013). E nesse 

momento apresentamos o artigo eleito para análise nos seus aspectos principais o que 

ilumina a compreensão sobre os pontos de consenso e/ou dissenso.  

Isso posto, o aspecto da precarização para Pereira, Tassigni e Bizarria (2017, p. 

171) traz as seguintes consequências: “aprofundamento de estruturas improvisadas e 

insuficientes; rotatividade, superexploração” o que para as autoras fragiliza o direito do 

trabalhador. Tal aspecto chama a atenção no artigo analisado sob a forma da incerteza 

dos professores em relação à garantia de seus postos de trabalho. Nesse contexto os 

artigos analisados revelam que:  

• A imagem organizacional do ambiente educativo tem sido pensada em 

aproximação com a empresa; 

• Ao se falar em precarização existe a necessidade do uso heterogêneo de 

referenciais. 

Disso pode-se concluir que o principal foco analítico dos estudos se concentra na 

identificação do tipo de ambiente educativo que se pretende construir, na chegada desse 

desafio identifica-se o macro sistema e suas relações de poder, e na outra ponta: a 

própria universidade com deficiências na ordem do relacionamento humano, na 

reprodução de desigualdades. O trabalho apresenta a preocupação do ambiente 

educativo como lócus de formação. Sobre o ambiente educativo Loureiro (2012) 

apresenta: 

Parece que a comunicação e a construção epistemológica das instituições 

escolares invisibilizam a vida que habita os corpos, afastam-se dos 

envolvimentos e das afetações que insurgem dos corpos e dos movimentos, 

talvez com medo e com as limitações de viver o gozo e o prazer do “sujeito 

encarnado”. Nesse sentido, quando habito e vivo nos afetos e afetações 

na/da/com as coisas e o próprio corpo, tomo como valor superior... a vida. 

(LOUREIRO, 2012, p. 26) 

 

De acordo com as palavras da autora corpo é afeto, corpo produz relação 

intrínseca com movimento, CORPO É VIDA. Segundo os princípios da 

psicomotricidade o corpo comunica os afetos. Desse modo, definimos corpo nesse 

contexto como inserido num processo que mobiliza afetos e delimitado por pressões 

plurilaterais. Assim sendo, existe a impossibilidade de mensuração objetiva dos seus 

afetos, dos seus sentimentos.  Ao passo que se torna muito difícil remodelar o caminho 

percorrido pelo individuo até a materialidade do produto de seu movimento. Acerca 

disso, Dejours (2004, p. 28) afirma: “É sempre afetivamente que o real do mundo se 

manifesta para o sujeito. Mas ao mesmo tempo em que o sujeito experimenta 
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afetivamente a resistência do mundo, é a afetividade que se manifesta em si”, nesse 

sentido, como a nossa forma de lidar com o mundo é sempre complexa e não linear, a 

psicomotricidade se constitui como possibilidade de interpretação, de expressão e de 

ação do sujeito nas relações com o outro e com os objetos. Logo, é importante citar a 

necessidade de se garantir que as instituições de ensino configurem-se em espaço que 

respeitem a dimensão psíquica e corporal do desenvolvimento humano no ambiente de 

trabalho dos profissionais da educação. Entretanto, apesar dos avanços em diversos 

campos de estudos percebe-se na análise do referido artigo que instituição conserva 

práticas de competitividade corroborando para um ambiente de trabalho destrutivo 

psiquicamente. 
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5 CONSIDERAÇÕES NÃO FINAIS 

 

Neste trabalho o objetivo principal foi compreender os subsídios da 

psicomotricidade para o trabalho do professor num cenário de precarização. Apoiada, 

teoricamente, em autores da Administração Científica, da Educação e da Educação 

Psicomotora busquei refletir sobre o fenômeno da precarização no trabalho docente a 

luz dos pressupostos teóricos da psicomotricidade, entendo-o como um caminho 

potencialmente capaz de auxiliar o professor a lidar com os limites e as dificuldades 

impostas pelo cotidiano exaustivo de trabalho, cotidiano esse que é favorecido pelo 

cenário da precarização. Para isso, foi necessário perseguir alguns objetivos específicos. 

O primeiro deles gira em torno de responder a questão: O que é precarização, 

assim foi possível abalizar que a precarização fragiliza os vínculos de trabalho tanto 

formais (sindicatos, por exemplo), quanto informais (relação entre os pares), o que em 

última instancia limita as condições materiais de trabalho afetando a saúde física e 

mental do trabalhador. 

O segundo objetivo especifico foi analisar o fenômeno da precarização à luz da 

psicomotricidade ficando evidente, a partir da articulação entre os autores, que existe 

um cenário de sofrimento por parte do docente favorecido pelas dificuldades 

encontradas no ambiente de trabalho. Nesse sentido, esse aspecto importante deve ser 

considerado tendo em vista a relevância dos fatores emocionais e subjetivos (relação 

com o “eu”, com o outro e com os objetos) relacionados ao desenvolvimento do 

trabalho. Uma sugestão, levantada em conversas com o meu orientador no sentido de 

tornar o processo de trabalho menos destrutivo psiquicamente falando é que se criassem 

“espaços de pausas” dentro do ambiente de trabalho, e ainda, as demandas dos 

professores fossem ouvidas por profissionais que pudessem observar e propor 

intervenções psicomotoras. 

O terceiro e último objetivo específico foi levantar as contribuições da 

psicomotricidade em relação a algumas consequências da precarização no trabalho do 

professor. Sobre esse objetivo o que se confirmou foi a necessidade de aprofundamentos 

dos estudos sobre o tema “in locus”. Sabe-se que a intervenção psicomotora é 

facilitadora do processo de lida com os desafios cotidianos, considerando também que 
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cada ser humano se afeta e dá significado diferente às experiências que possui. Os 

estudos feitos até aqui nos permitiu identificar que a educação psicomotora possibilita 

caminhos para pensarmos desafios do trabalho docente frente a um cenário de 

precarização. 

Nesse processo fica um questionamento: Como a educação psicomotora pode 

criar condições para minimizar os graus de sofrimento do professor no trabalho? Essa 

discussão está intimamente ligada à garantia de uma educação pública de qualidade, 

isso não é simples e é desafiador quanto à lógica de sua construção. Foi possível 

depreender também nesse percurso que é preciso investir no quesito participação dos 

atores no processo de formulação e implementação das ações no trabalho, pois isso 

confirma o pertencimento do sujeito/docente no grupo. 

Não existe receita pronta para o enfrentamento dos graus de precarização do 

trabalho docente. Além disso, sabe-se que o campo ainda está no inicio das discussões 

sobre as consequências da mesma no trabalho do professor. O estudo feito até o 

momento sugere os seguintes encaminhamentos: A realização de pesquisa no interior 

das escolas com o objetivo de ouvir os professores da educação básica sobre os 

impactos da precarização no seu trabalho. A adoção de políticas de incentivo para o 

cuidado da saúde mental e física do professor, entre outros. Logo, entendemos que o 

tema pesquisa é fecundo e aponta para continuidade de estudos, que pode acontecer 

através do acompanhamento dos profissionais que estão tanto na escola quanto na 

Universidade. 



28 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALVES, R. C. S. O corpo do professor. Curitiba: CRV, 2013. 

 

ANTUNES, R. Dimensões da precarização estrutural do trabalho. In: Druck, G; Franco, 

T. (Orgs). Perda da razão social do trabalho: terceirização e precarização. São Paulo: 

Boitempo Editorial, 2007. p.13-22. 

 

BAKHTIN, M. Reformulação do livro sobre Dostoiévski. In: BAKHTIN, M. Estética 

da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p.337-358.  

 

BOLTANSKI. L; CHIAPELLO, E. O novo espírito do capitalismo. São Paulo: 

Martins Fontes, 2009. 

 

BRAVERMAN, H. Trabalho e capital monopolista: a degradação do trabalho no 

século XX. Rio de Janeiro: Zahar, 1977. 

 

CANO, Ignacio. Nas trincheiras do método: o ensino da medicina das ciências sociais 

no Brasil. Sociologias, Porto Alegre, v. 14, n. 31, p. 94-119, 2012. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

45222012000300005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 11 nov. 2018.  

 

CARMO, R. M. Teoria social da austeridade: para uma crítica do processo de 

precarização. Revista do Serviço Público, Brasília, DF, v. 68, n. 2, p. 319-342, 2017. 

 

CASTEL, R. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. Petrópolis: 

Vozes, 1998. 

 

CASSUNDÉ, F. R.; BARBOSA, M. A. C.; MENDONÇA, J. R. C. Terceirização e 

precarização do trabalho: levantamento bibliométrico sobre os caminhos críticos da 

produção acadêmica em administração. Teoria e Prática em Administração, João 

Pessoa, v. 6, n. 1, p. 176-197, 2016. 

 

CENCI, A.; ADELA, F.; COSTAS, T. Pensamento e linguagem: cultura e 

aprendizagem. Revista Espaço Pedagógico, Passo Fundo, v. 16, n. 2, p. 34-47, 2009.  

 

DEJOURS, C. Subjetividade, trabalho e ação. Production, São Paulo, v. 14, n. 3, p. 27-

34, 2004. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

65132004000300004&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em:  29 out.  2018. 

 

DEUSDARA, B.; ROCHA, D. Vozes em embate na mídia de informação e produção da 

objetividade: polêmicas em torno da precarização do trabalho na escola. Delta, São 

Paulo, v. 27, n. 1, p. 121-145, 2011. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

44502011000100007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 29 out. 2018. 

 

DURKEIM. E. Da divisão do trabalho social. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

 



29 

 

 

FARIA, J. H; KREMER, A. Reestruturação produtiva e precarização do trabalho: o 

mundo do trabalho em transformação. Revista de Eletrônica de Administração, Porto 

Alegre, v.10, n 5, 2004.  

 

FONSECA, V. da. Psicomotricidade: uma visão pessoal. Construção Psicopedagógica, 

São Paulo, v. 18, n. 17, p. 42-52, 2010. Disponível em 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-

69542010000200004&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em:  29 out.  2018. 

 

FONSECA, V. Psicomotricidade. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes,1988. 

 

GIDDENS, A. Sociologia. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

 

GÓES, K. R.; SOUZA, M. S. A precarização do trabalho: um modo sócio-histórico da 

precariedade. Interface - Revista do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Botucatu, 

v. 12, n. 1, p. 139-155, 2015. 

 

GRINT. K. The sociology of work. 3. ed. Boston: Polity Press, 2012. 

 

KUENZER, A. Z. Reforma da educação profissional ou ajuste ao regime de acumulação 

flexível? Trabalho Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v. 5, n. 3, p. 491-508, 2007. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-

77462007000300009&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 29 out. 2018. 

 

LOUREIRO, C. R. N. Da S. Laboratório De Aprendizagem Da Unidade Escolar 

Humaitá I Do Colégio Pedro II - Uma Perspectiva Encarnada. In.: Encontro Nacional de 

didática e prática de ensino, 16., 2012, Campinas. Anais... Campinas: UNICAMP. 

2012. p. 22-35.  

 

LEMOS, A. H. C.; GOTTLIEB, L. S. N.; COSTA, A. S. M. Pressure, performance and 

prestige: dilemmas for contemporary professionals. Organizações e Sociedade, 

Salvador, v. 23, n. 79, p. 539-552, 2016. 

 

LEVIN, E. A clínica psicomotora. Petrópolis: Vozes, 2003. 

 

LOVISARO, M. A psicomotricidade aplicada na escola: guia prático de prevenção 

das dificuldades da aprendizagem. Rio de Janeiro. Wak, 2011. 

 

MAITAN FILHO, P. L.; SIMÕES, J. M. Entre o alto desempenho e a precarização: 

uma análise sobre as configurações do trabalho na indústria automobilística. Revista 

Capital Científico - Eletrônica, Guarapuava, v. 13, n. 2, p. 124-114, 2015. 

 

MARTINS, A. A. V.; HONORIO, L. C. Prazer e sofrimento docente em uma instituição 

de ensino superior privada em Minas Gerais. Organizações e Sociedade, Salvador, v. 

21, n. 68, p. 835-851, 2014. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/osoc/v21n68/a05v21n68.pdf >. Acesso em: 29 out. 2018. 

 

MATTAR, F. N. Pesquisa de marketing. São Paulo: Atlas, 2005. 

 



30 

 

 

NEVES, M. A.; PEDROSA, C. M. Gênero, flexibilidade e precarização: o trabalho a 

domicílio na indústria de confecções. Sociedade e Estado, Brasília, DF, v. 22, n. 1, p. 

11-34, 2007.  

 

OFFE, C. Capitalismo desorganizado. São Paulo: Brasiliense, 1989.  

 

OLIVEIRA, L.; CARVALHO, H. A precarização do trabalho na Europa. Dados – 

Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 51, n. 3, p. 541- 567, 2008.  

 

PAILLÉ, P.; MUCCHIELLI, A. Lánalyse qualitative en sciences humaines et 

sociales. Paris: Armand Colin, 2003. 

 

PEREIRA, M. C. S. A precarização da política de saúde: uma expressão da questão 

social. Interface - Revista do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Botucatu, v. 6, n. 

1, p. 114-132, 2009. 

 

PEREIRA, M. E. R.; TASSIGNY, M. M.; BIZARRIA, F. P. A. Terceirização e 

precarização do trabalho na política pública de assistência social. Administração 

Pública e Gestão Social, Viçosa, v. 9, n. 3, p. 171-183, 2017. Disponível em: 

<https://www.apgs.ufv.br/index.php/apgs/article/view/1321>. Acesso em: 29 out. 2018.  

 

RAMIRO, B. C.; SILVA, A. U.; JUVÊNCIO J. P. A estimulação motora como proposta 

para a integração inter-hemisférica das funções cerebrais. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE PSICOMOTRICIDADE VÍNCULOS EM PSICOMOTRICIDADE: 

O REAL E O VIRTUAL, 12., 2013, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: UERJ, 

2013.  

 

STÜRMER, A. B.; COSTA, B. P. da. Território: aproximações a um conceito-chave da 

geografia. Geografia, Ensino e Pesquisa, Santa Maria, v. 21, n.3, p. 50-60, 2017. 

 

TEIXEIRA, E. Reflexões sobre o paradigma holístico e holismo e saúde. Revista da 

Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, v. 30, n. 2, p. 286-90, 1996. 

 

THÉBAUD-MONY, A; DRUCK, G. Terceirização: a erosão dos direitos dos 

trabalhadores na França e no Brasil. In: DRUCK, G; FRANCO, T. (Orgs). Perda da 

razão social do trabalho: terceirização e precarização. São Paulo: Boitempo Editorial, 

2007. p.23-58. 

 

VASCONCELLOS, L. H. R.; DELBONI, D. P. Empreendedorismo e precarização do 

trabalho: o desenvolvimento e a aplicação de uma estrutura para análise de 

empreendedoras no estado de São Paulo. Revista de Empreendedorismo e Gestão de 

Pequenas Empresas, São Paulo, v. 4, n. 1, p. 54-78, 2015. 

 

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos 

psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

 

XIMENES, S. B. O conteúdo jurídico do princípio constitucional da garantia de padrão 

de qualidade do ensino: uma contribuição desde a teoria dos direitos 

fundamentais. Educação e Sociedade, Campinas, v. 35, n.129, p.1027-1051, 2014.  

 

https://www.apgs.ufv.br/index.php/apgs/article/view/1321

