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Sobre a Coleção
A “ Série Dissertações”  constitui-se numa projeto do PPG-Ed –

Mestrado em Educação da Universidade Tuiuti do Paraná de publicar as
dissertações que obtiveram indicação de publicação pela Banca de defe-
sa e que merecem, por este motivo, serem divulgados no amplo espaço
educacional brasileiro. Objetiva divulgar a produção científica desenvolvida
no PPG-Ed – Mestrado em Educação no meio acadêmico e profissional
no sentido de incentivar a continuidade da formação do pesquisador de-
senvolvendo novas pesquisas. Nesse sentido, vem atender ao que se
propõe este Programa que, além de formar pesquisadores, acredita na
continuidade da formação do espírito científico que se desenvolve através
do desenvolvimento da pesquisa científica cuja finalidade última consiste
em dotar a consciência de novas idéias, representativas de conteúdos até
então ignorados da realidade exterior. Esta série afirma-se no pressuposto
que origina o trabalho desenvolvido no PPG-Ed – Mestrado em Educa-
ção, de que a ciência, sendo a forma mais elevada do conhecimento,
participa das condições gerais que caracterizam a este, isto é, pertence ao
complexo de relações que se estabelece m entre o ser vivo e a realidade
circunstante. Mediar com a realidade circunstante o conhecimento produ-
zido a partir desta realidade é atender o que a Lei 9.394/96 estabelece
sobre a relação ensino-pesquisa-extensão.

A “Série Dissertações” pretende contribuir com a reflexão sobre os
impactos das transformações do mundo hodierno na formação e exer-
cício dos profissionais que, como sujeitos históricos construtores do
mundo em que vivem,  necessitam pensar, interpretar e construir uma
sociedade mais justa e humana

Curitiba, março de 2005

Naura Syria Carapeto Ferreira
Coordenadora do PPG-ED

Mestrado em Educação
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Sobre a dissertação
O trabalho de Daniel Vieira da Silva, apresentado como dissertação

de mestrado na linha de pesquisa “Práticas Pedagógicas: Elementos
Articuladores”, do Programa de Pós-Graduação da UTP, tem
características que lhe conferem especial relevância para a pesquisa e
aprofundamento dos estudos em Educação Infantil.

De forma instigante, o autor analisa as práticas psicomotoras aplicadas
nas creches de Curitiba, no período de 1986 a 1994, tomando-as sob o
pressuposto da prática social. Com essa preocupação, de tratar as práticas
corporais como prática social, permite-se problematizar as concepções
de corpo e de psicomotricidade presentes na Educação Infantil,
evidenciando seus fundamentos em concepções distintas e antagônicas
de homem e de sua relação corporal: a concepção idealista e dualista, que
trata do corpo de forma naturalista, e a concepção mecanicista, em
oposição à materialista, que busca nas determinações históricas e sociais
a produção do homem como totalidade intelectual/corporal. Em
decorrência, contextualiza a sociedade capitalista como totalidade histórica
na qual o corpo humano físico sofre as determinações do espaço, do
tempo e do ritmo com o objetivo de economia do movimento, próprios
da exigência da exploração da força de trabalho para a produção da
mercadoria, sob a relação social do capital e trabalho assalariado.

Norteado por esse quadro teórico, o autor percorre a trajetória das
práticas corporais desenvolvidas no interior da educação da infância
brasileira do período colonial até nossos dias, detendo-se mais
aprofundadamente no período republicano tendo em vista a sua
importância histórica para o nosso país, que se consolida e se expande
como sociedade capitalista na forma mais avançada da produção industrial.

Empreende uma análise original das práticas corporais, ao empregar
categorias como corpo aliciado e corpo normatizado para explicar ações
educativas dos colonizadores sob a orientação dos jesuítas e após a
expulsão desses educadores.

Inspirado pela categoria foucautiana de corpos dóceis, aplica-a ao
estudo mais detidamente das práticas psicomotoras desenvolvidas na
sociedade brasileira, regida pelo trabalho livre demandado pela produção
fabril. Enfatiza, segundo Foucault, que a ação educativa sobre o corpo
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“prioriza a necessidade da eficiência do movimento, deixando de tratá-lo
como o corpo do “não faça”, passando a receber um tratamento para
que “faça” de maneira mais eficiente, com um mínimo de investimento”
(SILVA, 2003: p.38).

No que diz respeito à questão da docilização dos corpos empregados
na produção capitalista é importante ressaltar que o autor, fiel à perspectiva
da análise materialista dialética, revela os movimentos simultâneos de
submissão/emancipação do trabalhador, decorrente da luta de classe
travada no interior da sociedade. Disso deriva a contradição que permeia
o processo educacional brasileiro: por um lado, o “aparecimento de
saberes e poderes sobre o corpo, cada vez mais sutis”, sendo a escola
seu principal difusor; por outro, a pressão do proletariado na busca de
acesso ao conhecimento social, de cuja produção participou e que
compete à escola transmitir SILVA, 2002: p. 50).

No interior da luta social, em meio aos percalços da trajetória de
expansão e consolidação da educação escolar brasileira, verifica-se a
criação dos jardins de infância e das creches, como iniciativa voltada
para a educação da infância. As especificidades das instituições oferecidas
à infância brasileira correspondem à compreensão de diferentes funções
educativas atribuídas à escola: ora como prática higienista e
assistencialista; ora como educação preventiva, em substituição à
educação repressiva e punitiva. Embora de diferentes matizes, segundo
o autor, são ambas as tendências expressões do princípio de controle
social que Foucault explicita como disciplinas, ou seja, “métodos que
permitem o controle minucioso das operações do corpo, que asseguram
a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação
docilidade-utilidade” (SILVA, 2003: p.57). Nesse contexto teórico, situa-
se a Psicomotricidade que, não por acaso, nasce como um campo de
conhecimento emergente das determinações das relações sociais de
exploração do trabalho sobre a mente e o corpo do trabalhador.

O período republicano no Brasil, caracterizado pela implantação de
um ensino inspirado nos princípios científicos do positivismo, preocupa-
se com a expansão escolar, pois baseia-se no pressuposto que a escola
é o lugar privilegiado em que as diferenças sociais, entendidas como de
capacidade e não de classe, podem ser aproximadas pelo
desenvolvimento intelectual dos indivíduos. No âmbito da Educação
Infantil, são criadas as primeiras creches na perspectiva higienista e
assistencialista, como bem observa o autor em consonância com os
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historiadores da educação. Trata-se de superar a Educação Infantil de
caráter repressivo e punitivo, substituindo-a pela educação preventiva
em que a infância é objeto de cuidados que garantem as condições
saudáveis para a formação do trabalhador adulto e vigoroso, capaz do
adestramento demandado pelo trabalho fabril.

No quadro da materialidade das condições de trabalho sob as
relações sociais capitalistas, analisadas por Marx, revela-se a mecanização
da indústria como aquela que se utiliza do trabalhador e de seu aparato
físico. Razão pelas quais as normas que sustentam a sociedade industrial
derivam dos estudos do desenvolvimento das atividades de produção e
de sua racionalização no espaço e tempo, que Foucault chama de
disciplinas. Dessas importantes reflexões, o autor do trabalho, objeto de
nossa apresentação, desenvolve suas considerações sobre o surgimento
de Psicomotricidade, “como desdobramento das práticas disciplinares
atrelada à produção capitalista”, ou seja, o conhecimento médico e
pedagógico do adestramento do corpo regido pela máquina, sob os
ditames do capital (SILVA, 2002: p.59).

Na trajetória da educação da infância brasileira, que o autor desenvolve,
seguindo as pegadas do percurso historiado por Kramer (1984, 1993);
Diez (1998), Kuhlmann (2000), a criação do Departamento Nacional da
Criança constitui marco significativo, posto que inaugura iniciativas que
implantam e consolidam, até os dias de hoje, os projetos e até a tentativa
de um sistema de creches e jardins de infância, no qual a Psicomotricidade
se insere como campo privilegiado de atividades educativas para a criança.

A Psicomotricidade, por sua vez, é nutrida de princípios teórico-
práticos que a aproximam cada vez mais da precocidade da educação
corporal da criança, pautada pelos estudos da neurofisiologia, da
psicologia e da psicanálise. Conceitos como esquema corporal, imagem
corporal tornam-se clássicos nos estudos da área, e concepções
epistemológicas, como corpo hábil, corpo consciente e corpo significante
são formulados como marcos definidores dos períodos pelos quais
passa a Psicomotricidade e as tendências explicativas do movimento
corporal (Camus apud SILVA, 2002: p.70).

O autor apropria-se dos marcos epistemológicos propostos por
Camus e os aplica estabelecendo correlações entre os períodos de
expansão industrial no Brasil e a educação corporal, especificamente
aquela que se caracteriza como atividades psicomotoras nos currículos
das creches e nas classes pré-escolar. Consolida-se o processo de
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educação sistemática da infância, por meio de programas nacionais em
diferentes gestões governamentais, sendo os dispositivos legais da
Constituição Federal de 1988, do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) e da LDB 9394/96, marcos decisivos na trajetória histórica desse
nível educacional no nosso país.

O esforço de investigação do objeto de pesquisa proposto se revela
no último capítulo da dissertação. Inicialmente, o autor historia a criação
e expansão das creches no município de Curitiba e a inserção da
educação corporal como atividade educativa privilegiada, enfatizando a
determinação dos elementos desta trajetória de atendimento à infância
no interior da própria expansão industrial brasileira. Esta determinação
consolida no âmbito municipal a mesma política nacional de
desenvolvimento de programas de educação voltados para a primeira
infância, inspirados pelo princípio de uma educação compensatória,
buscando minimamente responder às demandas sociais de educação
da classe trabalhadora.

A passagem da perspectiva de uma Educação Infantil que responda
ao direito constitucional da criança à educação – que não atende apenas
às reivindicações das mães-trabalhadoras por uma instituição que cuide
de seus filhos - vai determinar a formulação da proposta das creches da
Prefeitura Municipal de Curitiba, sendo elaborados, em 1986, 1989 e
1994, os documentos que definem sua estrutura e funcionamento.

Pautados por uma proposta pedagógica e administrativa, que pela
primeira vez orienta o funcionamento das creches curitibanas, instaladas
desde 1975, os documentos normatizam questões como: oferta de
vagas e critérios de admissão de crianças; organização dos níveis
segundo a idade das crianças; períodos e horários de funcionamento
das creches; regulamentação das atividades dos profissionais da creche
e sua efetivação nos quadros da administração pública mediante
concurso; formação desses profissionais; orientação teórico-
metodológica com base em um referencial teórico.

Segundo o autor, o lugar das práticas corporais nas creches é definido
na “Proposta Pedagógica para o trabalho com crianças de zero a seis
anos”, elaborada em 1994, que explicita os princípios da
Psicomotricidade Relacional de André Lapierre e da Estimulação Essencial,
segundo Jeanine Lévy, buscando propor uma síntese entre as diversas
vertentes da área, de forma bastante eclética, posto que desconsidera
as divergências no âmbito dos pressupostos e da pedagogia do
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movimento. A pouca consistência teórica que informa o documento,
segundo o autor, se agrava mais ainda pelo pouco investimento na
formação dos profissionais das creches, que, entretanto, são instados a
cumprir a proposta metodológica de que todas as atividades de rotina
relativas ao trato com as funções básicas, que envolvem o corpo no
cotidiano das crianças (higiene, alimentação, sono, etc.), “podem ser
exploradas do ponto de vista relacional” (SILVA, 2002: p.133).

Encerra, o autor, sua análise com a consideração de que, embora os
avanços sobre os conhecimentos a respeito da infância e de suas
necessidades de algum modo se reflitam nos documentos que nortearam
administrativa e pedagogicamente as creches da rede pública de Curitiba,
no período de 1984 a 1996, as práticas psicomotoras inseridas no processo
pedagógico desenvolvido “resultaram num punhado de intervenções
normativas sobre o copo da criança”. Deste modo, não contribuindo para
“a afirmação da potência revolucionária” dos filhos dos trabalhadores e,
em última análise, para a formação corporal do próprio trabalhador, acabam
por fortalecer sua dominação (SILVA, 2002: p. 136).

A releitura deste trabalho reforçou nossa convicção de que ele contém
importantes subsídios para os educadores, não só da Educação Infantil,
mas para todos aqueles interessados na análise das práticas pedagógicas
sob os princípios do método do materialismo histórico e dialético.

Quanto à área da Psicomotricidade, podemos concluir que fomos
instigados a refletir no desafio a ela lançado, qual seja, a necessidade da
produção de um corpus teórico-prático capaz de responder à demanda
social de práticas corporais compatíveis com a apropriação do ser social
nas formas mais avançadas próprias da sua sociedade, que o
materialismo histórico e dialético chama adequadamente de
transcendência da auto-alienação do trabalho humano. Nesta perspectiva
este trabalho poderá ser considerado um estimulante ponto de partida.

Maria Auxiliadora CavazottiMaria Auxiliadora CavazottiMaria Auxiliadora CavazottiMaria Auxiliadora CavazottiMaria Auxiliadora Cavazotti
orientadora
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Este trabalho resulta das inquietações surgidas ao longo de nossa
trajetória profissional enquanto psicomotricista e formador de profissionais
para a Educação Infantil. Na busca de apreender a inserção das práticas
corporais neste âmbito da educação, nos vimos obrigados não somente
a aprofundar nossos estudos, mas a adotar um procedimento investigativo
diferente do usual. Tomando como base a ciência da história, descortinou-
se, paulatinamente, a compreensão do papel atribuído às práticas
corporais, papel este, que segundo nossos estudos, transcende à
formação do indivíduo propriamente dito, configurando-se como
elemento da prática social, o qual responde, fundamentalmente, ás
necessidades do modo capitalista de produção.

Sobre a origem da obra
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Sobre o autor
Daniel Vieira da Silva é comunicador social, pedagogo e

psicomotricista, especialista em psicomotricidade Relacional. Membro
titular da Sociedade Brasileira de Psicomotricidade e pesquisador do
Núcleo de Pesquisa em Educação – NUPE-Marx, Curitiba. Há 20 anos
vem desenvolvendo, dentre outras atividades ligadas ao campo
psicomotor, pesquisas relativas às abordagens corporais e sua aplicação
na Educação Infantil, bem como processos de formação continuada
para educadores da primeira infância.
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Às Crianças da classe trabalhadora.
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“Lá vida es dialógica por su naturaleza.
Vivir significa participar em um diálogo...

El hombre participa em este diálogo todo y
con toda su vida: com ojos, labios, manos,

alma, espíritu, com todo el cuerpo, com sus
 actos.” (Bakhtin, M. 1982)
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Resumo
Este trabalho, partindo da reflexão sobre as práticas corporais reali-

zadas no campo da educação, denominadas de psicomotricidade, e
mais especificamente daquelas desenvolvidas na Educação Infantil bra-
sileira, analisa sua inserção nas creches oficiais de Curitiba entre os anos
de 1986 e 1994. O referencial teórico da ciência da história, tal como
referido por Marx na Ideologia Alemã, fundamenta as analises desenvol-
vidas neste estudo, que estabelecem uma superação das abordagens
funcionais, cognitivas e psicológicas do corpo, concebendo a
Psicomotricidade como prática social. Esta concepção compreende o
corpo como corpo político, inserido no processo de exploração da
mais-valia, realizada pelo modo de produção capitalista. Nesse sentido,
partindo da confrontação entre a bibliografia das áreas da Educação,
História da Educação, Psicomotricidade e Psicologia, dentre outras, e a
análise dos documentos de orientação pedagógica para a educação
infantil produzidos pela Prefeitura Municipal de Curitiba entre os anos de
1986 e 1994, o presente estudo analisa o conjunto de elementos materi-
ais e técnicas que servem de reforço, de vias de comunicação e de
pontos de apoio para as relações de poder e de saber que se inserem
através das práticas corporais e submetem o corpo, fazendo dele objeto
de conhecimento.
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Abstract
This work, based on the reflection of the bodily practices adopted in

the educational process, known as Psychomotricity, and more specifically
og those adopted in the Brazilian educational system, analyses its use in
the public daycare centers of the city of Curitiba in the period between
1986 and 1994. The theoretical basis of the science of history, as referred
by Marx in German Ideology is used in the analysis of the present study,
which supersedes the functional, congnitive and psychological views of
the body, by viewing Psychomotricity as a social practice. This concept
understands the body as a political body, inserted in the process of
surplus-value exploitation, inherent part of the capitalist modes of
production. Using this approach, from na examination of the literature in
the fields of Education, history of Education, Psychomotricity and
Psychology, among others, and the analysis of the documentation on the
pedagogical guidelines of the elementary education produced by the city
of Curitiba from 1986 to 1994, the present study analyses the materials
and techniques that serve as reinforcement, communication means and
as support for the knowledge and power relationships which are taught by
corporal practices and turn the body into na object of knowledge.
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1
Introdução
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O trabalho analisa a inserção das práticas psicomotoras no campo
da Educação Infantil, na rede pública de Curitiba, nos últimos 15 anos do
século passado, problematizando as diversas concepções de corpo
que norteiam as referidas práticas.

Partimos do pressuposto de que as práticas psicomotoras
extrapolam os aspectos orgânicos, anatômicos e funcionais do corpo,
configurando-se como práticas sociais.

Frente às nossas experiências enquanto pedagogo e psicomotricista
há mais de 10 anos, atuante no âmbito da Educação Infantil, desenvol-
vendo sessões de Psicomotricidade, orientando e supervisionando o
trabalho de profissionais da rede educacional, pública e particular, fomos
motivados a buscar uma apreensão do fenômeno das práticas
psicomotoras neste setor da Educação Básica, a partir da análise de
como estas práticas estão articuladas aos ideais, valores, hábitos e
comportamentos que permeiam a nossa sociedade.

Os questionamentos nos quais há muito estamos imersos, relacio-
nados à forma pela qual o corpo, a Psicomotricidade e a Educação
Infantil se articulam, tornam necessários extrapolar o universo da
Psicomotricidade para além das concepções mecanicistas. Ao preten-
dermos apreender a inserção da Psicomotricidade como elemento da
prática pedagógica, nas creches oficiais da rede pública de Curitiba, nas
décadas de 80 e 90, necessitamos, portanto, situá-la como elemento da
formação social na qual estão inseridas estas instituições.

A compreensão de que as creches e pré-escolas foram criadas para
liberar a mulher para o mercado de trabalho, bem como, o conhecimen-
to teórico e prático a respeito das diversas linhas e práticas psicomotoras,
voltadas ao trabalho com a primeira infância na educação, não tem sido
suficiente para a superação das condições em que se encontram estas
instituições, nem, tampouco, esclarecer a inserção das práticas corpo-
rais nas mesmas.

Conscientes dessa realidade e da importância das práticas corpo-
rais na formação dos indivíduos, sentimos a necessidade de um
aprofundamento teórico, que nos permita apreender a inserção da
Psicomotricidade nas creches públicas de Curitiba, numa perspectiva de
totalidade, ou seja, em sua relação com o modo de produção da soci-
edade capitalista.

Diante dessas considerações, em torno da confluência existente en-
tre os sistemas educacional e político-econômico, formulamos as ques-
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tões que nortearam a problemática de pesquisa: 1) Estão as instituições
de Educação Infantil a serviço da promoção da cidadania ou a serviço
do controle social? 2) Qual a inserção e o papel social das práticas
corporais e psicomotoras no contexto dessas instituições?

Tendo em vista os questionamentos que tiveram o objetivo de explicitar
a temática e a condução teórico-metodológica da pesquisa, considera-
mos importante situar o referencial teórico no qual a circunscrevemos
nosso objeto de estudo.

As análises que vão compor nossa pesquisa buscam em Marx, ou
seja, na ciência da história, o fundamento teórico e metodológico.

Para referenciarmos o percurso histórico da Educação Infantil no Bra-
sil nos apoiamos na obra de Caio Prado Júnior sobre o desenvolvimento
econômico brasileiro, bem como nos estudos de história da educação
brasileira dos seguintes autores: Gilberto Luís Alves, Lígia Regina Klein,
Maria Elizabete Xavier, Maria Lúcia de Arruda Aranha, Maria Luísa Ribeiro,
Fúlvia Rosemberg, Sônia Kramer, Moysés Kuhlmann Jr. e André Ricardo
Pereira.

Para compreendermos o lugar do corpo nas formas de organização
social, fundamentamos nos estudos de autores como Michel Foucault,
Michel Bernard e Freud.

No entendimento da Psicomotricidade e da sua historicidade na
Educação Infantil, buscamos as reflexões dos autores franceses André
Lapierre e Jean Le Camus, como, também, da pesquisadora brasileira,
Suzana Veloso Cabral.

Finalmente, para apreendermos a inserção da Psicomotricidade
como elemento das práticas pedagógicas nas creches oficiais de Curitiba,
valemo-nos dos estudos teóricos realizados para analisarmos as fontes
documentais, formuladas pelos órgãos Federais e Municipais, nas déca-
das de 1980 e 1990, que objetivaram: a) normatizar as políticas e ações
relativas à Educação Infantil; b) definir a inserção das práticas
psicomotoras nesse âmbito educacional; c) compatibilizar as políticas e
ações governamentais com as produções na área da Psicomotricidade
no Brasil, neste período. São eles :
- Anais de Congressos editados pela Sociedade Brasileira de

Psicomotricidade, durante os anos de 1988; 1990; 1995; 1998, que
documentam as ações relativas à prática psicomotora no Brasil;

- Constituição Federal de 05 de outubro de 1988;
-· Lei de Diretrizes e Bases para a Educação, 9394/96, que legisla,
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atualmente, a Educação Infantil no âmbito Federal;
- Documentos produzidos pelos diversos órgãos públicos, desta capi-

tal, responsáveis por normatizar e dar sustentação teórico-prática às
propostas pedagógicas de atendimento à infância, a saber: Manual
de orientações técnico-administrativas do Programa Creche (Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, 1986), Metodologia básica para o
atendimento de crianças em creche (Secretaria Municipal do Menor,
1989), Creches em Curitiba – espaço de Educação (Secretaria Municipal
da Criança, 1992) e Proposta pedagógica para o trabalho com crianças
de 0 a 6 anos (Secretaria Municipal da Criança, 1994).
Finalizando estas considerações, apresentamos a estrutura dos ca-

pítulos do trabalho. No primeiro capítulo, encontra-se uma breve
contextualização sobre as creches em Curitiba, bem como são
explicitadas as categorias da ciência da história de que nos valemos e as
categorias fundamentais da Psicomotricidade que nortearam nossas
análises. No segundo capítulo, buscamos apreender as bases sócio-
históricas que determinaram o início da sistematização da Educação
Infantil brasileira e as práticas corporais nela inserida, compreendidas
entre meados do século XVI até final do século XIX. Procurando apreen-
der a sistematização das Creches e da Psicomotricidade no Brasil pós-
industrialização, organizamos o texto do terceiro capítulo. No quarto ca-
pítulo, encontram-se as análises relativas às práticas corporais voltadas
à formação das crianças institucionalizadas nas creches oficiais do mu-
nicípio de Curitiba, no período entre os anos de 1985 a 1994.
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2
Psicomotricidade:

saberes-poderes sobre o corpo
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Mesmo com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA - 1990), reforçado pela publicação da nova Lei de Diretrizes e Bases
para a Educação (LDB - 9394/1996), que insere a Educação Infantil como
parte do sistema educacional, dados publicados pela UNICEF (2000)
assinalam o fato de que apenas 20% das metas previstas, no ECA, para
a primeira infância, foram cumpridas. Segundo artigo veiculado no jornal
A Folha de S. Paulo, por ocasião da comemoração dos 10 anos do
referido estatuto, o panorama da primeira infância no Brasil é o seguinte:

Por ano, 1 milhão de crianças não são registradas no primeiro
ano de vida, 1 criança de menos de 1 ano morre a cada 5 minu-
tos, 56 mil morrem antes de 7 dias de vida, apenas 36,4% das
crianças de 4 anos e 66,6% das crianças de 5 e 6 anos freqüentam
pré-escolas, as crianças de 0 a 3 anos carecem de estímulo físico,
social e emocional e (somente) 8% delas freqüentam creches. (Fo-
lha de São Paulo, Cotidiano, 9/7/2000 – grifo nosso).

Estes dados revelam que os setores da sociedade ocupados com
a infância, como é o caso da Educação Infantil, ainda se mostram insu-
ficientes para suprir as necessidades sociais que envolvem a criança
pequena. Além disto, fica evidente que a transformação deste quadro
não se restringe apenas ao seu aspecto legal, mas, que, também, são
necessários estudos e ações capazes de apreender e trabalhar com
seus determinantes para que tal quadro se reverta.

Após quase 5 anos, como uma das etapas da Educação Básica
(LDB/1996), a Educação Infantil continua subordinada, na maioria dos
Estados brasileiros, a entidades assistenciais e/ou outras Secretarias,
que não a Secretaria da Educação. No caso de Curitiba, por exemplo, as
creches e pré-escolas são gerenciadas pela Secretaria Municipal da Cri-
ança que, além da educação das crianças pequenas se ocupa, dentre
outros, de programas assistenciais voltados a menores de rua e meno-
res infratores.

Outro exemplo: temos em Cianorte e em municípios vizinhos do
noroeste paranaense, como em outras regiões brasileiras, instituições
de atendimento às crianças de 0 a 6 anos, sob a responsabilidade da
Secretaria da Ação Social, ou ainda, geridas por associações não gover-
namentais, subsidiadas por verba do governo federal.

Em Curitiba, segundo dados fornecidos pela Secretaria Municipal da
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Criança, contamos com uma rede de creches oficiais com 127 unida-
des, distribuídas em 8 regionais, atendendo aproximadamente 16 mil
crianças entre 0 e 6 anos de idade, das quais, 8.977 estão na faixa etária
entre 0 e 3 anos.

Mesmo considerando esses índices insuficientes frente à demanda
por esses serviços, tais dados revelam a responsabilidade dessas insti-
tuições na formação educacional, visto que mais de 50% do contingente
de seus usuários se encontram no período de formação básica, ou seja,
nos primeiros 3 anos de vida.

Autores da educação, da Psicomotricidade, da Psicologia do De-
senvolvimento e da Psicanálise, tais como Wallon, Kramer, Lapierre,
Ajuriaguerra, Freud e Tizon Garcia, são unânimes em afirmar que esta
faixa etária representa um período determinante no processo formativo
do indivíduo, no qual se organizam as estruturas emocionais, cognitivas
e motoras, fundantes dos modos de relação que o mesmo estabelecerá
com sua realidade externa e interna.

Tal visão, defendida pelos autores acima citados, passou a ter uma
influência mais decisiva na educação brasileira, a partir dos anos 50, mais
especificamente, a partir dos estudos da Psicologia Comportamental e
da aprendizagem, quando também surgem as primeiras intervenções,
nomeadamente, psicomotoras na rede escolar.

O fato de conhecer as tendências teóricas que norteiam tanto a Edu-
cação, quanto a Psicomotricidade, não tem sido suficiente para respon-
der nossas inquietações com relação a questões relativas à inserção
das práticas psicomotoras na Educação Infantil. Por este motivo, nos
vimos obrigados a buscar novos referenciais teóricos e, optando pelo
referencial de análise da ciência da história, que nos levou a buscar apre-
ender a Educação Infantil e a Psicomotricidade como práticas sociais,
ou seja, analisar o modo como estas práticas se articulam às leis que
norteiam a organização capitalista da produção.

Da artesania ao modo capitalista de produção, o trabalhador sofreu
uma profunda modificação em sua praxis laboral. O artesão era um tipo
de trabalhador considerado trabalhador total, que :

dispunha do domínio teórico-prático do processo de trabalho
como um todo. Isto é, dominava um projeto teórico, intencional,
necessário à realização de um certo produto, e, para produzi-lo,
contava com formação anterior que lhe assegurava destreza es-
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pecial, a força necessária e habilidades específicas para operar
certos instrumentos sobre a matéria-prima adequada, ao longo
de todas as etapas do processo de trabalho. A formação desse
trabalhador se realizava nas corporações, cujos estatutos impu-
nham longos períodos de aprendizagem (ALVES, 1998, p.37).

A evolução da produção artesanal para a manufatureira e, posterior-
mente, industrial, com vistas à obtenção de maior produtividade e, con-
seqüentemente, maior lucro, culmina com a divisão do trabalho e a trans-
formação do trabalhador total em trabalhador parcial. Isto representou
não só maior precisão sobre a tarefa executada, mas, também, a possi-
bilidade de maior controle sobre a mesma, além de uma diminuição nos
custos de formação da mão-de-obra (ALVES, 1998, p.38).

Em contrapartida, o trabalhador ficou alienado do processo de pro-
dução como um todo e, com os avanços da mecanização industrial,
também ficou alheio ao produto em si, transformando-se, segundo Alves
(1998, p.39), num “acessório consciente de uma máquina parcial”, sen-
do expropriado, inclusive, do conhecimento produzido pelo seu próprio
ofício. Para este autor, “[desde] então, o operário fabril passou a realizar
operações rotineiras que não exigiam qualquer destreza especial. Com
isso, a produção capitalista, enquanto domínio do trabalho simples, se
realizou em sua plenitude” (ALVES, 1998, p.39).

Neste sentido, podemos acompanhar como o homem, fruto deste
modo de produção, passa a ser concebido como homem-máquina e
seu corpo reduzido a um corpo funcional, a um corpo produtivo. As
cisões estabelecidas entre corpo-mente, corpo-emoção, corpo-
cognição, constituem-se como princípios fundadores do processo de
produção capitalista, no qual a mecanização das formas de produção,
condição para o desenvolvimento e modernização, incluiu, portanto, não
só os meios materiais de produção, como, também, a mecanização do
próprio trabalhador e de seu corpo. Sendo assim, o corpo passa a ser
abordado como corpo-objeto, como um sistema constituído de partes,
distanciado de suas singularidades, significações e complexidade.

Essa forma mecanicista de conceber o corpo influenciou, diretamente,
a maneira compartimentalizada pela qual ele é, em geral, tratado no
campo educacional. Cabe ressaltar que, tradicionalmente, a educação,
ao priorizar as práticas formais, secundariza ou, até mesmo, desconsidera
as experiências corporais como elemento de formação. Quando consi-
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deradas, as práticas corporais tendem a ser tratadas como experiências
motoras, visando o desenvolvimento de habilidades perceptuais e no-
ções básicas tais como: coordenação motora, noção de espaço e tem-
po, coordenação óculo-manual. Enfim, neste contexto, as práticas cor-
porais tendem a ser, exclusivamente, consideradas como instrumentos
de desenvolvimento de pré-requisitos para o aprendizado da leitura/
escrita e dos conteúdos escolares.

Mediante tal constatação, consideramos importante os estudos que
analisam historicamente como as práticas educacional-corporais e o
corpo vem sendo abordados na Educação Infantil, entendendo que as
mesmas estão inseridas no rol das práticas psicomotoras, ressaltando
que a Psicomotricidade, sobretudo na educação infantil brasileira, tem
representado a área de conhecimento que se ocupa das questões e
propostas educacionais voltadas ao trabalho corporal.

Logo no início de nossos estudos, ficou patente que o referencial
teórico das ciências naturais, largamente adotado pelos psicomotricistas,
não seria suficiente para analisar a Psicomotricidade do ponto de vista
de sua inserção social. Não nos parecia possível analisar a
Psicomotricidade, enquanto fenômeno social, a partir de uma visão ide-
alista do fenômeno. Fazê-lo, seria admitir a possibilidade, por exemplo,
de que um bebê possa crescer e, paulatinamente, galgar etapa por
etapa de seu desenvolvimento, até se tornar nesta complexidade a que
denominamos Ser Humano, sem que estivesse sujeito às múltiplas de-
terminações das relações que estabelece com seus pares humanos.
Seria admitir que todas as crianças, por terem a mesma quantidade de
neurônios e compleição física normal, teriam as mesmas possibilidades
de desenvolvimento. Seria admitir que as funções paterna e materna ou
a identidade sexual se estabelecem determinadas pelo fato de se ter
nascido com um órgão genital masculino ou feminino. Seria admitir que
uma mãe ou um pai possam ser suficientemente bons, para utilizarmos
Winnicott, independente de suas condições de vida material, bastando
para isto, seus dons naturais e um pouco de informação. Seria admitir
que o pobre é pobre porque sua natureza é indolente. Seria admitir que
os direitos são iguais para todos e que aqueles que fogem à regra estão
nesta condição por questões particulares. Seria admitir que todas essas
afirmações são verdades eternas naturalmente constituídas.

Pouco a pouco entendemos que a produção do conhecimento da
área da Psicomotricidade, na medida em que a expansão de seus servi-
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ços para as instâncias públicas se acelera, deva ser considerada a partir
da perspectiva de Totalidade

1
 e das relações de poder existente no

interior da sociedade capitalista, procurando iluminar o laço que une a
produção intelectual ao modo de produção material vigente em nossa
sociedade (MARX – ENGELS, 1971, p.27).

Deste modo, o processo investigativo que nos propusemos deixa de
lado as pretensões autônomas da ciência idealista, que concebe a reali-
dade a partir de idéias oriundas de métodos indutivos e/ou dedutivos, e
busca um referencial teórico histórico, crítico e dialético, diretamente ligado
ao fazer concreto dos seres humanos. Neste sentido, optamos por anali-
sar o processo de produção humana enquanto fruto das necessidades
de sobrevivência da sociedade capitalista, ao longo de sua história.

No caso de nosso objeto, a Psicomotricidade, este estudo conce-
be-a enquanto produto da realidade material dos homens, portanto,
enquanto produção social, inserida no modo de produção capitalista e
nas relações de poder a ele imanentes.

Sendo assim, ao analisarmos o conhecimento produzido pelos es-
tudiosos desta área do conhecimento:

[temos] antes que admitir que o poder produz saber (e não sim-
plesmente favorecendo-o porque o serve ou aplicando-o porque
é útil); que poder e saber estão diretamente implicados; que não
há relação de poder sem constituição correlata de um campo de
saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo
tempo relações de poder.(...) não é a atividade do sujeito de
conhecimento que produziria um saber, útil ou arredio ao poder,
mas o poder-saber, os processos e as lutas que o atravessam e
que o constituem, que determinam as formas e os campos pos-
síveis do conhecimento (FOUCAULT, 1988, p. 30).

Assim, analisar a Psicomotricidade, enquanto área do conhecimento
que estuda o corpo em suas relações, é apreender o investimento polí-
tico e econômico do corpo. Trata-se de recolocar a Psicomotricidade na
história do corpo político, considerando-a mais como fenômeno da
dinâmica do processo social que uma conseqüência das teorias do
desenvolvimento humano.

Neste sentido, ao empreender um estudo sobre esta área de conhe-
cimento, trataremos “do ‘corpo político’ como conjunto dos elementos
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materiais e das técnicas que servem de armas, de reforço, de vias de
comunicação e de pontos de apoio para as relações de poder e de
saber que investem os corpos humanos e os submetem fazendo deles
objetos de saber” (FOUCAULT, 1988, p. 30).

Marx – Engels (1987, p.28), afirmam que “[não] é a consciência que
determina a vida, mas a vida que determina a consciência”. Gramsci
(1986, p.38), por sua vez, diz que “... o homem é um processo, precisa-
mente o processo de seus atos”. Deste modo, esses autores contra-
põem-se ao caráter alienante e idealista das ciências e filosofias que
concebem o homem como indivíduo limitado à sua individualidade. Apon-
tam para a necessidade de uma concepção das produções humanas
como fruto da história das relações sociais, procurando evidenciar o
laço que une a estrutura social e política à produção.

Se os autores acima colocam o ser humano e suas produções
absolutamente vinculados às necessidades políticas e econômicas,
Foucault vai colocar o corpo como categoria importantíssima para esta
discussão.

Este posicionamento teórico nos remete a uma concepção de cor-
po diferente do corpo biológico, proposto pela Neurologia; do corpo do
conhecimento, proposto pela Psicologia do Desenvolvimento ou do
corpo desejante, proposto pela Psicanálise, concepções a partir das
quais uma variedade de conceitos e técnicas psicomotoras foram
edificados (LE CAMUS, 1986). Segundo Foucault (1988, p. 28), pode
haver “... um ‘saber’ do corpo que não é exatamente a ciência de seu
funcionamento, e um controle de suas forças que é mais que a capaci-
dade de vencê-las: esse saber e esse controle constituem o que se
poderia chamar a tecnologia política do corpo”.

Neste sentido, ao procedermos a uma análise da Psicomotricidade
sob o pressuposto da história, somos impelidos a buscar analisar o
corpo e as técnicas que dele se ocupam vinculado às necessidades do
modo capitalista de produção, das relações sociais de poder por ele
constituídas, no contexto no qual o ser humano é concebido:

(...) como uma série de relações ativas (um processo), no qual,
se a individualidade tem a máxima importância, não é, todavia,
o único elemento a ser considerado. A humanidade que se
reflete em cada individualidade é composta de diversos ele-
mentos: 1) o indivíduo; 2) os outros homens; 3) a natureza. Mas
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o segundo e o terceiro elementos não são tão simples quanto
poderia parecer. O indivíduo não entra em relação com os ou-
tros homens por justaposição, mas organicamente, isto é, na
medida em que passa a fazer parte de organismos, dos mais
simples aos mais complexos. Desta forma, o homem não entra
em relação com a natureza simplesmente pelo fato de ser ele
mesmo natureza, mas ativamente, por meio do trabalho e da
técnica (GRAMSCI, 1986, p.39).

Portanto, o conhecimento produzido pelos estudiosos da
Psicomotricidade e a interface que este saber estabelece com as áreas
pedagógicas, médicas e paramédicas, só pode ser apreendido na me-
dida em que este é concebido, antes de tudo, como fenômeno produ-
zido no interior das ciências humanas e sociais. Roberto Machado ao
introduzir a obra de Foucault (1979, p. XXII) diz que,

[a] ação sobre o corpo, o adestramento do gesto, a regulação do
comportamento, a normatização do prazer, a interpretação do discur-
so, com o objetivo de separar, comparar, distribuir, avaliar, hierarquizar,
tudo isso faz com que apareça pela primeira vez na história esta figura
singular, individualizada – o homem – como produção do poder. Mas,
também, e ao mesmo tempo, como objeto de saber. Das técnicas
disciplinares, que são técnicas de individualização, nasce um tipo
específico de saber: as ciências humanas.

Pensar a Psicomotricidade contemporânea é pensá-la como produ-
to e produtora dos processos históricos de dominação do corpo, ine-
rentes à sociedade capitalista de produção; é, portanto, analisá-la a partir
da díade saber-poder.

2.1 Categorias de Análise

Antes de iniciarmos a análise referente à inserção da Psicomotricidade
como elemento pedagógico das creches de Curitiba, faz-se necessário
explicitar algumas categorias do materialismo histórico, bem como, ou-
tras categorias pertencentes à área da Psicomotricidade, a serem utiliza-
das neste trabalho. Iniciaremos pelas categorias do materialismo históri-
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co (Valor de Uso, Valor de Troca e Mais-Valia), na medida em que as
mesmas oferecem a base teórica para sistematização para os conceitos
norteadores da Psicomotricidade (Tempo, Espaço, Esquema Corporal e
Imagem Corporal).

2.1.1 Mercadoria: valor2.1.1 Mercadoria: valor2.1.1 Mercadoria: valor2.1.1 Mercadoria: valor2.1.1 Mercadoria: valor-de-uso e valor-de-uso e valor-de-uso e valor-de-uso e valor-de-uso e valor

Karl Marx, em sua obra O Capital, inicia a análise sobre o modo capita-
lista de produção a partir da discussão sobre a categoria mercadoria nos
seus dois fatores: valor-de-uso e valor. Segundo o autor, “[a] mercadoria é,
antes de mais nada, um objeto externo, uma coisa que, por suas proprie-
dades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a natureza, a origem
delas, provenham do estômago ou da fantasia.” Por “fantasia”, Marx es-
clarece que o “[desejo] envolve necessidade; é o apetite do espírito e tão
natural como a fome para o corpo” (MARX, 2001, p.57).

Prosseguindo nas suas reflexões, Marx acrescenta que uma merca-
doria se constitui como tal a partir de sua utilidade. Independentemente
da quantidade de trabalho empregado para torná-la útil, é a possibilida-
de de utilizá-la, consumi-la que “faz dela um valor-de-uso”. Assim, os
valores-de-uso constituem “o conteúdo material da riqueza”, que na
forma capitalista de produção “são, ao mesmo tempo, os veículos ma-
teriais do valor-de-troca” (MARX, 2001, p.58).

Neste sentido, um par de sapatos tem seu valor-de-uso na medida da
sua qualidade de proteger os pés daquele que o possui. Porém, este
mesmo par de sapatos pode ser utilizado como riqueza a ser trocada por
outras riquezas como uma saca de trigo, de feijão etc. Assim, no momen-
to em que a mercadoria deixa de estar restrita à sua utilização imediata e
passa a ser utilizada como riqueza que possibilita o acesso a outros tipos
de mercadorias, ela assume um valor-de-troca. Nesse caso, o valor-de-
uso da mercadoria torna-se secundarizado, pois a qualidade da merca-
doria deixa de ser o determinante de sua existência, sendo a mesma
reduzida a uma relação de quantidade. A este respeito, diz Marx (2001,
p.59): “[como] valores-de-uso, as mercadorias são, antes de mais nada,
de qualidade diferente; como valores-de-troca, só podem diferir na quan-
tidade, não contendo portanto nenhum átomo de valor-de-uso”.

Na medida em que, utilizada como valor-de-troca, a mercadoria é
esvaziada de seus conteúdos qualitativos, também a forma de trabalho
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que a produz deixa de ser considerada em sua especificidade. Como afirma
Marx (2001, p.60), “[ao] desaparecer o caráter útil dos trabalhos neles
corporificados, desvanecem-se, portanto, as diferentes formas de trabalho
concreto, elas não mais se distinguem umas das outras, mas reduzem-se,
todas, a uma única espécie de trabalho, o trabalho humano abstrato”.

A partir do momento em que se equiparam diferentes formas de traba-
lho e diferentes formas de produto, é necessário especificar um denomina-
dor comum que permita definir que o trabalho de um sapateiro para produzir
um par de sapatos tenha o mesmo valor do trabalho do agricultor para
produzir uma saca de trigo. Este denominador é o “[tempo] de trabalho
socialmente necessário requerido para produzir-se um valor-de-uso qual-
quer, nas condições de produção socialmente normais, existentes, e com o
grau médio de destreza e intensidade do trabalho” (MARX, 2001, p.61).

Recuperando nosso exemplo, ou seja, um par de sapatos, verifica-
mos que ele pode ter o mesmo valor de uma saca de trigo desde que o
tempo de trabalho socialmente necessário para a produção dessas
mercadorias seja o mesmo. Note-se que Marx faz ressalva às condições
e à destreza e intensidade do trabalho. Segundo ele, “[a] produtividade
do trabalho é determinada pelas mais diversas circunstâncias, entre elas
a destreza média dos trabalhadores, o grau de desenvolvimento da ciên-
cia e sua aplicação tecnológica, a organização social do processo de
produção, o volume e eficácia dos meios de produção e as condições
naturais” (MARX, 2001, p.62).

Voltando ao exemplo, com a mecanização das fábricas de sapato e
dos processos agrícolas, o tempo necessário para a produção de um
par de sapatos ou de uma saca de trigo se alteraram. Com isto, alteram-
se, também, os valores dessas mercadorias. Sendo assim, diz Marx
(2001, p.62), “[a] grandeza do valor de uma mercadoria varia na razão
direta da quantidade e na inversa da produtividade, do trabalho que nela
se aplica”. Na medida em que o trabalhador produz mais mercadoria
despendendo menos tempo de trabalho, diluindo o valor de sua força
de trabalho na produção excedente, aumenta o valor da mercadoria, ou
seja, dá-se o que Marx denominou mais-valia.

2.1.2 Mais-2.1.2 Mais-2.1.2 Mais-2.1.2 Mais-2.1.2 Mais-VVVVValia e Valia e Valia e Valia e Valia e Valoraloraloraloralor

O Dicionário do Pensamento Marxista explicita no verbete sobre a
mais-valia que “[a] história da produção capitalista pode ser vista como
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a luta entre a tentativa do capital de aumentar a taxa de mais-valia e a
tentativa, da parte da classe trabalhadora, de resistir a este aumento”
(BOTTOMORE (Ed.), 2001, p.228). Esta luta pode ocorrer basicamente
de duas maneiras: pela extração de mais-valia-absoluta e pela extração
de mais-valia-relativa. Segundo o dicionário acima citado (BOTTOMORE
(Ed.), 2001, p.228),

[a] primeira – extração de mais-valia-absoluta – envolve o cresci-
mento da taxa de mais-valia através de um aumento do valor total
produzido por cada trabalhador sem alteração do montante de
trabalho necessário. Isto pode ocorrer devido a uma ampliação
(intensiva ou extensiva) da jornada de trabalho que, no entanto,
se defronta com a resistência organizada da classe operária e
atinge limites físicos, em que a saúde da classe da qual o capital
como um todo (ou mesmo os capitalistas individuais) depende,
deteriora-se devido às horas excessivamente longas ou à alta
intensificação do trabalho ou a salários insuficientes.

Na medida em que a extração de mais-valia-absoluta encontra seus
limites, o capital é obrigado a lançar mão de uma outra alternativa para
aumentar a taxa de mais-valia: a redução do valor da força de trabalho.
Segundo o texto anteriormente referido,

[essa] é a extração da mais-valia-relativa, que pode ocorrer se-
gundo dois modos: ou se reduz a quantidade de valores de uso
consumidos pelo trabalhador, ou se reduz o tempo de trabalho
necessário para produzir a mesma quantidade de valores de
uso. O primeiro método encontra os mesmos limites da extração
de mais-valia-absoluta: resistência da classe trabalhadora e de-
terioração de suas condições físicas. O segundo caminho é que
fez do capitalismo o modo de produção mais dinâmico de to-
dos os tempos, transformando continuamente seus métodos
de produção e introduzindo
incessantemente inovações tecnológicas. (BOTTOMORE (Ed.)
2001, p. 228.)

O aspecto relativo da mais-valia dá-se pelo fato de que o avanço
tecnológico só produz mais-valia por um determinado tempo. Calcado

SDissert - Nº 5 - Daniel da Silva.p65 28/3/2007, 13:3841



4 24 24 24 24 2

A 
ps

ic
om

ot
ric

id
ad

e 
co

m
o 

pr
át

ic
a 

so
ci

al

no princípio da concorrência, na medida em que as novas tecnologias
são apropriadas por uma quantidade maior de capitalistas individuais, a
mais-valia advinda de determinada inovação tecnológica tende a dimi-
nuir. Deste fato, advém a característica dinâmica do capitalismo que,
frente à concorrência e à necessidade de acumulação de mais-valia, tem
que recriar-se constantemente buscando novas formas de tecnologia.

Finalizando essa reflexão, ainda nos utilizando as formulações do
verbete citado sobre a teoria da mais-valia, o texto acrescenta que: “[em-
bora] a extração de mais-valia-absoluta seja característica dos períodos
iniciais do desenvolvimento capitalista, ambas [extração de mais-valia-
absoluta e de mais-valia-relativa] caminham conjuntamente com a mu-
dança técnica, sendo que a extração mais-valia-relativa assenta as ba-
ses para um impulso renovado para a extração de mais-valia-absoluta”
(BOTTOMORE (Ed.) 2001, p.229).

2.1.3 T2.1.3 T2.1.3 T2.1.3 T2.1.3 Tempo e Espaçoempo e Espaçoempo e Espaçoempo e Espaçoempo e Espaço

Com base nas categorias do materialismo histórico acima expostas,
podemos considerar a respeito de duas categorias pertinentes à
Psicomotricidade: tempo e espaço.

Para a Psicomotricidade, estas duas categorias são tratadas como
noções a serem incorporadas pelo indivíduo que lhe auxiliarão na orga-
nização e adaptação de sua unidade psicofísica ao meio ambiente. Sem-
pre ligadas à necessidade de sobrevivência dos seres humanos em
dada sociedade, estas categorias, uma vez determinadas pelo proces-
so produtivo específico de cada organização social tomam matizes bas-
tante distintos ao longo da história.

Nas sociedades primitivas nômades, como, por exemplo, os índios
litorâneos do Brasil, a produção estava voltada para a criação de valores
de uso, ou seja, o que era estritamente necessário para a sobrevivência
da tribo. Neste contexto, o tempo é regido pelo ritmo imposto pela
natureza (dia e noite, necessidades físicas, sazonalidade dos gêneros
alimentícios). Os espaços, nestas sociedades, eram espaços coletivos,
compartilhados, havendo ao mesmo tempo, um espaço individualizado
para cada membro da tribo. Espaços nômades, que se transladavam
pelo território mais amplo da tribo, determinados pela diversidade de
oferta de matéria-prima para a sua sobrevivência.

À medida que as atividades tribais passam a produzir valores de
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troca, temos a implementação de uma nova referência de tempo e
espaço. O tempo passa a ser composto por duas atividades que se
sobrepõem: a produção de valor de uso e a produção de valor de
troca. O espaço se modifica, pois, na medida em que a comunidade
se especializa em determinado artigo de troca, tende a restringir seu
espaço em torno das áreas que oferecem a matéria-prima que alimenta
sua produção.

Com o aumento das relações de troca com outras comunidades, o
tempo vai sendo regido, cada vez mais, pela produção de excedentes,
diminuindo, conseqüentemente, aquele despendido com o valor de
uso. Deste modo, o tempo será cada vez mais alheio às necessidades
diretas da própria comunidade e passa a ser ditado pelas necessida-
des externas à mesma. O espaço tende a ficar mais delimitado e fixo
ao redor das fontes de matéria-prima e dos locais de transformação
dessa matéria - prima.

Ao restringir seu tempo e espaço, determinados pela produção es-
pecializada, a comunidade se vê obrigada a estabelecer uma diversida-
de de relações de trocas cada vez maiores para poder suprir suas ne-
cessidades. Sendo assim, surge a necessidade de se estabelecer um
parâmetro de equivalência entre as diversas mercadorias produzidas pelas
diversas comunidades.

O primeiro fator referência para se estabelecer a equivalência entre os
valores de troca, relativos às diversas mercadorias, passou a ser o tem-
po - tempo médio socialmente necessário para se produzir determinada
mercadoria. Neste sentido, o tempo para todas as comunidades envol-
vidas nos processos de troca passa a ser a riqueza que está materializa-
da na mercadoria. O espaço que nas sociedades primitivas resultava
coletivo, de fronteira difusa e heterogênea, torna-se organizado, circuns-
crito e sistematizado para atender às necessidades de otimização do
tempo de produção.

A conjugação de tempo e espaço, elementos indissociáveis da
atividade humana, resulta num terceiro elemento, o ritmo. Qualquer mu-
dança em um dos dois primeiros elementos muda a intensidade e o
ritmo da produção da riqueza.

No processo de produção de riqueza, o tempo e o espaço, cada vez
mais circunscritos e explorados, repercutem em aumento da produção
de valores de troca. Sendo assim, as comunidades, com a produção de
excedente, potencializada pela especialização do ofício e pela otimização
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do tempo e do espaço de produção, necessita ampliar seu círculo de
relações intercomunitárias para circular suas mercadorias.

Da necessidade de conjugar a intensificação da produção com
a distribuição da mesma, surge em cena a figura do comerciante.
Nem produtor, nem consumidor direto da mercadoria produzida,
esta nova figura acumula riqueza fazendo-se elo de ligação entre os
diversos espaços produtivos, suprindo a necessidade de distribuição
e acesso aos bens produzidos, bem como, permitindo que o tempo
e o espaço sejam cada vez mais circunscritos à produção de riqueza.
Inaugura-se uma nova modalidade de atividade econômica, o
mercantilismo.

Assim como surge a figura do mercador que se apropria da merca-
doria para sobretaxá-la e, com isto, acumular riquezas, pouco a pouco,
surge uma outra figura – o capitalista. Nem produtor, nem consumidor
direto nem, tampouco, intermediário de mercadoria, este elemento do
processo produtivo capitalista vai apropriar-se, diretamente, da força pro-
dutiva do trabalhador, circunscrevendo o espaço e o tempo sob seus
domínios. Ao “comprar” a força produtiva do trabalhador, se apropria do
tempo e do espaço do trabalhador, determinando seu ritmo de trabalho,
de vida, com o objetivo de gerar mais-valia.

Neste processo de extração de mais-valia, o trabalhador deixa de ser
um trabalhador especializado, que detém a posse de um determinado
produto, exterior a si, para tornar-se ele próprio, através de sua força produ-
tiva, o bem a ser negociado. O tempo passa a ser tratado, também, como
tempo genérico – tempo de trabalho e, o espaço, como elemento que
potencializa a apropriação da força produtiva do trabalhador.

Sendo assim, os conceitos de tempo e espaço, elementos básicos
das técnicas psicomotoras tradicionais, ao serem analisadas sob uma
perspectiva histórica, mais que elementos de estruturação do indivíduo,
da noção de seu próprio corpo, correspondem à principal riqueza da
classe trabalhadora e, ao bem mais cobiçado pelo capitalista na explo-
ração da mais-valia.

2.1.4 Esquema Corporal e Imagem Corporal2.1.4 Esquema Corporal e Imagem Corporal2.1.4 Esquema Corporal e Imagem Corporal2.1.4 Esquema Corporal e Imagem Corporal2.1.4 Esquema Corporal e Imagem Corporal

Outras duas categorias fundamentais da área da Psicomotricidade
a serem utilizadas neste trabalho são: Esquema Corporal e Imagem
Corporal.
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Referente ao esquema corporal, LEDOUX (1991, p.85), psicanalista francês,
colaborador de Françoise Dolto, nos oferece a seguinte formulação:

O esquema corporal especifica o indivíduo como representante da
espécie. Mais ou menos idêntico em todas as crianças da mesma
idade, ele é uma realidade de fato, esteio e intérprete da imagem do
corpo. Graças a ele, o corpo atual fica referido no espaço à experiência
imediata. Ele é inconsciente, pré-consciente e consciente.

Seguindo esta posição, podemos considerar que o esquema cor-
poral é definido pela área da Psicomotricidade como a organização de
estruturas cerebrais que outorga ao indivíduo a capacidade funcional, ou
seja, o conhecimento progressivo das partes e funções do corpo, a
partir de etapas sucessivas, determinadas pela maturação neuro-cortical
e pela relação da pessoa com o meio físico e humano. Esta organiza-
ção, segundo a Psicomotricidade, tem como função propiciar ao indiví-
duo noções de globalidade de si, equilíbrio postural, afirmação da
lateralidade, dentre outras habilidades.

Se visto sob uma perspectiva de totalidade, podemos dizer que a
maneira pela qual os saberes técnicos produzidos por esta área do
conhecimento, relativos ao esquema corporal, justificaram a emergência
de uma economia do movimento. Determinada pela necessidade do
capital em gerar mais-valia, ou seja, de agregar valor ao produto por
meio do aumento da produção sem o respectivo aumento de trabalho,
tais saberes influenciaram vários setores da sociedade, incluindo a Edu-
cação Infantil. Nesse setor, tal visão justificou a necessidade de um pro-
cesso formativo precoce, no qual o desenvolvimento psicomotor era
concebido como parte de um programa compensatório para o desem-
penho escolar posterior, processo esse que será questionado em nossa
análise, uma vez que entendemos a formação precoce como uma estra-
tégia de apropriação da força de trabalho da classe trabalhadora.

A imagem corporal, por sua vez, radica nas impressões advindas
das relações de prazer e desprazer estabelecidas entre a pessoa, sobre-
tudo na primeira infância, e seus pares humanos que lhe dispensam
cuidados básicos cotidianamente. Segundo Ledoux (1991, pp. 84-85),

[a] imagem inconsciente do corpo não é o corpo fantasiado,
mas um lugar inconsciente de emissão e recepção das emo-
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ções, inicialmente focalizado nas zonas erógenas de prazer. Ela
se tece em torno do prazer e do desprazer de algumas zonas
erógenas. (...) trata-se de uma memória inconsciente da vivência
relacional, de uma encarnação do Eu em crescimento.[...] a ima-
gem do corpo, individual, está ligada à história pessoal, a uma
relação libidinal marcada por sensações erógenas eletivas. Como
vestígio estrutural da história emocional, e não como prolonga-
mento psíquico do esquema corporal, ela se molda como ela-
boração das emoções precoces com os pais tutelares.

Essencialmente relacional e inconsciente, a estruturação da imagem
do corpo se apóia na dialética entre o próprio desejo e o desejo do
outro. Esta estruturação é produto e produtora dos modos de relação
que o sujeito empreende com os outros e consigo mesmo

2
. Neste

sentido, Ledoux (1991, p.89) explicita que “[a] comunicação sensorial
(emocional) e a fala do outro aparecem como dois substratos dessa
imagem do corpo. A simples experiência sensorial (corpo a corpo), sem
um mediador humano, só instrui o esquema corporal e não estrutura a
imagem do corpo. (...) viver num esquema corporal, sem imagem do
corpo, eqüivale ao ‘viver mudo’, solitário” (LEDOUX, 1991, p.89).

A citação acima evidencia a imbricada relação entre esquema e ima-
gem corporal, bem como, concebe estas categorias determinadas pe-
las relações humanas nas quais o corpo e a linguagem constituem-se
como elementos fundantes das relações e da estruturação do sujeito.
Segundo nossas análises, estas formulações no campo da
Psicomotricidade vêm justificando uma diferenciação no modo de apro-
priação da força produtiva do trabalhador, na medida em que à econo-
mia do movimento, relativa ao esquema corporal, adiciona-se, pelas
sistematizações a respeito da imagem corporal, um novo elemento: a
economia do desejo.
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1 “Totalidade, no trabalho em referência, nada tem a ver com as imprecisas
noções de ‘todo’, de ‘contexto social’, sistematicamente presentes nas
falas dos educadores. Totalidade, no caso, corresponde à forma de soci-
edade dominante em nosso tempo: a sociedade capitalista. Apreender a
totalidade implica, necessariamente, captar as leis que a regem e o mo-
vimento que lhe é imanente.”
ALVES, Gilberto Luiz. Apresentação. InInInInIn: Klein, Lígia Regina. Alfabetiza- Alfabetiza- Alfabetiza- Alfabetiza- Alfabetiza-
ção: quem tem medo de ensinar?ção: quem tem medo de ensinar?ção: quem tem medo de ensinar?ção: quem tem medo de ensinar?ção: quem tem medo de ensinar? São Paulo: Cortez; Campo Gran-
de: Editora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1996. p. 10

2 Por exemplo: uma criança de três a quatro anos, de modo geral, tem um
aparato motor e cortical suficientemente desenvolvido para subir alguns
degraus de uma escada e saltar. Em relação à organização do esquema
corporal, ela está apta para empreender a tarefa. Porém, a prática clínica
e pessoal nos aponta que algumas crianças o farão com certa
tranqüilidade, enquanto outras, hesitarão e até mesmo, por medo, não o
farão. Dentre as crianças que não o fazem e/ou hesitam, encontramos
uma parte delas que é sobreprotegida pelas figuras parentais. Nestes
casos, a dificuldade da criança em pular não é uma questão de maturação
ou falta de conhecimento do próprio corpo, mas, sim, alude a uma falta
de imagem corporal positiva. Uma vez que a criança é tratada pelos seus
pais tutelares como frágil, na medida em que necessita ser sobreprotegida,
a mesma não se reconhece potente o suficiente para utilizar suas com-
petências e arriscar, como em nosso exemplo, um salto.

Notas do Capítulo 2
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3
Primórdios das práticas educa-
cionais e corporais para a in-

fância no Brasil
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Neste capítulo, vamos analisar o processo educacional voltado à in-
fância brasileira, bem como, as práticas corporais nele inseridos. O perío-
do delimitado para esta parte do estudo estende-se da época do desco-
brimento do Brasil, até a proclamação da República em nosso país.

Ao denominarmos este capítulo por Primórdios das práticas educaci-
onais e corporais o fazemos pelo fato de que, no período por ele circuns-
crito, procuramos apreender as bases históricas da sociedade que ante-
cederam à formalização das instituições de cuidado à infância no Brasil e
a sistematização dos saberes sobre o corpo que hoje denominamos
Psicomotricidade.

Com este propósito, numa perspectiva de sistematização didática
do conhecimento, dividimos este capítulo em duas partes, a saber: Cor-
po Aliciado, na qual abordamos o período do descobrimento até a pos-
se e ocupação do território brasileiro, e Corpo Normatizado, que se refere
ao processo de inserção das práticas corporais na formação da infância
brasileira, desde os jesuítas até o final do Império.

3.1  O Corpo Aliciado

A historiografia nacional indica que a formação da sociedade brasi-
leira se assentou sobre condições gerais, determinadas pelas necessi-
dades econômicas emergentes no continente europeu, decorrentes das
condições próprias de Portugal.

O historiador Caio Prado Júnior (1986), explica que até o século XIV a
economia européia se restringia às rotas terrestres, que faziam a ligação
entre os dois pólos do comércio europeu, Mediterrâneo e o Mar do
Norte, e as pequenas navegações costeiras, únicas vias de circulação
de mercadorias do oriente para o ocidente. Conforme o autor, fruto do
processo de expansão mercantil, “… mercê de uma verdadeira revolu-
ção na arte de navegar e nos meios de transporte por mar, outra rota
ligará aqueles dois pólos do comércio europeu: será a marítima que
contorna o continente pelo estreito de Gibraltar.”Conclui, ainda, que “…a
Europa deixará de viver recolhida sobre si mesma para enfrentar o Oce-
ano” (PRADO JUNIOR, 1986,p.13).

Como decorrência, o historiador destaca que o poder econômico
europeu, organizado de forma mercantilista, sofre, então, um desloca-
mento de seu pólo central para a faixa oceânica deste continente. Assim,
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nesta nova fase do comércio europeu, Portugal, com uma situação ge-
ográfica privilegiada, constituiu-se país exponencial, lançando-se para
além das rotas exploradas por seus concorrentes continentais. Posteri-
ormente, seguindo os passos de sua concorrente, a Espanha, Portugal
chega à América e “descobre” o Brasil, estabelecendo-se neste conti-
nente, inicialmente, atraído pela extração de pau-brasil.

Utilizando-se da mão-de-obra indígena, em troca de quinquilharias
do mundo branco, a Metrópole, através de acordo concessionário com
alguns exploradores, manteve durante trinta anos (1500-1530), um tipo
de relação extrativista de exportação com as terras descobertas. A maté-
ria-prima, fartamente disponível na faixa litorânea, não havia necessidade
de ser produzida nem, tampouco, de muito investimento para retirá-la e
transportá-la. O indígena litorâneo do Brasil, por sua vez, que se encon-
trava no modo nômade-extrativista de produção da sobrevivência, mos-
trara-se uma mão-de-obra perfeitamente ajustada aos interesses a que
se propunham seus exploradores.

Fruto desta conjuntura, não houve necessidade, nem mesmo inten-
ção, por parte da Coroa, ou dos exploradores portugueses, de se
implementar qualquer processo educacional no novo território. Para Ri-
beiro (1979, p.24) “… em decorrência do estágio primitivo em que se
encontravam as populações indígenas, a educação não chegava a se
escolarizar. A participação direta da criança nas diferentes atividades tribais
era quase que suficiente para a formação necessária quando atingisse a
idade adulta”.

Não obstante isto, a cultura, o tempo e o espaço tribal sofreram
mudanças significativas. Instalou-se, no cotidiano indígena, um proces-
so de produção voltado para geração de excedentes ou de mercadorias
específicas para troca, diferente daquele que objetivava, exclusivamente,
a sobrevivência da tribo. Neste contexto, não podemos dizer que houve,
como vamos verificar nos tempos jesuíticos, uma disciplinarização rigo-
rosa dos nativos, de sua cultura, ou mesmo de seu corpo, através de
dispositivos educacionais institucionalizados. Neste período, ainda não
havia, por parte dos exploradores, uma valorização e um processo explí-
cito de tomada de posse do novo continente. Sendo assim, a apropria-
ção da força produtiva do indígena não encontrou, a princípio, conflitos
que não pudessem ser equacionados pela via da troca e do fascínio,
causado pela própria figura e pelos objetos dos povos de além-mar.

Optamos, então, por denominar o processo pelo qual se colocou

SDissert - Nº 5 - Daniel da Silva.p65 28/3/2007, 13:3852



5 35 35 35 35 3

Da
ni

el
 V

ie
ira

 d
a 

sil
va

em marcha a tentativa de escravização da força de trabalho nativa para o
trabalho extrativo, de aliciamento. Este modo de exploração, pela via da
criação de novas necessidades na comunidade tribal, inaugurou o que
podemos chamar de o primeiro período da história da Psicomotricidade
no Brasil, o qual denominamos Corpo aliciado ou Corpo da troca.

A necessidade de ocupação do novo continente, objetivando o
entesouramento da coroa lusitana e a manutenção da soberania portu-
guesa sobre o território descoberto, exigiu a implantação efetiva do modo
de produção mercantil na Colônia, não mais como pólo de extração,
mas, sim, como pólo produtor de mercadoria. Este processo exigiu, por
conseqüência, novos modos de produção do trabalhador. Neste senti-
do, a educação e as técnicas disciplinares, incluindo, sobretudo, aque-
las que tratavam da normatização do, e pelo, corpo, como a disciplina

3
,

ocuparam lugar central.

3.2  O Corpo Normatizado

Com o esgotamento do pau-brasil na faixa litorânea, os lucros se
tornaram pouco atrativos e, paulatinamente, o tráfico madeireiro foi sen-
do abandonado. Em conseqüência do declínio da atividade mercantil
extrativista, a estratégia concessionária da coroa portuguesa, que visava,
além dos lucros, a manutenção e o guarnecimento da posse do novo
território, ficou desarticulada. Foram necessárias outras medidas para
garantir a soberania sobre as terras descobertas, na medida em que
alguns países concorrentes, como a França, não ligados ao Tratado de
Tordesilhas, já se encontravam em atividades extrativas em nosso conti-
nente há quase meio século.

Tudo indicava a necessidade urgente de povoamento da terra brasilis.
Neste aspecto, a Metrópole, encontraria algumas dificuldades. A esse
respeito esclarece Caio Prado Júnior, quando afirma:

... ninguém se interessava seriamente, até então, pelas novas
terras; menos ainda para habitá-las. Todas as atenções de Portu-
gal estavam voltadas para o Oriente, cujo comércio chegara nes-
te momento ao apogeu. Nem o Reino contava com população
suficiente para sofrer novas sangrias; os seus parcos habitantes,
que não chegavam a dois milhões, já suportavam com grande
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sacrifício as expedições orientais. Nestas condições, realizar o
povoamento de uma costa imensa como a do Brasil era tarefa
difícil (PRADO JUNIOR, 1986, p.31).

Frente à necessidade de povoar um continente de condições natu-
rais hostis, habitado por tribos de organização social primitiva, no qual,
comparativamente ao Oriente, as perspectivas de lucratividade imediata
eram muito reduzidas, Portugal, para atrair os interesses pela empreitada
de povoar sua parte do continente americano, haveria de encontrar uma
estratégia muito compensadora.

Em 1532, o então Rei de Portugal D. João III, com o objetivo de
viabilizar esta empreitada, adotou no Brasil o regime de Capitanias Here-
ditárias. Frente à incapacidade da Coroa em arcar com as vultuosas
despesas requeridas para levar a cabo tal tarefa, este monarca utilizou-se
do sistema de doações. Deste modo, entre os anos de 1534 a 36, foram
criadas catorze Capitanias, outorgando-se aos seus donatários sobera-
nia na administração e exploração de suas terras em troca da defesa do
território e da propagação da fé cristã.

Para Caio Prado Júnior, a idéia de povoamento pouco interessava
aos colonizadores que para cá convergiram. A partir das régias conces-
sões com que lhes acenava a Coroa lusa, foram as possibilidades de
ascensão social e de um comércio lucrativo com o velho continente que
lhes incitou à mudança para o novo, inóspito, mas, imenso e rico conti-
nente. Quanto ao colono europeu, atraído para a Colônia, esclarece nos-
so historiador, dizendo:

Isto nos dá a medida do que representariam os trópicos como
atrativo para a fria Europa, situada tão longe deles. A América pôr-
lhe-ia à disposição, em tratos imensos, territórios que só espera-
vam a iniciativa e o esforço do homem. É isto o que estimulará a
ocupação dos trópicos americanos. Mas trazendo este agudo
interesse, o colono europeu não traria com ele a disposição de
pôr-lhe a serviço, neste meio tão difícil e estranho, a energia de
seu trabalho físico. Viria como dirigente da produção de gêneros
de grande valor comercial, como empresário de um negócio
rendoso; mas só a contragosto, como trabalhador. Outros traba-
lhariam para ele.

4
 (PRADO JUNIOR, 1986, p.20).
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As condições sobre as quais se deu o povoamento do Brasil, por-
tanto, sustentaram-se sobre as bases do capitalismo-mercantil, nas quais
as camadas dominantes de Portugal é que determinaram todas as con-
dições do modo de produção a ser instalado em território colonial.

Desta maneira, organizou-se no Brasil uma atividade agrícola,
escravista, de larga escala, baseada na monocultura de exportação que,
por mais de um século, esteve voltada para a produção açucareira

5
, a

qual visava a produção de grande quantidade de mercadoria a partir de
um baixo investimento técnico.

A utilização da força de trabalho escrava, por sua vez, além de bara-
tear os custos da produção e resolver o problema de contingente huma-
no para uma empreitada daquela monta, também, responsabilizou-se
por incrementar o mercado de escravos que, desde meados do século
XIV já fazia parte do sistema mercantil português, representando um
empreendimento de significativa lucratividade na época, mantendo-se,
nesta condição, ao longo dos três séculos seguintes.

Apresentando-se como uma organização econômica mercantil-ca-
pitalista, de proporções vultuosas para a época, este empreendimento
seria a primeira parte de um projeto maior, que objetivava alavancar o
processo da indústria manufatureira na Metrópole.

Sendo assim, as estratégias estabelecidas pela monarquia lusa no
processo de colonização do Novo Mundo encontravam-se assentadas
sob as leis do mercantilismo europeu, tendo como base as seguintes
características: exploração dos recursos naturais em larga escala,
entesouramento da coroa e concentração do poder da mesma.

Neste contexto, o processo de apropriação e transformação dos
recursos naturais pressupunha fixar o homem na propriedade rural, ex-
plorando, ao máximo, as largas extensões de terra aqui disponíveis pela
via da exploração do trabalho do colono e da mão-de-obra cativa. Tal
processo exigiu, por parte da coroa portuguesa, medidas que pudes-
sem contribuir para o preparo necessário da mão-de-obra e, também,
das novas elites que aqui se instalavam.

Para viabilizar o plano de povoamento, com base na produção agrí-
cola de larga escala, era imperioso difundir-se a moral, disciplinar os
espíritos, instaurar no corpo e na alma dos índios, negros e dos lusitanos
que cá estavam ou, para cá vieram, o referencial de tempo e espaço da
produção.

Respondendo às necessidades mercantis da coroa portuguesa de

SDissert - Nº 5 - Daniel da Silva.p65 28/3/2007, 13:3855



5 65 65 65 65 6

A 
ps

ic
om

ot
ric

id
ad

e 
co

m
o 

pr
át

ic
a 

so
ci

al

organizar o sistema produtivo e manter a sua soberania no novo conti-
nente, este período da economia colonial lusitana, frente à diversidade
dos atores sociais que aqui se encontravam (trabalhadores escravos,
indígenas e brancos, bem como, proprietários de terra), foi marcado por
várias modalidades de submissão da população à exploração, das quais
a educação e as práticas disciplinares constituíram-se como elementos
fundamentais.

De maneira geral, como acompanharemos ao longo deste capítulo,
tanto as práticas educacionais, quanto as disciplinares, dentre outras táticas,
fundavam-se na intervenção direta sobre o corpo. Fundadas na
disciplinarização da alma através do corpo, essas intervenções, quando
aplicadas aos escravos “rebeldes” e àqueles que, de alguma maneira,
confrontassem o poder real e/ou oligárquico, assumiam a forma de puni-
ção, pela via do suplício corporal (chicotadas, fome, encarceramento,
mutilações etc.). Já como elemento educacional, embora fossem presen-
tes as sanções corporais, os métodos de intervenção corporal, incluindo
as sanções, assumiram contornos mais sutis, amenos e eficazes.

Tendo como base a importância do papel representado pelas práti-
cas corporais na formação e estruturação da sociedade colonial, pode-
mos dizer que, neste período histórico, com a coexistência desta dupla
característica intervencionista, o suplício e a educação normatizadora da
moral e dos bons costumes, inaugurou-se, no Brasil, o segundo perío-
do dos primórdios da Psicomotricidade: o Corpo Moralizado.

De acordo com nosso objetivo de estudar o corpo e as práticas
educativas que dele se ocupam - mais especif icamente a
Psicomotricidade na educação infantil -, passaremos, a seguir, a analisar
os principais marcos da educação colonial e o papel exercido pelos
saberes sobre o corpo, principalmente, no que tange à formação da
primeira infância.

3.2.13.2.13.2.13.2.13.2.1 O Projeto Jesuíta: a Incorporação da Renúncia e daO Projeto Jesuíta: a Incorporação da Renúncia e daO Projeto Jesuíta: a Incorporação da Renúncia e daO Projeto Jesuíta: a Incorporação da Renúncia e daO Projeto Jesuíta: a Incorporação da Renúncia e da
ObediênciaObediênciaObediênciaObediênciaObediência

Com o apoio do então rei de Portugal, D. João III, chegaram ao nosso
continente, em 1549, os “soldados” de Ignácio de Loyola. Com uma
organização fundada sobre bases militaristas, eficazes em seus propósi-
tos disciplinadores, moralizadores e instrucionais, apresentou-se a Com-
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panhia de Jesus como um investimento. A princípio, barato para a Coroa,
pois, em troca de seus serviços educacionais e clericais na nova Colônia,
somente reivindicava a possibilidade de amealhar, dentre seus “pupilos”,
alguns que pudessem converter-se ao sacerdócio e à fé cristã. Este con-
trato, como veremos, posteriormente, teve outras conseqüências.

Para a historiadora da educação Maria Elizabete Xavier (1997, pp. 32-
33), a vinda dos jesuítas foi justificada em nome da fé cristã, conforme
explica:

... os portugueses para cá transladaram sacerdotes da Compa-
nhia de Jesus, que futuramente dariam o suporte espiritual ne-
cessário para os ‘civilizados’ súditos da Coroa portuguesa, que
heroicamente fundariam uma comunidade em ambiente tão ad-
verso. Eram, contudo os párias degredados, que para cá vieram
em expiação dos seus crimes e pecados, e os ingênuos nati-
vos

6
, para os quais era preciso revelar o ‘reino dos céus’, o alvo

inicial dos padres jesuítas.

Instalando-se, a princípio, nas capitanias da Bahia e de São Vicente, os
jesuítas, posteriormente, espalharam-se por todo o território brasileiro, cons-
truindo, segundo Fernando Azevedo (1976, pp.11–12), “sobre os alicerces
do ensino toda a obra de catequese e de colonização (...) [afirmando-se
como] um dos mais poderosos instrumentos de domínio espiritual e uma
das vias mais seguras de penetração da cultura européia nas culturas dos
povos conquistados, mas rebeldes, das terras descobertas”.

As bases sobre as quais esses missionários aqui se instalaram e
desenvolveram seus projetos educacionais teriam uma característica
particular que a historiadora da educação Maria Luisa Ribeiro vai registrar
na expressão cunhada por Darcy Ribeiro para denominar Portugal e suas
possessões, qual seja, Império Mercantil Salvacionista (RIBEIRO, 1982,
pp. 29 e 30). Explica a autora que Darcy Ribeiro usa o termo Salvacionista
porque entende que Portugal sustentava a bandeira de salvar os gentios
das idéias nocivas representadas, naquele momento, pelo movimento
reformista que se difundia nos países concorrentes como, por exemplo,
a Inglaterra; e o vocábulo Mercantilista, no sentido de que a obra
catequética dos jesuítas voltava –se para docilização e aculturação dos
povos conquistados para que fossem aproveitados como mão-de-obra,
na ocupação da Colônia e sua exploração agro-exportadora, inclusive
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pelos próprios missionários da Companhia de Jesus.
Desta forma, incentivados pelo Rei de Portugal, os jesuítas, intelectu-

al e disciplinarmente muito bem preparados, fundaram no Brasil uma
organização educacional de larga escala, que Fernando de Azevedo
(1976, p.15) caracteriza com muita propriedade quando se expressa a
esse respeito, dizendo que “… espalhando nas novas gerações a ‘mes-
ma’ ‘fé, a ‘mesma’ língua e os ‘mesmos’ costumes, começaram a forjar
na unidade espiritual, a unidade política de uma nova pátria”

7
. Como fica

explicitado pelas palavras do autor, o sistema educacional jesuítico, aqui
edificado, ofereceu preciosa contribuição no processo de ocupação da
Colônia, constituindo-se num dos principais elementos de legitimação
dos ideais luso-mercantilistas.

De cunho tradicional, humanístico e literário, a Companhia de Jesus
organizou o ensino colonial em duas vertentes básicas: uma, voltada
para as elites, pois estava destinada ao preparo intelectual dos filhos de
senhores de engenho que, posteriormente, complementando seus es-
tudos na Metrópole, estariam aptos a assumirem seu lugar na organiza-
ção social colonial (sacerdócio ou cargos administrativos). Outra,
simplificada, mas não menos tradicional, destinou-se aos filhos da po-
pulação trabalhadora livre e indígena, objetivando, fundamentalmente, a
compensação de lacunas morais, disciplinares e religiosas.

Assim, salientamos o importante papel protagonizado pela criança,
pois, mesmo que neste momento ainda não se constituísse como mão-
de-obra efetiva, a história nos indica que os aglomerados educacionais
criados pelos missionários representaram um dos principais mecanis-
mos de desagregação da cultura indígena, bem como, da expansão da
cultura européia. Sobre a questão, escreve Fernando de Azevedo (1976,
p.16) que “[em] toda essa obra magnífica, de catequese e colonização,
utilizaram os padres não só a influência dos meninos brancos, órfãos ou
filhos de colonos, sobre os meninos índios, postos em contato com
aqueles nos mesmos colégios, como também a ação dos colomins
que, ensinados pelos padres, saíam pelas aldeias a ensinar os pais na
própria língua dos índios”.

Neste contexto escolar, só eram aceitas nas escolas de catequese
as crianças a partir de seis anos de idade, sendo que a educação das
menores ficava restrita à égide familiar. As únicas instituições, neste perí-
odo, que se ocupavam da infância abaixo desta idade, estavam volta-
das à tutela de órfãos, menores abandonados ou desviados, sem cu-
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nho educacional propriamente dito.
Incentivadas pela Coroa e efetivadas pela Igreja, as instituições edu-

cacionais jesuíticas, se por um lado, voltadas aos maiores de seis anos,
serviram como ponto de convergência das raças, expansão da cultura
européia entre os colonos e nativos e preparação de mão-de obra, por
outro, as instituições religiosas que se ocuparam do auxílio àqueles que
se encontravam abaixo desta faixa etária, apresentaram-se como depo-
sitárias do “lixo” social, materializado pela existência dos filhos bastar-
dos dos senhores de engenho, advindos das relações extraconjugais
com suas escravas.

Destinadas a preservar a estabilidade das famílias dos colonos e
servir como centro de reciclagem do “lixo” social, garantindo, portanto,
os interesses de poder econômico e político da Coroa e de seus repre-
sentantes, surgem, no Brasil, as primeiras instituições de cuidado da
primeira infância.

Podemos dizer, portanto, que os primórdios das creches, em nosso
território, estiveram pautados na sistematização de ações disciplinatórias
e moralizadoras, voltadas à prevenção de distúrbios sociais que pudes-
sem prejudicar, de alguma forma, a empreitada mercantilista da coroa
portuguesa.

8

Neste contexto de afirmação e legitimação do poder político-
econômico da coroa lusitana e de saneamento moral da sociedade, as
práticas corporais foram de grande relevância. Em que pese a presença
marcante dos suplícios corporais, prática de poder disciplinar utilizada
até o final da escravatura, para apropriação dos corpos e punição dos
escravos e transgressores, esta mesma prática não poderia ser
reproduzida nas relações da Metrópole com os Senhores de Engenho,
nem, tampouco, com as suas crianças, símbolos da pureza edílica na
terra. Na relação do governo metropolitano com estes atores sociais, o
exercício de seu poder e controle haveria de tomar formas mais sutilizadas,
caso contrário o sistema colonial correria risco de eclodir em rebeliões
descontroladas, colocando em risco a soberania monárquica e todo o
projeto mercantil monopolista na Colônia.

Com forte tonalidade monástica, as práticas corporais levadas a
cabo no ambiente educacional jesuítico, exercendo forte influência, tam-
bém, na vida familiar dos colonos, tinham como objeto primeiro, impetrar,
na alma, o ideal da renúncia e da obediência a outrem. Definindo o
tempo e o espaço cotidiano da população colonial, os jesuítas, através
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de suas práticas disciplinares, pouco a pouco, mas não totalmente,
foram incutindo nos hábitos dos negros, índios e brancos, certos
automatismos gestuais e atitudinais que, a princípio, não pretendiam a
eficiência do movimento, mas, sim, o controle anímico e moral da popu-
lação dominada para a tarefa de edificação da nova Colônia.

3.2.2 Período Pombalino: do Controle da Alma ao Controle3.2.2 Período Pombalino: do Controle da Alma ao Controle3.2.2 Período Pombalino: do Controle da Alma ao Controle3.2.2 Período Pombalino: do Controle da Alma ao Controle3.2.2 Período Pombalino: do Controle da Alma ao Controle
do Movimentodo Movimentodo Movimentodo Movimentodo Movimento

A partir de 1580, Portugal esteve sob domínio da coroa espanhola.
Este fato acarretou a Portugal o engajamento compulsório nas lutas da
Espanha contra a Inglaterra e os Países Baixos. Ao final deste período,
Portugal estava destruído economicamente e tinha perdido todas as
suas colônias asiáticas, sobrando-lhe, tão somente, o Brasil.

A dependência exclusiva da metrópole portuguesa dos bens produ-
zidos na terra brasilis e as sofríveis condições de vida do povo lusitano
colocaram em marcha um êxodo em direção ao novo continente, obri-
gando este território a profundas modificações sociais, econômicas e
políticas (PRADO Jr., 1986, pp. 49-55).

A partir de meados do século XVII houve um grande aumento
populacional, a princípio localizado na faixa litorânea e, depois, fruto das
políticas portuguesas de interiorização, como as conhecidas bandeiras;
a Colônia vai se estendendo através dos territórios antes ocupados pe-
los espanhóis, até atingir, praticamente, as dimensões atuais.

O âmbito político, segundo Caio Prado Júnior (1986, p.51), foi mar-
cado por uma profunda concentração de poder por parte da Coroa,
resultando que,

... a partir dos fins do séc. XVII, os poderes, a jurisdição dos
donatários serão cada vez mais restringidos e absorvidos pelos
governadores reais. Aqueles ficarão aos poucos reduzidos uni-
camente aos direitos pecuniários que auferiam de suas capitani-
as. Quem administrava efetivamente a colônia eram os delega-
dos do Rei. Aliás, os donatários desaparecerão logo completa-
mente, pois a coroa resgatar-lhes-á por compra os direitos here-
ditários de que gozavam. (...) Em meados do século XVIII todas
as capitanias terão voltado ao domínio direto da coroa, e serão
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governadas por funcionários de nomeação real.

Estas mudanças de eixo político estavam assentadas na necessida-
de da Coroa de preservar sua única fonte de renda restante e tirar dela
seu maior proveito. Neste sentido o autor acima citado explicita que:

...a nova política econômica da metrópole portuguesa, que ao
liberalismo do passado substituía um regime de monopólios e
restrições destinados a dar maior amplitude possível à exploração
e aproveitamento da colônia, e canalizar para o Reino o resultado
de todas suas atividades. Procura-se compensar assim o que se
perdera no setor oriental, onde holandeses, ingleses e pouco de-
pois franceses tinham para sempre desbancado os portugueses.
O que estes aspiravam para a colônia americana é que fosse uma
simples produtora e fornecedora de gêneros úteis ao comércio
metropolitano e que pudessem vender com grandes lucros nos
mercados europeus (PRADO Jr., 1986, pp-54-55).

Paralelamente à precária condição em que se encontrava a Metrópole,
a Coroa Portuguesa enfrentou, dentre outras, a crescente ameaça repre-
sentada pelo poder adquirido pelos missionários de Loyola, ao longo dos
210 anos em que estiveram à frente da educação brasileira. A competência
jesuítica se expandiu, amealhando mais que fiéis e sacerdotes. Os missi-
onários construíram um poderio de influência e riqueza, que acabou por
desestabilizar suas relações com o poder Metropolitano.

Explicitando a influência social alcançada pela Companhia de Jesus,
Maria Luisa Santos Ribeiro (1982, p.33), aponta que os Jesuítas “(...) se
transformaram na única força capaz de influir no domínio do senhor de
engenho. Isto foi conseguido não só através dos colégios, como do
confessionário, do teatro e, particularmente, pelo terceiro filho, que deveria
seguir a vida religiosa (o primeiro seria o herdeiro, o segundo, o letrado)”.

Apesar das contribuições, outrora prestadas pelos jesuítas à coroa
lusitana, neste outro momento histórico, frente às dificuldades
econômicas e políticas, não havia espaço para outro poder que não o
real. Os “soldados” de Loyola, os donatários e todos aqueles que pu-
dessem representar, para a Coroa, divisão de lucros e de poder, estavam
com seus dias contados. Acusados de enriquecimento ilícito e dubieda-
de de intenções em seu procedimento de evangelização e colonização,
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em 1759, por ordem do rei de Portugal e ação do ministro Marquês de
Pombal, os jesuítas foram expulsos de nosso território.

Seguiu-se, a partir deste episódio, treze anos de jejum educacional,
restando, em nosso território, apenas suas magníficas edificações e um
prejuízo cultural que, mesmo a partir das “reformas” implementadas pelo
ministro de D. José I, se mostrou irreparável. Tal situação espelhava o
isolamento em que esteve imersa a Colônia, não somente durante estes
13 anos, mas durante todo o período colonial. Este isolamento tinha
como pano de fundo evitar que as novas classes sociais que frutificavam
no Brasil pudessem ser contaminadas com as idéias liberais e materialis-
tas do Iluminismo europeu, colocando em risco o monopólio, estabele-
cido tanto pela Coroa como pela Companhia de Jesus (PRADO JUNIOR,
1976, p.90).

Os objetivos das medidas tomadas por Pombal orientaram-se em
direção à recuperação da economia lusitana através de duas vertentes
básicas: 1) concentração do poder real (fenômeno em marcha desde
meados do século anterior); 2) modernização da cultura portuguesa com
vistas a equiparar Portugal ao modo de produção manufatureira da Ingla-
terra que, há um século, já se concretizara.

Neste contexto, a educação foi depositária da modernização da na-
ção portuguesa. Ao contrário dos sacerdotes de Loyola, que tinham um
enquadramento rígido e unificado na suas escolas, mas, ao mesmo
tempo, permitia uma certa autonomia a seus núcleos de instrução, a
administração pombalina, aparentemente descentralizadora, pulverizan-
do as macroestruturas de ensino e instituindo o sistema de aulas régias
- aulas de disciplinas isoladas - criou células de instrução, orientadas por
professores leigos, tão isoladas quanto suas disciplinas. Acarretou, as-
sim, a maximização do poder central, pois a educação ficou submetida
à diretoria geral de estudos que, no Brasil, era representada pelo próprio
vice-rei (RIBEIRO, 1982, p.53).

Ao refletir sobre a real mudança no eixo da educação brasileira, Maria
Luisa Ribeiro (1982, p.32), explicita:

[é] assim que não chega a representar uma ruptura total com a
tradição. Isto pode ser constatado pelas obras dos filósofos
inspiradores, como Luís Antônio Verney e Antônio Genovesi, onde
é percebida uma mudança mais de conteúdo que de método.
Este ainda se mantém preso à exposição escolástica. Pode ser
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constatado, também, pelo fato de a Real Mesa Censória, criada
em 1768, ter proibido, durante seu período de exercício, obras de
Locke, Hobbes, Rousseau, Spinoza, Voltaire etc. porque poderi-
am levar o país na direção do deísmo, ateísmo e materialismo.

As resultantes destas medidas para a educação, na maioria das
localidades brasileiras, podem ser avaliadas pela citação de Francisco
Negrão sobre o hoje Estado do Paraná, localidade na qual, a partir de
1772,

...criam-se algumas aulas de primeiras letras em algumas vilas da
Capitania, com esses parcos recursos, que não chegam a cobrir
as despesas, pelo que as aulas ou são suspensas ou o profes-
sor leva anos à espera do pagamento de seus vencimentos
atrasados. Isto faz com que os mestres-escolas fossem quase
sempre de ignorância assombrosa, e as cadeiras sempre vagas
ou sem preencher (Apud. PILOTTO, 1953, p.53).

Se, por um lado, a desarticulação do ensino jesuítico, que resulta na
elitização, laicização e centralização do processo educacional, represen-
ta um retrocesso pedagógico, por outro, ao analisarmos a educação
como instituição social, verifica-se que este novo modelo educacional
responde às prementes necessidades de preparo de trabalhadores para
alavancar o desenvolvimento do sistema capitalista da Metrópole e da
Colônia. Sobre a questão Maria Luisa Ribeiro (1979, pp.37-38) diz:

Surge, com isto, um ensino público propriamente dito. Não mais
aquele financiado pelo Estado, mas que formava o indivíduo
para a Igreja, e sim o financiado pelo e para o Estado. [...] O
modelo continuava sendo o exterior “civilizado” a ser imitado.
[...] A formação “modernizada” da elite colonial (masculina) era
uma das exigências para que ela se tornasse mais eficiente em
sua função de articuladora das atividades internas e dos interes-
ses da camada dominante portuguesa.

Se, nos primeiros séculos de exploração mercantil, encontramos
uma educação jesuítica que justificava a exploração da terra e dos ho-
mens, a partir da idéia de uma existência paradisíaca, pós-morte, instau-

SDissert - Nº 5 - Daniel da Silva.p65 28/3/2007, 13:3863



6 46 46 46 46 4

A 
ps

ic
om

ot
ric

id
ad

e 
co

m
o 

pr
át

ic
a 

so
ci

al

rando, nos corpos e nas almas, a obediência e a renúncia, no período
pombalino, as propostas educacionais, através da idéia de mobilidade
social da burguesia colonial brasileira, vêm para legitimar e sustentar o
engajamento desta camada social às necessidades de retomada do
poder da coroa portuguesa. Deste modo, Maria Luisa Ribeiro (1979,
p.37), salienta no período em questão, que “[do] ponto de vista educa-
cional, a orientação adotada foi a de formar o perfeito nobre, agora
comerciante; simplificar e abreviar os estudos fazendo com que um maior
número se interessasse pelos cursos superiores; propiciar o aprimora-
mento da língua portuguesa; diversificar o conteúdo, incluindo o de natu-
reza científica; torná-los os mais práticos possíveis”.

Neste contexto, a Educação Infantil (voltada a crianças abaixo de seis
anos de idade) permaneceu sob moldes informais, não passando incó-
lume às mudanças do eixo político-econômico. Sendo assim, pode-
mos delimitar, neste período histórico, a coexistência de três modalida-
des de processo formativo para a infância, cada qual se ocupando de
uma determinada classe da população. A primeira alude à educação
das crianças cativas. Totalmente voltada para o trabalho material, esta
camada da população era forjada no exercício direto de suas funções,
desde a mais tenra idade.

9
 Entre os métodos de poder disciplinar a que

estavam sujeitas incluía-se, a exemplo de seus pares adultos, o suplício
corporal. Outra modalidade estava voltada às crianças abandonadas
nas rodas. De modo assistencialista-religioso, voltava-se à formação de
futuras gerações clericais, na qual o confinamento do corpo, sua
normatização e disciplina pretendiam, dentre outras coisas, purificar as
almas de qualquer tendência que pudesse se contrapor aos objetivos
da Igreja e da Coroa e ao equilíbrio entre as classes sociais A terceira
modalidade de educação informal para a infância se efetivava no seio
das famílias da burguesia colonial. As crianças, vistas como adultos em
miniatura, estavam, desde muito cedo, por intermédio de seus familia-
res, sujeitas às influências do processo de “lusitanização”, sendo as
mesmas, portanto, concebidas e educadas a partir das necessidades
da Metrópole e da aspiração à ascensão social de seus familiares.

A partir dos estudos de Foucault sobre a disciplina corporal, analisa-
mos as práticas corporais deste período, do que depreendemos que,
enquanto o suplício corporal e a prática laboral forçada eram importantes
modos de poder disciplinar na relação senhor-escravo e/ou
transgressores, a disciplina monástica configurava-se como fundante
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via de moralização, incorporação da obediência e da renúncia por parte
dos “pobres abandonados”; a elitização do ensino, o enobrecimento e
a lapidação do gesto e da atitude corporal, dentre outros elementos,
constituíram-se elementos importantes para o fortalecimento do poder
monárquico sobre a burguesia colonial e um salto qualitativo a respeito
dos saberes e poderes sobre o corpo. O ponto fulcral desse salto refe-
re-se à mudança de eixo na utilização desses saberes. Segundo as
palavras do próprio Foucault (1988, pp. 126-127),

[diferentes] da escravidão, pois não se fundamentam numa rela-
ção de apropriação dos corpos; é até a elegância da disciplina
dispensar essa relação custosa e violenta obtendo efeitos de
utilidade pelo menos igualmente grandes. Diferentes também da
domesticidade, que é uma relação de dominação constante,
global, maciça, não analítica, ilimitada e estabelecida sob a for-
ma da vontade singular do patrão, seu “capricho”. Diferentes da
vassalidade que é uma relação de submissão altamente codifi-
cada, mas longínqua e que se realiza menos sobre as operações
do corpo que sobre os produtos do trabalho e as marcas rituais
da obediência. Diferentes ainda do ascetismo e das “disciplinas”
de tipo monástico, que tem por função realizar renúncias mais do
que aumentos de utilidade e que, se implicam em obediência a
outrem, têm como fim principal um aumento do domínio de cada
um sobre o próprio corpo. O momento histórico das disciplinas
é o momento em que nasce uma arte do corpo humano, que
visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem
tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma
relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente
quanto é mais útil, e inversamente.

Neste sentido, o foco de ação sobre o corpo prioriza a necessidade
da eficiência do movimento, deixando de tratá-lo como o corpo do “não
faça”, passando a receber um tratamento para que “faça” da maneira
mais eficiente, com um mínimo de investimento. A partir deste momento,
inicia-se um longo processo, explicitando as palavras de Foucault (1988,
p.127),

[o] corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esqua-
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drinha, o desarticula e o recompõe. Uma “anatomia política”, que
é também igualmente uma “mecânica do poder”, está nascen-
do; ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos
outros, não simplesmente para que façam o que se quer, mas
para que operem como se quer, com as técnicas, segundo a
rapidez e a eficácia que se determina. A disciplina fabrica assim
corpos submissos e exercitados, corpos “dóceis”.

Não tão dóceis, este processo não se fará de modo fácil, nem,
tampouco, pleno, devendo ser compreendido a partir das lutas de clas-
ses, nas quais a classe dominante necessita instrumentos para perma-
necer no poder e as classes dominadas a pressionam no sentido de
desarticular esse poder e acessar os bens por ela própria produzidos.
Este processo dinâmico de interação social entre classes, pela via da
contradição, vai determinar aparecimento de saberes e poderes sobre o
corpo, cada vez mais sutis e o ambiente educacional será o seu principal
proliferador.

3.2.3 As Disciplinas: do controle do corpo à economia do3.2.3 As Disciplinas: do controle do corpo à economia do3.2.3 As Disciplinas: do controle do corpo à economia do3.2.3 As Disciplinas: do controle do corpo à economia do3.2.3 As Disciplinas: do controle do corpo à economia do
movimentomovimentomovimentomovimentomovimento

Como vimos, ao longo da história, a estrutura social do Brasil Colô-
nia se organizou a partir de relações, predominantemente, de submis-
são. Neste sentido, explicita Ribeiro (1979, p.41), havia “[submissão]
externa em relação à Metrópole, submissão interna da maioria negra ou
mestiça (escrava ou semi-escrava) pela minoria ‘branca’ (colonizadores).
Submissão interna refletindo-se não só nas relações de trabalho como
também nas relações familiares, como lembra Gilberto Freire: da esposa
em relação ao marido, do filho em relação ao pai, etc.”

Porém, a exemplo das táticas levadas a cabo pelas reformas
pombalinas que, ao final, não resultaram na plenitude de suas intenções
centralizadoras e monopolistas, sabemos também que esta submissão
sempre foi acompanhada de seu contraponto, o movimento
emancipatório das populações dominadas. Os índios e negros nunca
foram totalmente aculturados e domesticados para o trabalho escravo,
os jesuítas e donatários nunca estiveram absolutamente alinhados com
os interesses da Coroa, enfim, esta cadeia de submissão, tão almejada
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e batalhada pela corte portuguesa, que lhe renderia a soberania mercantil
sobre as terras descobertas, jamais foi alcançada. Sendo assim,

[na] contradição fundamental entre submissão e emancipação,
o elemento inicial predominante (submissão) vai sendo vagaro-
samente atingido pelo outro. Acompanhando-se este processo
de manifestação de descontentamento, verifica-se que o ele-
mento novo (emancipação) vai se desenvolvendo a partir das
reações aos reflexos internos de tal contradição; escravos ne-
gros ou indígenas versus senhores de escravos, e daí se desen-
volve em direção ao traço externo de tal contradição (RIBEIRO,
1979, p. 42).

Deste modo, na primeira metade do século XIX, a questão do mono-
pólio comercial ocupa lugar central neste processo de contradições,
encontrando severas pressões dos senhores de escravos e de terras,
de boa parte da camada média, emergente a partir do advento da mine-
ração, e também da burguesia industrial internacional, que necessitava
expandir seus mercados. Este processo culmina, em 1808, com a aber-
tura dos portos brasileiros ao comércio com outros países.

Frente a uma precária condição político-econômica e aos conflitos
napoleônicos, Portugal alia-se à Inglaterra, pelo preço da manutenção
de seu status regius e proteção bélica. Nesta aliança, a Inglaterra lucraria
com significativos privilégios sobre as taxações dos produtos brasilei-
ros, tributos estes mais favoráveis que os vigentes para a própria metró-
pole lusitana. Sob estas condições, em meio a uma profunda crise po-
lítico-econômica, translada-se para terras brasileiras, em 1808, a família
real, fixando-se no Rio de Janeiro.

Com a chegada de D. João VI e sua comitiva de 15 mil pessoas (30%
da população existente), a Colônia começou a ganhar ares de metrópo-
le. Tão logo de sua chegada, o monarca decretou a abertura dos portos
ao livre comércio, inserindo o Brasil nas relações intercontinentais que,
somando-se ao retorno dos jovens estudantes da elite brasileira de suas
formações na Europa, modificariam a política, o comércio e, conse-
qüentemente, as organizações culturais e educacionais.

O hiato cultural de quase meio século, caracterizado pela “desorga-
nização e decadência do ensino colonial” e da própria era colonial, mo-
dificou-se neste momento histórico no qual frutificaram, no país, os ide-
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ais iluministas dando um golpe de misericórdia na organização tradicio-
nal e passando a determinar uma organização social de base liberal
capitalista.

No campo educacional, das iniciativas escolares, orientadas ainda
por um ensino literário e eclesiástico do período pombalino, proliferam
no Brasil o ensino enciclopedista e uma instrução utilitária e técnica, vi-
sando a formação de profissionais para atender às necessidades da
Corte, aqui instalada, relativas aos setores de segurança, administração
pública, agricultura, comércio e indústria.

A respeito deste período escreve Azevedo (1976, p.71) que “[sobre]
as ruínas do velho sistema colonial, limitou-se D. João VI a criar escolas
especiais, montadas com o fim de satisfazer o mais depressa possível
e com menos despesas a tal ou qual necessidade do meio a que se
transformou a corte portuguesa”.

Frente às necessidades de instalação da Corte no Brasil, obrigando
a uma reorganização administrativa com a nomeação dos titulares dos
ministérios e o estabelecimento, no Rio de Janeiro, então capital, de
quase todos os órgãos de administração pública e justiça, dentre outras
medidas atinentes ao campo intelectual geral (Biblioteca Pública, Impren-
sa Régia, Museu Nacional, etc.), criou-se o nível superior de ensino no
Brasil. Embora de organização isolada e preocupação basicamente
profissionalizante, o ensino, segundo palavras da historiadora Maria Luisa
Ribeiro (1979, p.45), pode-se dizer que,

... tais criações se revestiram de um aspecto bastante positivo: o
de terem surgido de necessidades reais do Brasil, coisa que pela
primeira vez ocorria, embora essas necessidades ainda tenham
sido em função de ser o Brasil sede do reino. Isto representa uma
ruptura com o ensino jesuítico colonial (...) Quanto à tal ruptura,
tem que se ter sempre em vista que não foi total, na medida que
não houve reformulações nos níveis escolares anteriores e que o
tratamento dado ao estudo de economia, biologia etc. seguiu
padrões mais literários (retóricos) que científicos.

Tal tratamento vai formar uma elite intelectual brasileira acrítica e total-
mente alinhada aos ideais positivistas e liberais. Se, por um lado, esta
formação dará início ao longo processo de emancipação do Brasil, por
outro, vai também inaugurar a construção de saberes e poderes que, até
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hoje, norteiam a interpretação dos problemas sociais emergentes, as
diferenças de classe, a divisão do trabalho, como fatos naturais e não
historicamente determinados, justificando “cientificamente” a expropria-
ção capitalista.

Na medida em que os níveis inferiores de educação não receberam
nenhuma modificação, é de se supor que a formação informal voltada
para a educação das crianças pequenas, analisada anteriormente, seguiu
seu rumo tal e qual. Porém, com a entrada dos ideais liberais e bio-
evolucionista do positivismo, a idéia de “criança futuro da nação”, começa
a ganhar adeptos e passará, a partir da segunda década do século XIX a
justificar, dentre outras iniciativas, novos programas voltados aos cuida-
dos à infância marcando, também, uma transformação na inclusão das
práticas corporais nas instituições escolares, hospitalares e militares.

Para apreendermos os processos pelos quais passou a educação
brasileira e as transformações da abordagem do corpo neste contexto,
necessitamos retomar a análise da história econômica do Brasil pré-imperial.

Mesmo com as modificações internas, implementadas pelo rei de
Portugal em território brasileiro, os acordos firmados pela Monarquia
com os países ultramarinos, principalmente a Inglaterra, não permitiram
a instalação de um processo industrial no Brasil. Com os bens de
consumo interno, em sua maioria, importados e uma produção de
exportação limitada, a balança comercial portuguesa, pouco a pouco,
passou a apresentar um déficit financeiro, acarretando profundo des-
contentamento tanto na burguesia metropolitana, como na elite coloni-
al. No tocante à Metrópole, o descontentamento lusitano culminará
com a Revolução Constitucionalista (1820) que obrigará, em 1821, o
retorno da família real a Portugal. Pelas necessidades financeiras a que
estava sujeita, a corte portuguesa movimenta-se no sentido de resta-
belecer o monopólio comercial sobre a colônia, fato que encontra pronta
resistência da classe dominante colonial, com o apoio das outras clas-
ses ou camadas sociais.

Desde o final do século XVII, os ideais antiabsolutistas e
antimercantilistas, oriundos da revolução francesa, já se faziam presen-
tes junto às classes sociais emergentes no Brasil, formadas por intelec-
tuais, proprietários, comerciantes, artesãos, funcionários e soldados.
Somados à necessidade de um redirecionamento nos meios de produ-
ção, em vista da precária situação monetária em que nos encontráva-
mos, estes ideais iriam sustentar, em 1822, o processo de independên-
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cia do Brasil e servir de base para a primeira Constituição brasileira. Sen-
do assim, diz Ribeiro (1979, p.47),

[a] classe dominante colonial empreende e realiza a Independên-
cia, mas no sentido de configurar o país à sua imagem e seme-
lhança:
- transforma a sua aliança com a classe dominante portuguesa

numa aliança com a burguesia européia;
- recebe desta, em conseqüência: a liberdade de comércio, como

conquista econômica; o aparato liberal, como forma exterior;
- resiste à pressão no sentido de liquidar o tráfico negreiro e o

trabalho escravo, mantendo-os enquanto possível;
- resiste a qualquer alteração interna, mantendo o seu domínio

absoluto – batendo-se por um mínimo de alterações formais,
inclusive pela continuação do regime monárquico e do titular
desse regime -, daí representar o império a classe que empre-
ende a Independência.

Uma vez determinada pelos ideais do liberalismo, os pressupostos
da nova Constituição vão sustentar a idéia de igualdade de direitos e
deveres, de livre mercado, fornecendo, também, a sustentação básica
para as idéias de trabalho e de propriedade, na sua concepção moder-
na. Esta díade, trabalho/propriedade, constituir-se-á, por sua vez, no
mote fundante das lutas de classe em nosso país.

Neste período, uma das principais questões que se faziam presen-
tes em nossa sociedade era a questão do chamado crime contra a
propriedade – o furto.

Embora desde o início estivesse associado à idéia de progres-
so, o liberalismo desencadeou a fome entre os pobres, desde
os seus primórdios. A reação dos segmentos sociais menos
favorecidos da sociedade à prática do livre mercado e da forma-
ção da propriedade capitalista ensejaram a organização dos pri-
meiros protestos capitalistas contra as novas formas de organi-
zação social, política e econômica. [...] O chamado crime contra
a propriedade, na forma da prática do furto, emergiu como das
mais significativas facetas do protesto popular no Brasil do sécu-
lo XIX (BARREIRO, 1998, p.10).
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Algumas interpretações lineares da história, apoiadas numa concep-
ção positivista, vêm concebendo o caminho do crime como uma conse-
qüência natural da expropriação a que esteve sujeita a população domi-
nada no período colonial e, posteriormente, na era moderna, como uma
inadequação da classe trabalhadora na apropriação dos direitos “igua-
litários” oportunizados pela legislação de cunho liberal.

Daí a referência a ele (o crime) como uma “verdadeira endemia
social”, composta de um grande número de “indivíduos mais ou
menos desocupados, de vida incerta e aleatória, e que davam nos
casos extremos nestes estados patológicos da vida social; a va-
diagem criminosa e a prostituição” (BARREIRO, 1998, pp. 11-12).

Ao interpretarmos o furto como luta social específica do século XIX, à
luz dos estudos de Barreiro, podemos lançar uma crítica diferenciada às
práticas educacionais, deste período e aos que a ele se seguem, adici-
onando a estas práticas, além da questão pertinente à formação da
classe trabalhadora, outra questão – a da propriedade privada.

...a prática do furto entre os elementos integrantes das classes
subalternas parecia ser, simultaneamente, a negação do trabalho
disciplinado e do conceito capitalista de propriedade privada.
Por esta razão, as classes dominantes mobilizaram com vee-
mência todos os seus mecanismos de coerção, para que tal
prática pudesse ser contida (BARREIRO, 1997, p.11).

As necessidades que se apresentavam à classe dominante - forma-
ção da classe trabalhadora e contenção dos movimentos populares con-
tra a propriedade privada - levam aquela classe a se utilizar do sistema
educacional, dentre outros, como importante meio de legitimação e
implementação do ideário liberal capitalista, bem como de controle social.

É neste sentido, por exemplo, que pela Lei de 15 de outubro de 1827,
instala-se no sistema educacional brasileiro o método lancasteriano, de
influência inglesa. Sobre este método, explica Larroyo (1970, p.620):

Os alunos de toda uma escola se dividem em grupos que ficam
sob a direção imediata dos alunos mais adiantados, os quais
instruem a seus colegas na leitura, escrita, cálculo e catecismo,
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do mesmo modo como foram ensinados pelo mestre horas
antes. Estes alunos auxiliares se denominam monitores (donde o
nome também de sistema monitorial). (...) Além dos monitores há
na classe outro funcionário importante: o inspetor, que se encar-
rega de vigiar os monitores, de entregar a estes e deles recolher
os utensílios de ensino, e de apontar ao professor os que devem
ser premiados ou corrigidos. (...) Um severo sistema de castigo e
prêmios mantém a disciplina entre os alunos. O mestre se asse-
melha a um chefe de fábrica que tudo vigia e que intervém nos
casos difíceis. Não há lições senão a monitores e aos jovens que
desejam converter-se em professores. (...) Era este um método
para solucionar o problema de educação popular com uma quan-
tidade insuficiente de professores.

Ao analisarmos a organização do método lancasteriano de ensino,
sem dúvida, podemos nos questionar sobre a qualidade pedagógica
do processo ou mesmo atribuir a ele a interpretação, atribuindo-lhe sua
adoção como solução para um sistema educacional de quantidades
insuficientes de professores. Sem dúvida ele cumpre, também, este pa-
pel, mas, ao nosso ver, não são esses fatores que o determinam. À luz
crítica da história, preferimos analisar este fenômeno como uma das
mais bem organizadas estruturas de ensino de sua época, perfeitamente
adaptada às necessidades e ideais do desenvolvimento capitalista eu-
ropeu e que, no Brasil, se esboça com as reformas pombalinas, mas só
neste momento se torna viável, pelas relativas mudanças de eixo políti-
co-econômico.

Neste tipo de organização escolar, podemos acompanhar, além da
delimitação do quantun de conhecimento a ser distribuído para a classe
trabalhadora, uma hierarquia muito bem definida que permite que o po-
der do mestre se espalhe por toda estrutura escolar, de uma maneira
muito detalhada e individualizada, utilizando-se da presença física dos
inspetores e monitores, representantes do poder maior. Além disto, pela
organização do tempo e do espaço das salas de aula, pelos rituais de
premiação e punição, instala-se no ambiente da escola um verdadeiro
processo de ordenar, classificar, selecionar, normatizar os indivíduos,
nunca dantes assistido na história da educação brasileira. Todo este
aparato tático, como podemos acompanhar, é elemento constitutivo do
sistema fabril capitalista, há mais de um século vigente na Inglaterra e
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outros países europeus. Uma vez transpostos para a instituição escolar,
não somente vão preparar as futuras gerações de trabalhadores para o
tempo e espaço fabril, mas também, internalizar uma espécie de contro-
le onipresente e onisciente, que perpetua a presença do mestre/superior
maior, independentemente de sua presença física. Considerando as
questões de preparo de mão-de-obra e de manutenção do senso de
propriedade privada, este modus operantis, vai buscar internalizar em
cada indivíduo, na sua individualidade, a adequação para o trabalho e
um senso de vigilância perpétua.

A organização de um espaço serial foi uma das grandes modifi-
cações técnicas do ensino elementar. Permitiu ultrapassar o sis-
tema tradicional (um aluno que trabalha alguns minutos com o
professor, enquanto fica ocioso e sem vigilância o grupo confu-
so dos que estão esperando). Determinando lugares individuais,
tornou possível o controle de cada um e o trabalho simultâneo de
todos. Organizou uma nova economia do tempo de aprendiza-
gem. Fez funcionar o espaço escolar como uma máquina de
ensinar, mas também de vigiar, de hierarquizar, de recompensar.
[...] A primeira das grandes funções da disciplina é então a cons-
tituição de “quadros vivos” que transformam as multidões confu-
sas, inúteis ou perigosas em multiplicidades organizadas
(FOUCAULT, 1988, pp. 134-135)

Neste processo, fica evidente que o corpo e as práticas que dele se
ocupam, mais uma vez, estão presentes. Entramos na era das discipli-
nas e da docilização dos corpos.

Não é a primeira vez, certamente, que o corpo é objeto de inves-
timentos tão imperiosos e urgentes; em qualquer sociedade, o
corpo está preso no interior de poderes muito apertados, que lhe
impõem limitações, proibições ou obrigações. Muitas coisas são
novas nessas técnicas. A escala, em primeiro lugar, do controle:
não se trata de cuidar do corpo, em massa, grosso modo, como
se fosse uma unidade indissociável, mas de trabalhá-lo
detalhadamente; de exercer sobre ele uma coerção sem folga,
de mantê-lo ao nível mesmo da mecânica – movimentos, ges-
tos, atitude, rapidez: poder infinitesimal sobre o corpo ativo. O
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objeto, em seguida, do controle: não, ou não mais, os elementos
significativos do comportamento ou a linguagem do corpo, mas
a economia, a eficácia dos movimentos, sua organização interna;
a coação se faz mais sobre as forças que sobre os sinais; a única
cerimônia que realmente importa é a do exercício. A modalidade
enfim: implica uma coerção ininterrupta, constante, que vela so-
bre os processos de atividade mais que sobre seu resultado e se
exerce de acordo com uma codificação que esquadrinha ao
máximo o tempo, o espaço, os movimentos. Esses métodos
que permitem o controle minucioso das operações do corpo,
que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõe
uma relação de docilidade-utilidade, são o que podemos cha-
mar as “disciplinas” (FOUCAULT, 1988, p. 126).

Nossas análises indicam que é este modo de funcionamento,
“formativo-policialesco”, determinado pela necessidade de formação
da futura classe trabalhadora e de proteção da propriedade privada, o
sustentáculo para a criação, nos próximos anos e, até nossos dias, das
instituições de educação infantil no Brasil - instituições de prevenção
precoce dos “estados patológicos sociais”. Sendo assim, é na ideolo-
gia anticriminal, enquanto saneadora da patologia da fome, da privação
sócio-cultural, da incompetência da classe popular na gestão de sua
prole, desqualificando o movimento revolucionário desta classe nos
países industrializados, na segunda metade do século XIX, que os pro-
gramas assistencialistas, higienistas, compensatórios, voltados para a
primeira infância, dentre os quais ressaltamos a criação das creches e
pré-escolas, encontrarão o início de sua expansão no Brasil.

3.2.4 P3.2.4 P3.2.4 P3.2.4 P3.2.4 Período Abolicionista: a economia do movimento coreríodo Abolicionista: a economia do movimento coreríodo Abolicionista: a economia do movimento coreríodo Abolicionista: a economia do movimento coreríodo Abolicionista: a economia do movimento cor-----
poral no Brasilporal no Brasilporal no Brasilporal no Brasilporal no Brasil

Com o final do tráfico negreiro, o Brasil encontra encaminhamento
para suas questões político-econômicas internas e externas. Com a ca-
pitalização interna dos recursos financeiros e o encaminhamento da crise
com os países industrializados, sobretudo a Inglaterra, que necessita-
vam novos mercados para a expansão de suas transações comerciais,
nosso país se estrutura, definitivamente, nos moldes de organização
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social capitalista. A última metade do século XIX será marcada por pro-
fundas mudanças em todos os setores da sociedade. A modernização
da sociedade brasileira torna-se premente em conseqüência do estágio
atingido no processo de mudança na base do sistema produtivo expor-
tador nacional, que, de rural-agrícola, passa para urbano-comercial. Dentre
os vários encaminhamentos colocados em marcha para que tal moder-
nização se efetuasse, diz Ribeiro (1979, p. 65)

[liberais] e cientificistas (positivistas) estabelecem pontos comuns
em seus programas de ação: abolição dos privilégios aristocrá-
ticos, separação da Igreja do Estado, instituição do casamento e
registro civil, secularização dos cemitérios, abolição da escravi-
dão, libertação da mulher para através da instrução desempe-
nhar seu papel de esposa e mãe e a crença na educação en-
quanto chave dos problemas fundamentais do país.

Pretendia-se, desta forma, equiparar o Brasil ao nível das grandes
potências mundiais, a partir da idéia de que a disparidade existente entre
nosso desenvolvimento e o daquelas potências era uma questão de
fase evolutiva, e não de natureza. Esta distinção, idealista, entre fase e
natureza, insere-se como ponto fulcral da ideologia liberal, diretamente
ligada à disposição legal de que a mobilidade social é para todos, justi-
ficando o engajamento da população nas sucessivas reformas de ensi-
no e nos programas de combate à pobreza, os quais já analisamos
seus determinantes no item anterior.

Em termos de cuidado à infância, este período foi marcado por
grandes discussões e iniciativas, motivadas pela Lei do Ventre Livre (1871),
e pela significativa taxa de mortalidade infantil (410 por 1000 até a idade
de 7 anos), que acometia as crianças de todas as classes sociais.
(MONCORVO F º., In: KRAMER, 1984, p.53)

Neste sentido, vamos observar uma alternância de responsabilida-
des entre o setor público e privado, no que tange ao cuidado à infância.
Sendo assim, o Estado, mesmo quando não ocupava o papel de prota-
gonista das ações que buscavam garantir tais cuidados, se ocupava de
normatizá-las.

Por volta de 1870, alguns setores da sociedade criaram iniciativas
isoladas, como tentativas de organizar as instituições de assistência ao
menor. Sob influência de um modelo europeizado tinham, nas creches e
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pré-escolas, parte de uma série de iniciativas reguladoras da vida social,
imersa num crescente processo de industrialização e urbanização.

Sobre as iniciativas acima descritas, vamos encontrar no trabalho de
Kuhlmann (2000) e Kramer (1984; 1993), alguns marcos relativos ao âm-
bito nacional e, em Piloto (1954) e Diez (1998), importantes referências à
particularidade paranaense.

Inicialmente, Kuhlmann aponta a reforma Leôncio de Carvalho (Decre-
to 7.247/1879), que previa a criação de jardins de infância no Distrito
Federal, disposição esta ratificada em 1882, no parecer escrito por Rui
Barbosa, definindo tais instituições como o primeiro estágio do ensino
primário.

Além disto, segundo Kuhlmann, encontramos, em 1883, a criação da
Associação Protetora da Infância Desamparada, uma das primeiras en-
tidades que se preocupou com a questão infantil em âmbito nacional, a
qual “se ocupava da regeneração e educação de meninos criminosos e
vagabundos no Brasil”. Em 1892, temos a criação da Sociedade e Higi-
ene do Brasil, pelo médico pediatra Dr. Carlos Costa, visando “auxiliar a
assistência pública de indigentes, crianças, inválidos, alienados etc”.
Este mesmo pediatra, de 1879 a 1888, foi redator do jornal A Mãi de
Família, no qual encontra-se a primeira referência sobre creches, num
artigo publicado pelo Dr. Kossuth Vinelli. Dividido em 6 edições e deno-
minado A Creche (asilo para a primeira infância), em tal artigo, o articulista
chamava a atenção da sociedade brasileira para importância desses
estabelecimentos “frente às repercussões sociais da Lei do Ventre Livre
e do ingresso da mulher pobre no mercado de trabalho”.

Enfatizando, como modelo, as Creches e as Salas de Asilo da Se-
gunda Infância francesas, que se ocupavam, respectivamente, do cuida-
do de crianças até 2 anos e das crianças de 3 a 6 anos, Kuhlmann,
ressalta o ponto de vista de Vinelli, da seguinte forma:

O jardim-de-infância cumpriria um papel de ‘moralização’ da cul-
tura infantil, na perspectiva de educar para o controle da vida
social, preocupado que estava com os conflitos espelhados em
suas brincadeiras[...] A solução seria adotar um antídoto contra
as ameaçadoras práticas que ensejavam solidariedade com os
setores explorados de nossa sociedade. Tratava-se de europeizar
o modo de vida, por meio de um programa que imitasse os
cantos e os jogos das salas de asilo francesas, elaborados pela
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educadora Pape Capentier, e dos jogos da Madame Portugal,
inspetora dos jardins-de-infância de Genebra” (KUHLMANN,
2000, pp.475-476).

Novamente, coube ao Estado mobilizar os setores particulares para
que assumissem a tarefa de “educar para o controle da vida social”,
imitando os planos adotados na França e Bélgica. Por falta de investi-
mento estatal, estas iniciativas se mostraram ineficazes na medida em
que acentuavam a expropriação da cidadania a que estava sujeita a
infância e a classe trabalhadora brasileira. Neste sentido, escreve Kramer
(1976, p. 53):

...aquelas instituições dirigidas às classes desfavorecidas, como,
por exemplo, o Asilo de Meninos Desvalidos, fundado no Rio de
Janeiro em 1875 (Instituto João Alfredo), os três Institutos de
Menores Artífices, fundados em Minas em 1876, ou os colégios e
associações de amparo à infância (como o 1

º
 Jardim-de-Infân-

cia do Brasil, Menezes Vieira, criado em 1875), eram insuficientes
e quase inexpressivas frente à situação de saúde e educação da
população brasileira.

A associação de crianças pobres com unidades hospitalares, casas
(asilos e escolas) de reeducação e prevenção, Juizado de Menores,
apontam, sem dúvida, para o fato de que, no Brasil, a questão do menor
era tratada como uma questão de patologia social, higiene (física, moral
e cultural) e de segurança (urbana e nacional).

Ao analisarmos o acento dado nas iniciativas citadas, frente à díade
- formação da classe trabalhadora/manutenção da propriedade privada
-, pensamos que as mesmas, neste momento, estavam mais preocupa-
das em preservar a idéia de propriedade que em formar, de fato, uma
futura classe trabalhadora, mesmo porque, ainda estamos em tempos
da transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Desta forma, as
ações voltadas à infância desvalida, que buscavam garantir a este setor
da sociedade, mesmo que ainda em escala insuficiente, a possibilidade
de cuidados básicos (saúde, alimentação), certamente tem sua direção
voltada para arrefecer os movimentos de revolta popular que, a princípio,
tinham, no ataque à propriedade, sua principal tática.

Desqualificando os genitores pela idéia de incompetência no cuida-
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do à prole e criando uma aura de messianismo paternalista com relação
ao Estado, a classe dominante enfraqueceu, pela tentativa de
culpabilização, a força revolucionária da classe popular e, além disso,
criou uma imagem idealizada de um Estado protetor, perante as novas
gerações. Embora não tenhamos nenhuma referência a esse respeito na
bibliografia consultada, podemos pensar que esta dupla mensagem
emitida pelo Estado que, ao mesmo tempo, “afoga e oferece a bóia”, foi
motivo de desagregação interna das famílias na medida em que algu-
mas se mantêm no propósito da libertação, mas outras acabam sucum-
bindo nas promessas.

Analisando o lugar do corpo nesta configuração social, embora já
estivesse instalado o processo de docilização através das disciplinas,
acirra-se ainda mais o processo de expansão de saberes e intervenções
sobre o corpo na medida em que se destinam a crianças muito mais
novas do que aquelas da escola elementar. Sendo assim, os poder es
gerados por esses saberes e ações sobre o corpo foram potencializados,
através de cuidados básicos qualitativamente superiores em relação aos
recebidos no lar, mácula na psique da criança, numa faixa etária de for-
mação da personalidade. Uma referência de Estado e de sociedade,
não exploradora, pelo contrário, generosa, insere a contradição e esvazia
a revolução. Isto é, a revolução popular, pois a burguesa se encaminha
para a proclamação da República.

Com a proclamação da República, a Lei Áurea e a implementação do
processo industrial no país, o corpo, na sociedade brasileira, será objeto
de estudo e intervenções com o objetivo de sistematizar técnicas e estra-
tégias para levar a cabo uma verdadeira economia do movimento.
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Notas do Capítulo 3
3 Segundo Foucault, “disciplina é uma técnica de exercício de poder que

foi, não inteiramente inventada, mas elaborada em seus princípios fun-
damentais durante o século XVIII. Historicamente as disciplinas existiam
há muito tempo, na Idade Média e mesmo na Antigüidade. Os mosteiros
são um exemplo de região, domínio no interior do qual reinava o sistema
disciplinar. (...) Os mecanismos disciplinares são, portanto, antigos, mas
existiam em estado isolado, fragmentado, até os séculos XVII e XVIII,
quando o poder disciplinar foi aperfeiçoado como uma nova técnica de
gestão dos homens” (FOUCAULT, 1979, p. 105).

4 Estes “outros” seriam os escravos nativos e negros africanos que já eram
fonte de renda para os empresários portugueses desde meados do sécu-
lo XV.

5 Posteriormente, as culturas do algodão, do fumo e do café também
foram assentadas sobre essas mesmas bases agrárias e latifundiárias –
monocultura extensiva para exportação.

6 Esses mesmos ingênuos nativos, dentro da nova ordem, acabaram por
ser denominados como indolentes e preguiçosos. Os escravos negros,
por sua vez, não eram na época, sequer considerados como humanos,
portadores de alma, por isto estavam excluídos da catequese, que diria,
do processo de ensino.

7 Quando inserimos aspas nos adjetivos que poderiam indicar uma igual-
dade de tratamento para todos, o fazemos no sentido de relativizar esta
simetria que, como deixamos claro em nossas considerações sobre a
organização educacional desses missionários, em suas determinações
teriam intenções bastante distintas para cada camada da população.

8 Embora não tenhamos encontrado nenhuma referência explícita a este
respeito, devemos considerar que, ao cuidar do “pecado” das elites do-
minantes, além de garantir o equilíbrio social e das famílias “tradicionais”
renderia aos missionários proventos pecuniários e também políticos.

9 Embora não tenhamos encontrado na bibliografia da história por nós
consultada referências explícitas sobre a idade mínima das crianças tra-
balhadoras nos campos do Brasil colonial, encontramos, nos estudos de
Karl Marx, crianças trabalhando nas manufaturas e indústrias inglesas
com apenas 3 anos de idade. Neste sentido, podemos considerar que as
nossas crianças cativas, no mínimo, já se inseriam no cotidiano laboral
com esta idade.
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4
Práticas Educacionais e corpo-
rais voltadas à infância, a partir

da industrialização no Brasil
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Uma vez circunscritas as bases históricas que sustentaram o pro-
cesso de formalização da Educação Infantil brasileira e a sistematização
dos saberes que culminaram na denominação Psicomotricidade, neste
capítulo, vamos analisar a inserção destas práticas sociais na organiza-
ção da sociedade capitalista industrial no Brasil. Para isto, periodizamos,
por força didática, este segmento de nossa dissertação em partes, que
vão cronologicamente desde a Proclamação da República até os dias
de hoje.

4.1 A República Velha e a Docilização do Corpo no
Brasil

Fruto de um processo de mais de 50 anos, inspirada pela prolifera-
ção dos ideais liberais no Brasil, a proclamação da República ocorreu,
fundamentalmente, pelo aumento da classe média e pela participação
crescente de seus elementos na vida pública a partir das atividades
intelectuais, militares (exército) e religiosas. Tais atividades criaram condi-
ções de expressão e imposição dos interesses desse grupo social,
viabilizando a sua participação no aparelho de Estado, processo este
que culminou com a proclamação da República.

O primeiro período republicano (1891-1894), caracterizou-se pelas
tentativas de equacionar as diferenças de interesses de seus agentes
econômicos e políticos, os cafeicultores e a burguesia, de cobrir os
déficits públicos existentes, bem como de organizar a classe trabalha-
dora para alavancar o comércio e a indústria no Brasil.

O processo inicial da industrialização nacional influenciado, sobretu-
do, pelo modelo inglês, seguiu os mesmos determinantes e as mesmas
condições a que estava sujeita a população operária do continente euro-
peu. Naquele contexto, a força de trabalho foi de tal maneira desqualificada
em relação à maquinaria, que as condições laborais impostas às cama-
das trabalhadoras na Inglaterra, no período relativo ao século XVIII até
meados do século XIX, eram consideradas desumanas. Vale ressaltar o
fato de que as indústrias inglesas dos séculos XVIII e XIX, tinham em seus
quadros de funcionários oficiais, além de homens, que compunham
nem terça parte do contingente operário, mulheres, meninos e meninas
que, por lei, poderiam trabalhar a partir de 6 anos de idade mas que,
oficiosamente, encontravam-se nas “escolas de profissão” desde 3 anos
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de idade, ocupadas na produção. Esta política também foi adotada no
Brasil do final do século XIX e início do século XX, inclusive com uma
campanha estatal de que era melhor as crianças estarem na fábrica, se
entretendo com as responsabilidades do ofício, que estarem nas ruas
em situação de risco.

Podemos imaginar as condições de trabalho das crianças brasileiras
a partir das evidências oferecidas por Marx a respeito da precária situa-
ção em que se encontrava a infância trabalhadora na Inglaterra. Assim
nos esclarece o autor:

[não] é nada incomum, em Nottingham, encontrar amontoadas
15 a 20 crianças num pequeno quarto de talvez não mais de 12
pés quadrados e ocupadas durante 15 das 24 horas do dia num
trabalho em si mesmo estafante por seu tédio e monotonia, exe-
cutando, além disso, em todas as condições
possíveis que prejudicam à saúde. (Child.Empl.Com., II Report.
1864.p. XIX, XX, XXI In: MARX, 1984, p.75)

Ainda, referindo-se à desumanização do trabalhador, Marx (1984, p.44)
afirma que,

[mediante] sua transformação em autômato, o próprio meio de
trabalho se confronta, durante o processo de trabalho, com o
trabalhador como capital, como trabalho morto que domina e
suga a força de trabalho.(...) A habilidade pormenorizada do ope-
rador de máquina individual, esvaziado desaparece como algo
ínfimo e secundário perante a ciência, perante as enormes forças
da Natureza e do trabalho social em massa que estão
corporificadas no sistema de máquinas e constituem com ele o
poder do patrão.

Nesse sentido, Marx deixa claro que para o patronato,

[os] operários de fábrica deveriam resguardar em sagrada me-
mória o fato de que o trabalho deles é efetivamente uma espécie
muito baixa de trabalho qualificado: que não há nenhum que seja
apropriado mais facilmente e que, em sua qualidade, seja mais
bem pago, que, por meio de rápido treinamento dos menos
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experientes, possa ser suprido em tempo tão curto e em tama-
nha abundância. A maquinaria do patrão desempenha, de fato,
um papel muito mais importante no negócio da produção do
que o trabalho e a habilidade do operário, que se adestra com
um treino de 6 meses e que qualquer peão do campo pode fazer.
(The Masters Spinners and Manufactures Defence Fund. Report of
the committee. Manchester, 1854. P. 17 In: MARX, 1984, p.44)

Porém, como no contexto inglês, o processo de apropriação da
força de trabalho, no Brasil, se processou a partir de conflitos e lutas
sociais. A historiografia nacional encontra em Margareth Rago um impor-
tante esclarecimento a respeito das estratégias utilizadas pela classe
popular, em suas manifestações contra a apropriação das classes do-
minantes de sua força de trabalho. A respeito dos conflitos entre a classe
trabalhadora brasileira e a classe dominante de nosso país, escreve
Rago (1987, p. 17) que,

[desde] cedo, afinal, os dominantes vêem desmoronar a ima-
gem disciplinada e laboriosa que haviam projetado sobre o imi-
grante europeu. “Nem da Ásia, nem da África”, os trabalhadores
provenientes do sul da Europa, brancos e civilizados como se
desejara, trazem consigo não apenas uma força de trabalho,
mas todo um conjunto de expectativas, de valores e de tradições
culturais. Ao entrarem no país, fazem explodir todas as projeções
continuamente lançadas sobre seus ombros, procurando cada
vez mais incisivamente afirmar sua própria identidade. Indolentes,
preguiçosos, boêmios, grevistas ou anarquistas, segundo a re-
presentação imaginária constituída pela sociedade burguesa, lu-
tam para definir sua nova identidade, a partir dos sistemas de
representações, dos valores e das crenças que lhes são própri-
os (RAGO, 1987, p. 17).

Com o intuito de organizar a classe trabalhadora, a burguesia nacio-
nal viu-se obrigada a equacionar problemas, tais como: 1) superar a
precária condição de saúde e o alto índice de mortalidade infantil que,
além de constituir substrato para a indignação e revolta popular, também
comprometia a possibilidade de apropriação imediata da força de traba-
lho das crianças, bem como o futuro da mão-de-obra do país; 2) desar-
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ticular os movimentos revolucionários da classe trabalhadora que, inicial-
mente, fundados no ataque à propriedade privada, ao contar, de forma
mais direta, com o operariado europeu, passa a adotar novas táticas de
subversão ao controle do patronato, como: boicotes, sabotagens, gre-
ves (RAGO, 1987).

Uma das estratégias utilizadas pela classe dominante, na tentativa de
equacionar os problemas acima apontados, foi relacionar a precária
condição da saúde infantil aos modos de vida das classes subordina-
das. Desqualificando a família trabalhadora e buscando combater seu
potencial revolucionário, o Estado implementou, pela via do cuidado à
saúde da criança, um processo de higienização dos hábitos, costumes
e ideais desta camada da população, no qual o discurso médico cientí-
fico aparece como preponderante. Fazendo um paralelo com os tem-
pos jesuíticos, quando a criança foi “convocada” a participar do movi-
mento cristão de purificação das almas, visando aculturação, renúncia e
a obediência dos colonizados, neste momento, é o cuidado às impure-
zas do corpo, o foco de investimento. Se no princípio era o engajamento
à cultura do colonizador, agora é o engajamento à cultura do capital que
está no centro das intenções. Com este objetivo higienista, segundo
Margareth Rago (1987, p. 118),

...o poder médico defendeu a higienização da cultura popular, isto
é, a transformação dos hábitos cotidianos do trabalhador e de sua
família e a supressão de crenças e práticas qualificadas como
primitivas, irracionais e nocivas. (...) Assim, a criança foi percebida
pelo olhar disciplinar, atento e intransigente, como elemento de
integração, de socialização e de fixação indireta das famílias po-
bres, e isto antes mesmo de afirmar-se como necessidade
econômica e produtiva da nação. Constituindo a infância em objeto
privilegiado da convergência de suas práticas, o poder médico
procurou legitimar-se como tal, demonstrando para toda a socie-
dade a necessidade insubstituível de sua intervenção como
orientadores das famílias e como conselheiros da ação governa-
mental. O recorte e a circunscrição daquilo que se configurou como
o tempo da infância e sua objetivação pela medicina atenderam,
então, ao objetivo maior de legitimação das práticas de regula-
mentação e controle da vida cotidiana. Os médicos procuraram
apresentar-se como autoridade mais competente para prescrever
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normas racionais de conduta e medidas preventivas, pessoais e
coletivas, visando produzir a nova família e o futuro cidadão.

A partir da expansão de práticas de puericultura, desenvolveram-se
técnicas de controle e normatização do cotidiano da classe trabalhadora,
que com base na organização do tempo e do espaço da fábrica, infiltrando-
se no cotidiano familiar, visaram transformar a estrutura psíquica e incutir na
classe trabalhadora, hábitos compatíveis com a industrialização.

Choque de duas vontades, embate de desejos contraditórios: o
mundo do trabalho aparece, na perspectiva do trabalhador, como
lugar privilegiado do exercício de uma dominação brutal e ilimita-
da que ele deveria destruir, organizando-se através de suas enti-
dades de classe, ou reagindo através das múltiplas formas de
luta criadas e improvisadas. (...) diante da resistência tenaz e inci-
siva da nova força produtiva, (...) os industriais procuram conven-
cer a sociedade da necessidade vital do aumento da produtivi-
dade do trabalho para construir a riqueza da nação por esses
homens, mulheres e crianças que deveriam submeter-se sem
nenhuma objeção (RAGO, 1987, p.18).

Visando a legitimação de seus valores e modos de vida, a neutralização
do movimento operário e a assimilação do trabalhador no processo produ-
tivo, a burguesia, em antagonismo à imagem do patrão déspota, passou a
associar tal figura a uma imagem paternalista, beneficente e preocupada
com as necessidades da classe trabalhadora. No interior da modificação
processada em torno da figura do patrão, foram criadas, na periferia das
indústrias, vilas habitacionais, escolas, postos de saúde, transformando os
insalubres ambientes fabris e habitacionais. Tais ações procuravam agregar
ao imaginário operário um senso positivo de estabilidade psico-afetiva e
proximidade entre patrões e empregados, bem como, conforme Rago evi-
dencia, instaurar um processo de controle da criminalidade.

Veremos que a mesma representação da virtualidade da doença,
física ou moral, determina a reorientação dos poderes públicos e
dos industriais em relação à noção de criminalidade. A atuação
dos médicos higienistas ou da polícia deveria recair sobre toda a
população, em especial os pobres, e não localizar-se apenas
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sobre os focos de contágio, ou incidir exclusivamente sobre os
criminosos (RAGO, 1987, p. 44).

A educação escolar e o cuidado com a infância apresentaram-se em
duas vertentes básicas e antagônicas: responder às reivindicações da
classe dominada, que viam na educação um meio de fortalecer seu
movimento revolucionário; servir como lugar de legitimação dos ideais
da classe dominante:

[o] interesse pela educação dos operários desde a infância reflete
a intenção disciplinadora de formar “cidadãos” adaptados que
internalizassem a ética puritana do trabalho comportando-se de
modo a não ameaçar a ordem social. Além disso, a educação
funcionava como arma de pressão diante das manifestações gre-
vistas dos operários. [ ] Assim, desde o final do século XIX, a
preocupação com os destinos da criança, rica ou pobre, ocupa
cada vez mais os horizontes dos médicos higienistas, pedagogos
e governantes (RAGO, 1987, p.120).

Seguindo esses propósitos, instalou-se no Brasil, com a Reforma
Benjamin Constant, em 1891, um ensino positivista, supostamente uni-
versal e gratuito que, sustentado sobre parâmetros científicos e
normatizadores, justificava as diferenças de classe como naturais. Cons-
tituído a partir dos princípios liberais, tal ensino representava uma possi-
bilidade de emancipação da população pobre, ao mesmo tempo que,
contraditoriamente, a serviço da classe dominante, era responsável pelo
controle e normatização dessa mesma população.

No contexto acima exposto, foram criadas as primeiras creches no
Brasil, constituindo-se, ao mesmo tempo, em ambulatório, centro de
formação precoce para o trabalho e elemento de negociação entre o
patronato e o operariado. Tais instituições representaram mais um, den-
tre outros, aparelhos cuja finalidade era circunscrever o cotidiano da clas-
se trabalhadora em ambientes controlados, evitando, neste caso, que
as crianças ficassem à mercê dos riscos presentes nas ruas.

Na representação imaginária que os dominantes se fazem da
infância, esta é percebida como superfície chata e plana, facil-
mente “moldável”, mas ao mesmo tempo como ser dotado de
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características e vícios latentes, que deveriam ser corrigidos por
técnicas pedagógicas para constituir-se em sujeito produtivo da
nação. Enclausurar a criança pobre nos espaços disciplinares
dos institutos profissionais ou das escolas públicas apareceu
como a maneira mais eficaz de adestrar e controlar um contin-
gente potencialmente rebelde e selvagem da população... (RAGO,
1987, p.122).

Enclausurar as crianças em creches, além de liberar seus genitores,
principalmente a mulher, para o mercado de trabalho, também visava uma
medida preventiva frente ao potencial revolucionário da classe operária.

A partir da instalação da primeira creche, sediada na Fábrica de Tecidos
Corcovado, Rio de Janeiro, orientada pelo Instituto de Proteção e Assis-
tência à Infância daquele Estado, em 1899, acompanhamos uma série de
iniciativas que, tomando como base modelos europeus, radicados nas
necessidades do sistema capitalista de produção, incentivaram

10
 no Bra-

sil a criação de creches fundadas numa óptica higienista e assistencialista.
Uma vez que a educação repressiva e punitiva era, paulatinamente,

substituída pela idéia de educação preventiva, o corpo do aluno passou
a ser tratado pelas novas correntes pedagógicas não mais sob a política
do suplício, mas sim, do adestramento. Conforme a criança foi sendo
absorvida pela indústria como mão-de-obra, este adestramento se vol-
tou, não somente para o controle ideológico, mas estava também
diretamente atrelado à estimulação precoce

11
 de habilidades e compor-

tamentos da futura geração de trabalhadores.
Em nome do capital, foram necessários estudos que verticalizassem não

só o conhecimento sobre a maquinaria, mas, também, sobre o corpo e o
comportamento humano. Ritmo, intensidade, esforço, atitude, até então regi-
dos pelas necessidades e potencialidades do corpo, passaram a ser regidos
pela máquina e ditados pelo capital. Diz Marx, “[não] é mais o trabalhador
quem usa as condições de trabalho, mas, pelo contrário, são as condições
de trabalho que se utilizam, agora, do trabalhador” (MARX, 1984, p.43).

Aquele que era sujeito da ação, o trabalhador, passou à condição de
assujeitado:

[na] manufatura e no artesanato, o trabalhador se serve da ferra-
menta; na fábrica, ele serve a máquina. Lá, é dele que parte o
movimento do meio de trabalho; aqui ele precisa acompanhar o
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movimento. Na manufatura, os trabalhadores constituem mem-
bros de um mecanismo vivo. Na fábrica, há um mecanismo mor-
to, independente deles, ao qual são incorporados como apêndi-
ce vivo. [...] Enquanto o trabalho em máquinas agride o sistema
nervoso ao máximo, ele reprime o jogo polivalente dos músculos
e confisca toda a livre atividade corpórea e espiritual. Mesmo a
facilitação do trabalho torna-se um meio de tortura, já que a má-
quina não livra o trabalhador do trabalho, mas seu trabalho de
conteúdo (MARX, 1984, p. 43).

Neste contexto, os estudos de Foucault, denominados Disciplinas
12

,
evidenciam a profunda influência das técnicas corporais, não somente
no que tange ao aspecto material da linha de produção, mas, também,
na construção de um poder-saber que dá sustentação à toda rede de
relações estabelecidas na sociedade capitalista de produção.

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 potên-
cia que poderia resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição
estrita. Se a força econômica separa a força do produto do traba-
lho, digamos que a coerção disciplinar estabelece no corpo o elo
coercitivo entre uma aptidão aumentada e uma dominação acen-
tuada (FOUCAULT, 1979, p.127).

Ordem e Progresso, inscrição da bandeira nacional brasileira, que
traduz de forma contundente os princípios da sociedade liberal capitalis-
ta, o sonho de uma sociedade perfeita, com direitos igualitários, já era
atribuído, na Europa, a filósofos e juristas do século XVIII. Porém, havia
também um projeto de sociedade formulada por militares, conectado
com os modos de produção capitalista. Com referência a este projeto
Foucault ressalta:

...sua referência fundamental era não ao estado de natureza, mas
às engrenagens cuidadosamente subordinadas de uma máqui-
na, não ao contrato primitivo, mas às coerções permanentes,
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não aos direitos fundamentais, mas aos treinamentos indefinida-
mente progressivos, não à vontade geral, mas à docilidade auto-
mática (FOUCAULT, 1988, p. 151).

Foi pela tática e pela disciplina militar que a máxima Ordem e Progres-
so passou a regulamentar as formas de organização do trabalho. Marx,
no final do século XIX, chamava atenção para essa situação:

A subordinação técnica do operário ao andamento uniforme do
meio de trabalho e a composição peculiar do corpo de trabalho
por indivíduos de ambos os sexos e dos mais diversos níveis
etários geram uma disciplina de caserna, que evolui para um
regime fabril completo, e desenvolve inteiramente o trabalho de
supervisão, já antes aventado, portanto ao mesmo tempo a divi-
são dos trabalhadores em trabalhadores manuais e supervisores
de trabalho, em soldados rasos de indústria e suboficiais da
indústria (MARX, 1984, p.44).

Neste contexto, as normas que davam sustentação à sociedade
industrial deveriam suprir as necessidades de analisar o espaço; de-
compor e recompor as atividades; racionalizar o tempo e a produção.
Nesta direção, estudos sobre as organizações militares ditavam quatro
mecanismos a serem seguidos para o sucesso e modernização in-
dustrial: 1) Dividir e fragmentar o tempo em etapas sucessivas e parale-
las; 2) Organizar essas etapas numa seqüência evolutiva de conteúdos
e tarefas, adotando uma hierarquia do mais simples para o mais com-
plexo, segundo um esquema analítico, buscando simplificar ao máxi-
mo os movimentos ou série de movimentos com vistas à excelência
utilitária dos mesmos; 3) Finalizar estes segmentos temporais com
uma avaliação - intervenção pontual que permite classificar e hierarquizar
os componentes do grupo segundo suas capacidades – controle da
ação e do psiquismo; 4) Estabelecer treinamentos a partir de séries,
prescritas de acordo com o nível de evolução de cada um (FOUCAULT,
1988, pp. 142-144).

Ao analisarmos estes quatro processos, podemos notar uma seme-
lhança entre os elementos desenvolvidos pelas Disciplinas e aqueles
dos quais se ocupou a Psicomotricidade. Isto nos leva ao entendimento
de que a Psicomotricidade, mais que um elemento da Pedagogia ou de
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especialidades da Medicina, surgiu como desdobramento das práticas
disciplinares, atrelada à produção capitalista e à subordinação das clas-
ses populares pelas dominantes.

Desta maneira, podemos acompanhar como a sociedade capitalis-
ta, historicamente, vem desenvolvendo um imbricado conhecimento de
técnicas de docilização do corpo. Como parte desse processo pode-
mos notar que já no início da industrialização, a apropriação da hora de
trabalho do trabalhador não estava em pauta, mas a densificação de sua
força produtiva. Da mesma forma, não era a força bruta que controlava e
subjugava o corpo, mas o poder das técnicas disciplinares que o dociliza
e submete.

Este fato pode ser evidenciado a partir da colocação de Marx ao
analisar o processo industrial na Inglaterra, em 1836, quando observa
que, por determinação legal, os fabricantes foram forçados a reduzir a
jornada de trabalho para 12 horas. Com isto, acabaram descobrindo
que a nova jornada era mais produtiva que as antigas jornadas de 15 ou
16 horas. Ficou, então, evidente que havia mais elementos constitutivos
da força produtiva humana, que a relação horas/energia. A surpresa foi
tal que outros investimentos em pesquisas no setor corpo/indústria fo-
ram efetivados. Gardner realizou, em 1844, experimentos em duas gran-
des fábricas inglesas e descobriu que com uma jornada de 11 horas/dia
de trabalho era possível manter a mesma produtividade do operário
(resultado de sua disposição, atenção, velocidade de movimentos, etc.).
Assim, o industrial poderia economizar 1 hora/dia de energia e combus-
tíveis (MARX, 1984, pp. 34-35).

Foi criado, portanto, um saber que possibilitou condensar o traba-
lho, ou seja, gerar mais força produtiva num espaço de tempo menor.
Outros estudos sobre a melhoria de produtividade evidenciaram que,
caso o movimento das máquinas fosse acelerado, isto não só aumenta-
ria a capacidade produtiva da própria máquina, como também, o traba-
lhador seria induzido a um estado de absorção e atenção para o trabalho
ainda maior, potencializando o processo de condensação do trabalho.
Neste sentido, acompanhamos como o pátio da fábrica gerou uma
verdadeira ciência da economia do movimento, gestando, dentre outras
coisas, a Psicomotricidade.

Na medida em que o processo de industrialização no Brasil sofreu,
no segundo período da Velha República (1894 – 1920), um período de
latência, devido às questões de ordem econômica, todo esse aparato
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disciplinar da camada pobre da população, ou seja, de controle do
espaço e do tempo, de adestramento do e pelo corpo, encontrou sua
empregabilidade máxima com a expansão da industrialização no gover-
no Vargas.

4.2 Das Disciplinas à Psicomotricidade: O Corpo na
Expansão industrial brasileira

No término dos anos 20 o mundo sofreu um abalo financeiro culmi-
nando com o crack da Bolsa de Nova York de 29. Com isto, o Brasil, cuja
economia estava basicamente voltada à produção agrícola de exporta-
ção, sofreu sensível redução de entrada de capital externo. Em
contrapartida, reduzindo também as importações de outros produtos
de consumo, o país incrementou seu mercado interno de consumo e de
produção. Foi neste panorama de nacionalismo que teve início a Era
Vargas (1930-1954).

Seguindo os modelos fascistas europeus, Vargas, em nome da
segurança nacional, organizou seu governo sobre bases populistas,
autoritárias, centralizadoras e corporativistas. Com objetivos naciona-
listas, sancionou leis que controlavam o pluralismo cultural, a partir das
quais coube à educação papel importante no cumprimento de suas
propostas.

...a causa da criança despertava o interesse de autoridades ofici-
ais e consolidava iniciativas particulares. Num contexto de refor-
ço ao patriotismo e por questões de conciliações políticas foram
tomadas medidas burocráticas que influenciaram a conjuntura
administrativa e os programas de atendimento à infância (Kramer,
1984, p.59)

13
.

Dentre as importantes mudanças que marcaram este período, a que
interfere, diretamente, na questão da nossa problemática, refere-se à
legalização do trabalho feminino (1932) e a obrigatoriedade de creches
em estabelecimentos com pelo menos 30 mulheres maiores de 16 anos.

Dois anos após a ascensão de Vargas, em 1932, fruto das políticas
de valorização da criança como força produtiva e futuro da nação, gru-
pos progressistas da educação brasileira propuseram um processo

SDissert - Nº 5 - Daniel da Silva.p65 28/3/2007, 13:3893



9 49 49 49 49 4

A 
ps

ic
om

ot
ric

id
ad

e 
co

m
o 

pr
át

ic
a 

so
ci

al

escolar voltado às necessidades de industrialização do país, rompendo,
definitivamente, com a organização tradicional do ensino. Este processo
culminou com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, cujos arti-
gos VIII, IX e X, defendem os seguintes posicionamentos:

VIII. Desenvolvimento das instituições de educação e de assistên-
cia física e psíquica à criança na idade pré-escolar (creches, es-
colas maternais e jardins-de-infância) e de todas as instituições
complementares pré-escolares e pós-escolares :
a) para a defesa da saúde dos escolares, como os serviços
médico e dentário escolares (com função preventiva, educativa
ou formadora de hábitos sanitários, e clínicas escolares, colônias
de férias e escola para débeis), e para a prática de educação
física (praças de jogos para crianças, praças de esportes, pisci-
nas e estádios);
a) para a criação de um meio escolar natural e social e o desen-

volvimento do espírito de solidariedade e cooperação social
(como as caixas escolares, cooperativas escolares, etc.);

b) para a articulação da escola com o meio social (círculos de
pais e professores, conselhos escolares) e intercâmbio inte-
restadual e internacional de alunos e professores;

c) e para a intensificação e extensão da obra de educação e
cultura (bibliotecas escolares fixas e circulantes, museus es-
colares, rádio e cinema educativo).

IX. Reorganização da administração escolar e dos serviços técni-
cos de ensino, em todos os departamentos, de tal maneira que
todos esses serviços possam ser:
a) executados com rapidez e eficiência, tendo em vista o máxi-

mo de resultado com o mínimo de despesas;
b) estudados, analisados e medidos cientificamente, e, portan-

to, rigorosamente controlados no seu resultado;
c) e constantemente estimulados e revistos, renovados e aper-

feiçoados por um corpo técnico de analistas e investigado-
res pedagógicos e sociais, por meio de pesquisas, inquéri-
tos, estatísticas e experiências;

X. Reconstrução do sistema educacional em bases que possam
contribuir para a interpenetração das classes sociais e formação de
uma sociedade humana mais justa e que tenha por objeto a orga-
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nização da escola unificada, desde o Jardim da Infância à Univer-
sidade, “em vista da seleção dos melhores”, e, portanto, o máximo
desenvolvimento dos normais (escola comum), como o tratamento
especial de anormais, subnormais (classes diferenciais e escolas
especiais)     (Apud     RIBEIRO, 1979, p.103) (Grifo nosso).

Analisando esses três artigos do programa educacional proposto
pelo Manifesto de 32, podemos acompanhar que, para a Educação
Infantil, o foco das ações portavam uma tendência higienista, na qual,
saúde física e ideológica se fundiam, justificando programas compen-
satórios e preventivos que se ocupavam em preservar o desenvolvimen-
to natural da criança

14
. (KUHLMANN Jr., 2000.; KRAMER, 1984.)

Podemos, ainda, considerar outros pontos presentes no referido
manifesto, dentre os quais destacamos: o investimento na organização
de espaços controlados; a construção de uma política de solidariedade;
a importância dada ao controle da tarefa e de seus resultados, determi-
nada pelas políticas produtivas; a classificação das crianças em aptos e
inadaptados, originando uma política de escolas de educação, para os
primeiros, e de reeducação (“especial”), para os segundos.

No interior desse processo que culminou, dentre outras coisas, com
a formulação do Manifesto já citado, foi criado, em 1934, no lugar do
Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, o Ministério da
Educação e, em substituição à antiga Inspetoria da Higiene Infantil, insta-
lada a Diretoria de Apoio à Maternidade e à Infância.

Em 1940, foi instituído o Departamento Nacional da Criança (DNCr)
que se ocupou de estabelecer normas para o funcionamento das cre-
ches, orientando a construção de equipamentos públicos e a publica-
ção de livros e artigos de caráter, predominantemente, higienistas. As
primeiras iniciativas estiveram voltadas para os cuidados maternos pré e
pós-natais, culminando com o surgimento dos Postos de Puericultura,
“(...) onde todas as mães (e não só as pobres) deveriam receber orienta-
ção médica desde o início da gravidez, seguindo-se o acompanhamen-
to da criança até a fase escolar, quando entraria em cena a Casa da
Criança, que correspondia a um tipo de escola com orientação médica”.
(KUHLMANN, 2000)

15

Neste sentido, a Educação Infantil deveria salvaguardar o desenvolvi-
mento natural das crianças. Segundo Kramer, este sistema, calcado no
mito da pureza original, concebia a pré-escola como um ‘jardim de infân-
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cia’ no qual, “a criança é ‘sementinha’ ou ‘plantinha’ que brotará e, a
professora, a ‘jardineira’, a quem caberia o cultivo e o cuidado da nature-
za essencial” (KRAMER, 1993, p.24-25).

Um importante mecanismo utilizado pelo DNCr para estabelecer o
controle da classe trabalhadora, ao modo dos movimentos
antianarquistas da República Velha, é analisado a partir de André Ricardo
Pereira, historiador brasileiro, que empreendeu um largo estudo sobre a
infância no Estado Novo. Segundo ele, o DNCr tratou de:

... transformar a criança em objeto do afeto das mães, que teria
naturalmente essa capacidade, só interrompida pelo exercício do
trabalho. Desta forma, ao tornar a criança o centro da política,
culpabilizou, de uma maneira eminentemente personalista, a mãe,
apagando a imagem da trabalhadora, além de excluir a figura do
pai e, portanto, do trabalhador” (PEREIRA, 2000; Folha de S. Pau-
lo, Valor, 25/06/2000, p.6).

Objetivando o barateamento das ações políticas, os projetos eram,
em sua maior parte, custeados pela comunidade a partir do “voluntariado”
(eminentemente feminino), e da “caridade engajada”, cabendo ao Esta-
do as orientações técnicas e algum benefício pecuniário. 

16

A estratégia operacional do Estado esteve pautada, principalmente,
na “boa vontade de certas figuras sociais que podem ser divididas em
três categorias: a) os profissionais: médicos e professoras; b) as autori-
dades públicas: prefeitos e juízes; c) a ‘elite moral’: os ricos e ‘especial-
mente as brasileiras’”. (PEREIRA: 1999, s/p.)

 17

Aproveitando o lugar de autoridade e saber científico que médicos e
professoras gozavam no senso comum, o DNCr se valeu desses atores
sociais para “impedir que concepções erradas circulassem entre as pes-
soas, ricas ou pobres”. Ao médico, bastava a sua presença para que se
desencadeasse a profilaxia do mal. À professora, de forma semelhante
ao médico, o mais importante não seria o seu preparo pedagógico, mas
o esforço de sua presença e o uso de sua autoridade para “modelar as
tendências dos alunos, estimulando as boas e protegendo-as das más”
(PEREIRA:1999, s/p.).

Aos prefeitos caberia aliciar as elites locais para assumirem o dever
social da proteção materno-infantil, a partir do estabelecimento de uma
Junta Municipal da Infância organizada para: a) prestar assistência a ór-
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fãos, abandonados, ilegítimos, etc.; b) prestar assistência às mães mi-
seráveis; c) fundar e fiscalizar obras de assistência materno-infantil, prin-
cipalmente Postos de Puericultura; d) organizar caixas de socorro para
atender a casos de urgência” (PEREIRA,1999, s/p.).

Quanto às “brasileiras”, senhoras da elite nacional, coube ao
voluntariado a tarefa de angariar fundos para o custeio desses progra-
mas, contribuindo, desta maneira, com sua parcela na difundida idéia de
democracia social (PEREIRA, 1999, s/p.).

Como vemos, o recrutamento levado a cabo pelo DNCr incluiu, de
forma direta ou indireta, todos os setores da comunidade, uma vez que
a normalização das relações entre as diversas camadas da sociedade -
ponto fundamental para o expurgo das idéias antinacionalistas - procu-
rou garantir a referida democracia com pouco ou nenhum investimento
federal, na qual a proteção do bem original da sociedade, a infância

18
, foi

objeto central dessas ações. Segundo Pereira, os programas de assis-
tência do DNCr intencionavam “ preservar a saúde da criança, pela ma-
nutenção da estabilidade de sua família”. Diz o autor que

[supunha-se] que manter a estabilidade da família significava
suprir suas deficiências e estimular sentimentos e hábitos que
valorizassem o grupo como referência básica da identidade so-
cial. Neste caso, o indivíduo deveria ser educado para ver na
família, nos amigos, na vizinhança, na pátria, que seria a família
estendida, a sua razão de ser (PEREIRA, 1999, s/p.).(Grifo nosso)

Para tanto, somente os postos de puericultura não foram suficientes.
Apresentou-se a necessidade da criação de espaços que pudessem
acolher as crianças para que as mães pudessem trabalhar, mantendo-
se, desta maneira, a estabilidade econômica da família.

Destinados, fundamentalmente, a suprir as necessidades da mulher
trabalhadora, foram criadas Creches, Escolas Maternais, Jardins-de-In-
fância, parques Infantis e Casas da Criança.

Os estudos levados a cabo por André Ricardo Pereira permitem
identificar as concepções que definiam cada um desses aparelhos se-
gundo as propostas do DNCr, razão pela qual optamos por apresentar,
nas próprias palavras do autor, as pertinentes considerações por ele
formuladas. O levantamento deste autor a respeito das instituições cria-
das pelo DNCr é bastante pertinente para o nosso estudo, na medida
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em que o modelo institucional para a criança da classe trabalhadora,
implementado por este Departamento, influenciou as creches e pré-es-
colas, públicas e particulares, de todo o território nacional, até os dias de
hoje. Ligadas às necessidades do tempo fabril

19
, estas instituições ti-

nham como regulamento o semi-internato, ficando a criança
institucionalizada de 6 a 7 horas por dia, podendo estender-se, como no
caso de alguns Estados, até 10 horas. Neste regime, a creche,

... seria o lugar destinado para receber crianças até dois anos.
Devido ao papel da amamentação e a crítica ao trabalho femini-
no, este tipo de recurso só era considerado correto para as ope-
rárias, o que, a propósito, era garantido pelas leis trabalhistas. Daí
o fato de mal se falar em creche no programa do Departamento.
A sociedade não era estimulada a criá-las e não havia textos
sobre seu funcionamento. Apenas se destinavam alguns recur-
sos para as que já existiam, geralmente por intermédio da LBA.
(PEREIRA, 1999, s/p.)

Já a escola maternal deveria receber crianças de 2 a 4 anos, justificada

...pelo fato de que a “vida moderna” privaria um bom número de
crianças de elementos indispensáveis para o estímulo do desen-
volvimento físico e formação de uma personalidade equilibrada.
Para que tais objetivos fossem alcançados, justamente nesta
faixa etária, a criança deveria ter espaço, “ar livre”, onde pudesse
exercitar suas atividades motoras, junto de companheiros para
brincar, de forma que pudesse ter acesso aos ‘rudimentos da
noção de comunidade’.
Além da socialização e do trabalho físico, a escola maternal pro-
piciaria um ambiente de carinho, no qual a professora substituiria
a mãe, mas seria auxiliada por outros profissionais, como o mé-
dico, que examinaria todas as crianças na entrada, separando as
doentes das sãs. Aquelas seriam dirigidas a uma dependência
especial, para receber tratamento adequado. As outras deveriam
trocar de roupa e ir para a sala de brinquedos ou jardim, onde
teriam acesso a brinquedos adequados para sua idade e desfru-
tariam de jogos em conjunto com os companheiros.
A escola maternal estaria equipada, portanto, com sala de brin-
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quedos, sala de repouso, cozinha dietética, banheiros, rouparia,
jardim, solário, sala do médico e isolamento. Sua direção seria
entregue a uma mulher com conhecimentos de higiene infantil,
psicologia e educação. Haveria também ‘dietista’, atendentes e
serventes (PEREIRA, 1999, s/p.).

O jardim-de-infância, destinado a receber crianças entre 4 a 7 anos,
constituiu-se numa estrutura onde as mesmas:

...continuariam a brincar, mas já com a introdução de rudimentos
de educação formal, como o reconhecimento do alfabeto, dos
números e a silabação. A grande diferença estaria no fato do
jardim-de-infância não ser destinado apenas aos filhos de mu-
lheres que trabalhassem fora de casa. Todas as crianças deveri-
am freqüentá-lo, pois o processo educativo se iniciaria ali, com o
emprego de professoras especializadas, classes ao ar livre e
trabalhos manuais (PEREIRA, 1999, s/p.)

O parque infantil estava direcionado a suprir a ausência dos genitores,
no contra turno das atividades escolares regulares. Sendo assim, “... se
destinaria a crianças em idade escolar, devendo ser ocupado nos mo-
mentos de folga das aulas. Ele poderia ser isolado ou estar em conexão
com os anteriores”. (PEREIRA, 1999, s/p.)

A Casa da Criança, último dos projetos do DNCr, era destinada a ser
um aparelho centralizador no qual, segundo André Ricardo Pereira (1999,
s/p.), “[em] um grande prédio seriam agrupadas a creche, a escola
maternal, o jardim de infância, a escola primária, o parque infantil, o posto
de puericultura e, possivelmente, um abrigo provisório para menores,
além de um clube agrícola, para o ensino do uso da terra”.

Nossos estudos indicam que a organização das instituições de cui-
dado à infância nos anos 1940 apresentaram uma estrutura, em que
pesem as diferenças denominativas e quantitativas, bastante similar às
encontradas até o final do século passado. Com relação à proposta
educacional, mesmo com as mudanças legais e curriculares, o cunho
disciplinador, compensatório e messiânico presente no final do século
XIX e nas primeiras duas décadas do século XX, continua direcionando o
serviço de cuidado à infância dos anos 40.

Em 1942, Heloísa Marinho defendeu a criação de novos jardins-de-
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infância, junto a favelas e zonas industriais, para os filhos da classe pobre
e trabalhadora. Tal autora, ao mesmo tempo, ratificou o valor da perma-
nência das crianças abaixo de 7 anos em seus lares, com suas mães, as
quais deveriam seguir as orientações veiculadas nos meios de comuni-
cação de massa, no sentido de garantir o desenvolvimento natural de
sua prole, ao invés de recorrerem às instituições superlotadas.
(KUHLMANN, 2000)

É interessante notar que esta súbita valorização das famílias
20

 e do
papel da figura materna, como elementos fundantes para o desenvolvi-
mento infantil e do progresso nacional, aparecem na medida em que a
crise financeira do país se agravou e o mercado de trabalho se contraiu,
resultando nas demissões em massa, tanto na zona rural, como urba-
na.

21

Dada a articulação entre os fatores de retraimento econômico e a
divulgação maciça dos ideais pró-mater, a partir da exaltação da volta
materna aos cuidados de sua prole, em nome do bem da nação, o
Governo encontrou um artifício para compensar e arrefecer as conseqü-
ências dos problemas sociais que resultavam da contração do mercado
e aumento das contas públicas.

Neste cenário, a presença dos princípios propostos pelo Manifesto
de 32, que ressaltavam o valor da criança e seu conhecimento extra-
escolar no processo de sistematização do conhecimento na escola,
justificou a discussão a respeito das benesses de se despotencializar a
figura do adulto na relação pedagógica, focando a criança como princi-
pal elemento desse processo. Estas idéias não poderiam ser mais ade-
quadas às necessidades de um Governo parco de recursos para investir
na educação. Sendo assim, a empobrecida tradução governamental
das idéias escolanovistas, frente ao baixo investimento na qualificação
dos educadores, na prática, transferiu para a criança a responsabilidade
de seu próprio desenvolvimento, cabendo ao Estado, oferecer-lhe, ape-
nas, condições ambientais mínimas.

22

Com isto, foram encaminhadas algumas questões fundamentais re-
lativas à urgência de expansão da rede pública de instituições voltadas
ao cuidado da infância: 1) A exígua disponibilidade de recursos financei-
ros para este setor; 2) A baixa qualidade dos recursos humanos recruta-
dos para este trabalho. Sendo assim, o Estado investiu no aparato
logístico - materiais e instalações – em detrimento do pedagógico –
qualificação profissional para o exercício da função educativa. Garantiu a
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entrada (novas vagas), em detrimento da permanência de qualidade do
processo educativo.

Naquele mesmo ano, o DNCr fez uma publicação na qual defendia a
existência nas creches de material apropriado para a educação das cri-
anças tais como: “... a caixa de areia, quadros-negros, bolas, blocos de
madeira, bonecas, lápis, tesouras, livros, papel, quadros, roupas de
bonecas, pastas de modelos, livros de pano, pratos para bonecas,
brinquedos de animais, ‘puzzles’, carrinhos de bonecas, material de cos-
tura, caixinhas, cubos embutíveis, pianos, etc. (KUHLMANN, 2000, p.485).

Este investimento no acessório logístico, principalmente, nos ditos
materiais didáticos, cumpriu, ao nosso ver, algumas funções. Além de
gerar novos postos de trabalho nas indústrias de brinquedos pedagógi-
cos, estimular a produção e a circulação da mercadoria, também
oportunizou às crianças o acesso a um tipo de recurso material,
quantitativamente aquém das necessidades reais das instituições, mas
que suas famílias dificilmente poderiam adquirir. Analogamente, se trou-
xermos à luz o impacto psicológico gerado por esses materiais de apoio
nas crianças e seus responsáveis nas creches atuais, podemos imagi-
nar que, naquela época, mesmo em quantidade inexpressiva para o
contingente de crianças, tais materiais serviriam como ótimas “peças de
vitrine”, representantes do investimento e cuidado estatal. Pedagogica-
mente, notamos uma grande importância dada aos materiais relativos à
motricidade fina, ligados à racionalização e especialização do movimen-
to. Este fato se justificava pela idéia de uma creche preparatória para os
níveis de escolarização “superior”, porém, nossas análises indicam que
a raiz dessas ações encontrava-se na atividade fabril, para a qual o aper-
feiçoamento da maquinaria industrial, visando a condensação do traba-
lho, exigia uma formação precoce voltada ao desenvolvimento da aten-
ção e organização da motricidade ampla com vistas ao movimento es-
pecializado.

Acompanhamos, neste sentido, uma verdadeira cientificização do
movimento, ou seja, a superação das técnicas corporais, ditas discipli-
nas, para que se instale, no Brasil, o primeiro período da Psicomotricidade,
descrito por Jean Le Camus como Corpo Hábil, na importante obra
intitulada “O corpo em discussão”.

23

Este período, delimitado por Le Camus entre o final do século XIX até
1945, foi marcado por um aprofundamento do conhecimento utilizado
pelas disciplinas, evidenciando a existência de um paralelismo psicomotor,
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ou seja, a supremacia de determinadas zonas cerebrais sobre funções
específicas da motricidade humana, responsáveis por atitudes e com-
portamentos particulares. Devido aos estudos na área da Neurologia, a
correlação existente entre pensamento e movimento, cerebração e
musculação, isto é, psiquismo e dinamismo, tornaram-se o principal
foco de atenção das ciências médicas.(LE CAMUS, 1986, p.24)

Estas formulações científicas possibilitaram uma maior propriedade
sobre o detalhamento do corpo e das práticas que dele se ocupam, na
época preocupadas em moralizá-lo e discipliná-lo, para que atingisse
seu maior grau de produtividade, na busca de solucionar as dificuldades
do capitalista na gestão de seus empregados, conforme Marx explicita,
na seguinte reflexão, que

“[a] principal dificuldade na fábrica automática consistia em sua
disciplina necessária, em fazer seres humanos renunciar a seus
hábitos irregulares no trabalho e se identificar com a invariável
regularidade do grande autômato. Divisar um código de discipli-
na fabril adequado às necessidades e à velocidade do sistema
automático e realizá-lo com êxito foi um empreendimento digno
de Hércules.” (The Masters Spinners and Manufactures Defence
Fund. Report of the committee. Manchester, 1854. p. 15 Apud:
MARX, 1984, p.44)

A partir desta citação, podemos estabelecer algumas relações entre
questões da Psicomotricidade e as contradições do capital, na sua ân-
sia de obter lucro, apropriando-se da força produtiva humana.

A primeira delas refere-se à normatização do padrão de movimento e
ao desenvolvimento das crianças. O padrão de movimento corporal
para a produção capitalista industrial exige do trabalhador um movimen-
to de tal maneira “educado” que se possa extrair dele o máximo de
produtividade com um mínimo de desperdício. Na medida em que o
processo de desenvolvimento infantil foi, em muito, prejudicado pelas
condições sociais e laborais a que estavam submetidas as crianças no
século XIX, foi constituída, em função desse fator, uma grande camada
da população em condições produtivas incompatíveis com as exigênci-
as psicomotoras, próprias do sistema de produção fabril.

Em segundo lugar, ressaltamos aspectos que dizem respeito à rela-
ção homem-máquina. Foucault, ao analisar o controle da atividade pelas
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técnicas corporais, considera a importância da articulação entre corpo-
objeto, ou seja, das relações que o corpo deve manter com o objeto que
manipula, para que o poder sobre a atividade e o indivíduo seja efetivo.
Assim diz: “[sobre] toda a superfície de contato entre o corpo e o objeto
que o manipula, o poder vem se introduzir, amarra-os um ao outro. Cons-
titui um complexo corpo-alma, corpo-instrumento, corpo-máquina”
(FOUCAULT, 1988. p. 139).

Articuladas às idéias foucaultianas, encontramos a formulação de
Schilder de que “[quanto] mais rígida é a ligação do corpo com o objeto,
mais facilmente este se torna parte da imagem corporal”, o que temos
como produto é uma automação do movimento humano e, por incorpo-
ração, um certo automatismo das posturas e atitudes do ser humano
em suas relações com a própria máquina, consigo mesmo e com seus
pares humanos. (SCHILDER, 1981, p.185)

Desta situação podemos analisar dois fenômenos que se vinculam.
Primeiramente, a repetição e o automatismo do movimento geram no
indivíduo um estado tônico monocórdico que, além de provocar aliena-
ção da atividade presente, também, gera acúmulo de tensão física e
psíquica. Com o passar do tempo, esses acúmulos acabam resultando
em sintomas de ordem orgânica, motora e/ou emocionais. Deste modo,
em diferentes graus de implicação, o ritmo e a condensação do traba-
lho, gerados na relação trabalhador-máquina, gera uma intensidade de
automação a partir da qual o dinamismo corporal acaba escapando ao
controle consciente do cérebro. Como em Tempos Modernos, de Charlie
Chaplin, o corpo assujeitado acaba, por fim, se manifestando. Fixando-
se num cânone motor, uma espécie de “gagueira” motora, o corpo se
rebela, ficando impedido de seguir conectado, conscientemente, à linha
de produção. Os efeitos desse fenômeno automativo não ficaram restri-
tos ao pátio da fábrica, culminando num segundo fenômeno.

Na medida em que toda a família, direta ou indiretamente, estava
assujeitada por esta situação, os efeitos por ela gerados se estenderam
para dentro dos lares, depauperando, em progressão geométrica, gera-
ção após geração, as relações familiares que, por conseqüência, aca-
bam redundando, conforme já exposto, prejuízos sociais e de aproveita-
mento da força de trabalho.

Neste momento, a interpretação, respaldada pela ciência, dada aos
sintomas advindos da automação do homem, do esvaziamento de si
mesmo e de suas produções pelo modo de produção capitalista, ten-
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dia a reduzir os fenômenos acima analisados à necessidade de um
treinamento precoce para a formação de mão-de-obra. Isto se evidencia
nas posições de Marx (1984, p. 42),

[todo] trabalho na máquina exige aprendizado precoce do traba-
lhador para que ele aprenda a adaptar o próprio movimento ao
movimento uniforme e contínuo de um autômato. À medida que
a própria maquinaria coletiva, constitui um sistema de máquinas
variadas, atuando ao mesmo tempo e de modo combinado, a
cooperação nela baseada exige também uma divisão de diferen-
tes grupos de trabalhadores entre as diferentes máquinas. Mas a
produção mecanizada supera a necessidade de fixar à moda da
manufatura essa divisão por meio da apropriação permanente
do mesmo trabalhador à mesma função. Como o movimento
global da fábrica não parte do trabalhador, mas da máquina,
pode ocorrer contínua mudança de pessoal sem haver interrup-
ção do processo de trabalho.(...) Finalmente, a velocidade com
que o trabalho na máquina é aprendido na juventude elimina igual-
mente a necessidade de preparar uma classe especial de traba-
lhadores exclusivamente para o trabalho em máquinas.

24

Assim sendo, foi reforçada, cientificamente, a idéia de que as crian-
ças deveriam ser treinadas desde a mais tenra idade para que seu
psiquismo (moral e atitudes) e sua motricidade fossem adaptados às
necessidades do corpo do trabalhador para o capital. Neste sentido,
que outra área de conhecimento poderia prestar tão precioso serviço
que aquela que se ocupa da convergência entre dinamismo e psiquismo,
senão a Psicomotricidade?

Ao responder esta questão, situamos a Psicomotricidade e os sabe-
res e poderes por ela produzidos, como uma das áreas fundantes para
suprir tal necessidade formativa. Porém, como já analisamos anterior-
mente, a concepção pautada no paralelismo psicomotor, base das re-
flexões do primeiro período da Psicomotricidade, já apresentava sinais
de limitações.

Com o avanço dos processos de produção e o aumento da popu-
lação, os problemas da automação, as necessidades da sociedade
burguesa tornam-se mais complexas. O conhecimento de que
psiquismo e dinamismo constituem-se numa díade inseparável já não
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era mais suficiente para garantir a disciplinarização do corpo e da mente
frente às novas necessidades sociais e de produção que se apresen-
tam. O tratamento mecanizado, autômato, infringido ao corpo, tão eficaz
para o encaminhamento das necessidades em tempos anteriores, co-
meçava a apresentar sinais de falência.

Neste sentido, tornou-se premente uma superação dos modos vi-
gentes de forjar, utilizar e controlar a classe trabalhadora, bem como, o
seu potencial produtivo. Mais uma vez, ao corpo e às ciências que dele
se ocupam, caberia um lugar central neste processo. Além de recuperar
os desviantes da norma que, pelo seu volume de incidência, já se torna-
vam um problema socioeconômico, era preciso também criar artifícios
compensatórios que pudessem suprir a precariedade das condições
necessárias para um satisfatório desenvolvimento a que estavam sujei-
tas as crianças, garantindo assim a continuidade do sistema produtivo e
a sobrevivência das classes dominadas.

4.3 A Expansão Industrial Brasileira e os saberes so-
bre o Adestramento Corporal

Eleito em outubro de 1955, Juscelino Kubitschek, como lema de
campanha prometia: Cinqüenta anos (de progresso) em cinco (de gover-
no). Seu Plano Nacional de Desenvolvimento – Plano de Metas – propu-
nha investimentos nos setores de energia, transporte, alimentação, in-
dústria de base e educação por meio da captação de financiamentos e
investimentos externos. Previa o progresso regional e a interiorização
econômica, territorial e demográfica, interiorizando, também, a capital da
República para o centro-oeste, fundando Brasília. No final de seu manda-
to, o país estava visivelmente modernizado, mas suas contas públicas
desequilibradas, resultando num alto índice inflacionário, alimentando a
especulação financeira e a concentração do capital. Além disso, os pos-
tos de trabalho já não comportavam o volume de mão-de-obra necessi-
tada de trabalho, situação espalhada por todo nosso território (PRADO
JR., 1986, seção 25).

Na educação, esses efeitos se propagaram de maneira contundente
e, apesar da proposta inicial de investimento, encontramos, nas fontes
pesquisadas, poucas referências à questão da Educação Infantil.

O sistema de creches e pré-escolas, neste período, asseverou a
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tendência cientificista presentes desde a primeira fase do governo
getulista, a qual, pautada nos referenciais das ciências biológicas, cum-
pria o papel de justificar a precária condição em que se encontrava a
infância da classe trabalhadora brasileira, culpabilzando os hábitos e
costumes particulares, retirando, deste modo, às péssimas condições
socio-econômicas da citada classe do centro do debate.

Evidenciando essa tendência, temos a elaboração de uma Escala
do Desenvolvimento Físico, Psicológico e Social da Criança Brasileira,
em 1957, “inspirada nos estudos da Professora Helena Antipoff, realiza-
do na Sociedade Pestalozzi, em 1939, bem como em autores como
Ster, Gesell e Bhuler, experimentada até a década de 70 e publicada no
livro Estimulação Essencial em 1977” (KUHLMANN, 2000, p. 486).

Essa escala descreve os comportamentos esperados mês a mês,
desde o nascimento, até os 8 meses de idade do bebê e, depois, em
períodos espaçados, até os 9 anos de idade.

Cabe aqui um aparte a respeito desse protocolo, largamente utiliza-
do até os dias de hoje nas creches e pré-escolas da rede pública e
particular. Em que pese o seu valor para a época em que foi desenvolvi-
do, o mesmo se baseia numa visão positivista, higienista e normatizadora
que, uma vez respaldada na tese de privação social, constituiu-se, pelo
uso político a ele atribuído, num instrumento discriminatório e sectarista.

Este instrumento pedagógico, ao mesmo tempo em que busca, no
cientificismo, apoio para uma prática normativa, preocupada com os pro-
cessos do desenvolvimento infantil, também procurava justificar as dife-
renças regionais e de classes, sob o prisma da falta, respaldando os
ideais de uma educação compensatória e segregacionista. Alicerçado em
padrões baseados no desenvolvimento de crianças das classes domi-
nantes e de países do primeiro mundo, o Estado, detentor de um suposto
saber científico, tomou para si a responsabilidade de remediar e prevenir
os desvios sociais a partir de seus aparelhos públicos de educação.

Em 1961, sob bases populista-nacionalistas, moralizadoras e dema-
gógicas, que lembram a era Vargas, assumiu o governo federal o Presi-
dente Jânio Quadros.

Com uma estada relâmpago no poder de 8 meses, deixou para o
sistema educacional a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 4024/
61. Seus artigos 23 e 24 estabeleciam que “as crianças com menos de
7 anos receberiam educação em escolas maternais ou jardins-de-infân-
cia, estimulando-se as empresas a manter instituições do gênero para
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os filhos de suas trabalhadoras”. Segundo Kuhlmann, transformou-se
em lei federal, o que então já existia, desde a década de 20, na legislação
de alguns Estados como São Paulo, estreitando desta forma “os víncu-
los existentes entre o sistema educacional e as instituições de educação
infantil, subordinadas a órgãos assistenciais, de previdência ou de saú-
de como a LBA e o DNCr” (KUHLMANN, 2000, p. 486).

Como podemos notar, a LDB do governo Jânio não criou nenhum dife-
rencial paradigmático para a Educação Infantil, pelo contrário, alinhava- se de
maneira radical, por suas características demagógicas, aos princípios mora-
listas/higienistas que vinham sendo impostos desde a República Velha.

Com a renúncia de Jânio, assumiu o poder seu vice João Goulart que
governou até o golpe militar de março de 1964. Sem o apoio do empresariado
nacional e estrangeiro, para levar a cabo o Plano Trienal de Desenvolvimento
Econômico e Social, que objetivava mudanças nas estruturas agrária, ban-
cária, tributária, fiscal e administrativa, João Goulart não conseguiu implantar
nenhuma de suas propostas e foi deposto, em 1964, pelos militares.

Analisando o período que vai da posse de Juscelino até a derrubada
de João Goulart, evidenciamos que as principais ações pertinentes à
infância se ocuparam de garantir o desenvolvimento industrial e a estabi-
lidade social da nação. Organizando saberes cada vez mais elaborados,
que justificassem os programas compensatórios utilizados como bar-
ganha pelo Governo com a classe trabalhadora, foi adotado no Brasil, a
partir deste período, um conhecimento sobre a relação entre inteligência,
motricidade e psiquismo, modificando a abordagem da infância no país.

Paulatinamente, passamos da era corpo neurológico isolado e do
movimento condicionado para a era do movimento consciente, no qual
o próprio indivíduo, pelo ato voluntário, colabora para o assujeitamento
de seu corpo. Neste sentido, vamos encontrar, no segundo período da
Psicomotricidade

25
, o engajamento desta área do conhecimento com o

modo de produção vigente em nossa sociedade, porém, com mudan-
ças significativas na concepção de corpo e indivíduo.

Sendo assim, a Psicomotricidade do segundo período descrito por
Le Camus constituiu-se como a ciência do Esquema Corporal ou, como
prefere este autor, do Corpo Consciente.

O corpo sutil é agora o corpo capaz de acolher, pôr em ordem e
conservar a informação emanada do seu próprio funcionamento
e do meio físico e humano no qual se insere (...) Se o corpo sutil
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do primeiro período tinha por matriz uma psicologia ainda muito
enfeudada à neurologia, agora uma psicologia mais autônoma
irá constituir a principal referência teórica dos investigadores e
técnicos da Psicomotricidade. (LE CAMUS, 1986, p.31)

Neste contexto, o Esquema Corporal foi concebido enquanto dimen-
são do corpo, organizador das experiências dos seres humanos no
tempo e no espaço presente, e as técnicas que dele se ocupam vão
procurar proporcionar o desenvolvimento de uma percepção e do con-
trole do próprio corpo. Ou seja, tais técnicas deveriam permitir a
interiorização das sensações relativas a uma ou outra parte do corpo e
da globalidade de si mesmo; de um equilíbrio postural econômico; de
uma lateralidade bem definida e afirmada; de uma independência dos
diferentes segmentos do corpo em relação ao tronco e entre eles; um
domínio das pulsões e inibições estreitamente ligadas aos elementos
precedentes e ao domínio da respiração (PICQ – VAYER, 1969, p. 13).

Dentre os autores que influenciaram os profissionais e estudiosos
deste segundo período da história da Psicomotricidade, enfatizamos as
contribuições de Wallon (1879-1962) e Piaget (1896-1980).

Não pretendemos, neste trabalho, fazer um estudo aprofundado da
obra desses autores, porém, reconhecemos indispensável para nossas
análises, apontar os conceitos básicos que nortearam os seus estudos,
no sentido de situar a contribuição de cada um deles para a constituição
da Psicomotricidade, enquanto ciência do Esquema Corporal.

O pressuposto comum levado a cabo por esses autores refere-se a
importância fundante das experiências vividas na primeira infância como
base do desenvolvimento social, emocional, intelectual e físico das cri-
anças. Destas experiências, ambos ressaltam a importância das per-
cepções táteis, visuais e motoras, para tal desenvolvimento, embora
apresentem particularidades em suas formulações.

Wallon, coloca o diálogo tônico, ou seja, a relação corporal afetiva no
centro do processo de desenvolvimento do caráter e da inteligência da
criança. Propondo uma estreita relação entre tono postural e tono emo-
cional, e considerando a emoção elemento de ligação entre o orgânico
e o social, Wallon elabora uma teoria do desenvolvimento que concebe
a criança, desde o seu nascimento, como um ser em sociedade. Sendo
assim, para este autor, a estruturação do caráter e da inteligência depen-
de, fundamentalmente, das relações estabelecidas entre a criança e seus
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pares humanos. Ajuriaguerra, neurologista francês, citado por Le Camus
(1986, p.39), ao comentar as idéias de Wallon a respeito da importância
das relações corporais afetivas para o desenvolvimento infantil diz que,

...a constante preocupação de Wallon foi a de destacar a impor-
tância da função afetiva primitiva em todos os desenvolvimentos
ulteriores do sujeito, fusão expressa através dos fenômenos
motores num diálogo que é o prelúdio ao diálogo verbal ulterior e
a que chamamos de diálogo tônico. [...] todos sabem da impor-
tância que Wallon concedeu ao fenômeno tônico por excelência
que é a função postural de comunicação, essencial para a crian-
ça pequena, função de troca por meio da qual a criança dá e
recebe. É principalmente aí, em nossa opinião, que a obra de
Wallon abre uma perspectiva original e fecunda na psicologia e na
psicopatologia. A função postural está essencialmente vinculada
à emoção, isto é, à exteriorização da afetividade.

Concebendo o processo de desenvolvimento como descontínuo, Wallon
se contrapõe às teorias elaboradas segundo regras de maturação unívoca
e de encadeamento de operações sucessivas do pensamento. Em suas
formulações, o desenvolvimento advém de um processo de superação,
por incorporação de antigas atitudes e formas de pensamento, motivadas
pelas contradições presentes nas novas relações que se estabelecem entre
a criança e o meio humano. À moda de Gramsci, podemos dizer que para
Wallon “o homem é um processo [histórico], precisamente o processo de
seus atos [de suas relações]”.(GRAMSCI, 1995, p. 38) (Colchetes nosso)

Conforme podemos acompanhar, Wallon pressupõe a articulação
entre o orgânico e o ser psíquico, afirmando não serem estas dimen-
sões isoladas:

Não são duas entidades que se deva estudar separadamente e,
depois, colocar em concordância.(...) Um e outro se exprimem
simultaneamente em todos os níveis da evolução, pelas ações e
reações do sujeito sobre o meio, diante do outro. O meio mais
importante para a formação da personalidade não é o meio físi-
co, é o meio social. Pouco a pouco, ela que se confundia com o
meio vai se dissociar dele. Sua evolução não é uniforme, mas
feita de oposições e identificações. É dialética.(WALLON, 1951,
Apud. CABRAL, 2000, p.271)
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Portanto, para Wallon,

[o] esquema corporal não é “um dado inicial, nem uma entidade
biológica ou psíquica”, mas uma construção.[...] Estudar a gê-
nese do esquema corporal na criança, é indagar-se como a cri-
ança chega “à representação mais ou menos global, específica
e diferenciada de seu corpo próprio”. [...] Esta aquisição é im-
portante. “ É um elemento básico indispensável à construção da
personalidade da criança (...) É o resultado e a condição de legí-
timas relações entre o indivíduo e seu meio” (WALLON. Apud. LE
CAMUS, 1986, p.37).

Piaget, por sua vez, fundamentou sua teoria numa visão evolutiva.
Diferentemente de Wallon, para o qual o sujeito é antes de tudo um ser
social, Piaget parte de um sujeito biológico, uma espécie de organismo
rudimentar que, por meio da experiência, se desenvolve rumo à socializa-
ção. Pulaski (1983, p.32), com base nos estudos de Piaget, afirma que o
bebê “... vem ao mundo equipado com uns poucos reflexos neonatais,
como sugar e agarrar, que fazem parte de sua herança biológica. Além
desses, seu comportamento consiste em movimentos motores gros-
seiros, a princípio sem coordenação e sem objetivo.

26

Deste modo, concebe o desenvolvimento como um processo de
equilibração progressiva, que parte de um estado inferior até atingir um
estado mais elevado. Processo auto-regulador, dinâmico e contínuo, a
equilibração tem o papel de promover um balanço entre as funções de
assimilação e acomodação que, funcionando simultaneamente em to-
dos os níveis biológicos e intelectuais, possibilitam o desenvolvimento
tanto físico, quanto cognitivo da criança. Esta conceituação se baseia
nos processos adaptativos referidos pela biologia que, segundo Piaget,
constituem o elo comum entre todos os seres vivos (PULASKI, 1983, pp.
23-25).

Quatro fatores são apresentados por Pulaski como fundamentais
para o processo de desenvolvimento bio-psico-social. São eles:
maturação ou crescimento fisiológico das estruturas orgânicas hereditá-
rias; experiências física e empírica, nas quais a criança vai fazer suas
próprias aprendizagens; transmissão social referente às informações apren-
didas com seus pares humanos, por via direta ou indireta; equilibração,
que coordena e regula os outros três fatores, fazendo surgir estados
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progressivos de equilíbrio (PULASKI, 1983, pp. 24-27).
Embora Piaget não tenha definido um conceito de Esquema Corpo-

ral, na medida em que seus estudos não se propunham a tal tarefa, suas
formulações nos levam a considerar tal esquema como o conhecimento
progressivo das partes e funções do corpo, constituído a partir de eta-
pas sucessivas, semelhantes em crianças da mesma idade, determina-
do pelos processos de auto-regulação e adaptação ao meio exterior.

A partir desta breve contextualização, podemos considerar que en-
quanto Wallon concebe o Esquema Corporal como resultante das múlti-
plas relações que o indivíduo estabelece com seus pares humanos,
Piaget define esta categoria a partir de uma visão cognitivista, na qual a
consciência do corpo resulta do amadurecimento das interações entre
as estruturas cerebrais, como processo natural de adaptação ao meio
ambiente. Segundo a primeira concepção, o indivíduo toma consciência
de si a partir de sua inserção no meio social, já, na segunda, esta cons-
ciência é determinada por uma auto-equilibração, comum a todos os
seres vivos.

Ao analisarmos a tendência das produções teórico-práticas da
Psicomotricidade, no período considerado por Le Camus do Corpo
Consciente, evidenciamos que, de Wallon foram incorporados os funda-
mentos - elaborados na segunda década do século XX - que tratam da
influência direta do tono postural sobre o tono emocional e vice-versa,
relegando a segundo plano a importância das relações sociais e afetivas;
de Piaget, foram incorporados, pela Psicomotricidade, os processos
advindos da tendência natural à auto-regulação e adaptação.

Como resultante destas influências, encontramos, nesse período da
Psicomotricidade, a formulação de um grande número de manuais e
práticas psicomotoras, elaborados de acordo com normas de desen-
volvimento pré-determinados, que visam o desenvolvimento do Esque-
ma Corporal e proporcionar, sobretudo às crianças pequenas, condi-
ções “favoráveis” de adaptação e auto-equilibração voluntária. Se os
fundamentos piagetianos foram adotados para educar os movimentos
e legitimar a capacidade universal de adaptação dos seres humanos, da
mesma forma, foram os fundamentos de Wallon, relativos à mútua influ-
ência entre tono postural e tono emocional, que atribuíram um caráter
científico à maneira pela qual o poder passou a ser incorporado aos
comportamentos.

Deste modo, podemos dizer que os saberes-poderes sobre o cor-
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po, formulados no segundo período da Psicomotricidade, restituem ao
ser humano a propriedade, a consciência de seu corpo, ao mesmo
tempo em que consideram voluntária a sua participação no encaminha-
mento das necessidades da sociedade capitalista de produção e de
controle social.

Automatismo e consciência do movimento se tornaram o mote da
busca de superação das dificuldades explicitadas pelos modelos disci-
plinares autômatos dos séculos XVIII, XIX e início do século XX:

(...) para crear los automatismos indispensables la consciencia
debe pasar a um segundo término, habitualmente la participación
voluntaria del sujeto es la condición de la educación o reeducación
psicomotriz, estando presente em todos los instantes y dándole
caráter. El movimiento “en si” no es educativo. Para que el ejercicio
pueda intervenir em la vida psíquica y contribuir a su desarrollo, es
necesario que sea voluntario, pensado, preciso y controlado
(PICQ-VAYER, 1969, p.25).

Deste modo, o conhecimento da área psicomotora, neste período,
oportunizou uma adequação voluntária dos movimentos humanos ao
tempo e espaço de produção, a partir do desenvolvimento de progra-
mas de educação e reeducação psicomotora, incorporadas ao cotidia-
no das creches e pré-escolas.

É deste modo que, de maneira precoce,

... disciplinando las contracciones musculares, aumentando em
cuanto sea posible la acción de los centros superiores sobre los
inferiores, se mejorará, disciplinará y educará la voluntad y la
atención. En fin, nada se opone, ya que se trata siempre de la
misma funcción, a que se pueda pasar progresivamente de la
inibición muscular impuesta al dominio de la totalidad del cuerpo
e incluso al refrenamiento de los deseos y a la obediencia de los
imperativos sociales (PICQ-VAYER, 1969, p. 23).

Sendo assim, podemos apreender que as técnicas especializadas
no desenvolvimento do esquema corporal se destinavam, de fato, a dar
suporte para um processo de apropriação do corpo, com vistas à ex-
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ploração da força de trabalho das classes menos favorecidas.
Outro aspecto a ser analisado, refere-se ao caráter universal atribuído

às formulações do segundo período da Psicomotricidade (Le Camus,
1987), no tocante à legitimação da ideologia liberal e dos princípios do
Estado burguês. Sabemos, com base nos estudos de Marx, que uma
das necessidades da classe dominante para sustentar-se no poder é
tornar universal suas idéias e necessidades. Assim sendo, cabe recupe-
rar que, uma das estratégias principais do sistema liberal para a
legitimação e manutenção de seu poder é a meritocracia.

Uma vez que a base ideológica deste sistema funda-se na idéia de
igualdade de condições para todos, fica subentendido, a partir dessa
concepção, que o que falta aos indivíduos não é fruto de desigualdades
sociais, mas sim, resultante de uma incompetência pessoal pelo não
aproveitamento das oportunidades oferecidas a todos. O Estado, en-
tão, se coloca na condição de redentor dessas faltas, operando por
meio de programas compensatórios formulados nas áreas educacio-
nais, médicas e paramédicas, como dispositivos remediadores das
desigualdades sociais. Deslocando-se, desta maneira, o ponto fulcral
da problemática social para o sujeito, para a família e para os profissio-
nais ligados ao fazer educativo, os programas compensatórios tendem,
por um lado, a culpabilizar e desqualificar o potencial profissional e as
condições de vida das pessoas e instituições, por outro, enaltecer as
ações paliativas do sistema, configurando-se como instrumento de con-
trole das pressões sociais.

Neste contexto, a Psicomotricidade apresenta-se como um saber-
poder que respalda e viabiliza a idéia de devolver no indivíduo um EU, no
caso, corporal, reparador do vazio provocado pela expropriação do ca-
pital, acenando com a possibilidade de um lugar de cidadania às gera-
ções futuras. Com isto, gera um duplo controle social: exacerba a apro-
priação da força de trabalho que, pela via da consciência do movimento,
se torna ainda mais efetiva e, ao mesmo tempo, promove o reconheci-
mento e engajamento voluntário das famílias e profissionais em progra-
mas sociais compensatórios, como solução para suas necessidades
de manutenção da vida.

Suzana Cabral nos traz um panorama desta época, em Minas Gerais,
que reflete a situação da Psicomotricidade no País:

...o atendimento psicomotor institucionalizado e privado começou a
se destacar a partir do final da década de 60 e início dos anos 70. Do
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tratamento privado beneficiavam-se camadas privilegiadas do ponto de
vista sócio-econômico. As clínicas-escolas, conveniadas com a Previ-
dência Social, atendiam às camadas mais carentes e se pautavam pelos
mesmos moldes do atendimento em consultório particular, desvinculadas
da realidade psicossocial de sua clientela. [...] A resposta do Estado aos
problemas que se avolumavam continuava sendo paliativa e os progra-
mas não obtinham o sucesso que pretendiam. [...] Mesmo no consultó-
rio particular, onde o instrumentalismo continuava, o tratamento era muito
longo e nem sempre eficaz” (CABRAL, 2000, pp.4-5).

Se, por um lado, as práticas psicomotoras, pautadas em medidas
que buscam normatizar o corpo aos imperativos sociais, às custas de
um processo segregacionista, trouxeram benefícios para o Estado bur-
guês, por outro, colocaram em marcha novas contradições sociais e
políticas, a partir das quais foram formulados saberes-poderes que cons-
tituíram o terceiro período da Psicomotricidade, denominado por Le
Camus, Corpo Significante

27
. A expansão de tal movimento no Brasil se

processou a partir das necessidades sociais que culminaram com o final
da ditadura militar (1964-1985).

4.4 A ditadura militar e a expansão dos poderes so-
bre o corpo consciente

Marcado por um regime de austeridade e restrições dos direitos dos
cidadãos pela censura nos meios de comunicação de massa e pela
repressão ostensiva contra os inimigos políticos do capitalismo, os go-
vernos que se sucederam, ao longo do período da ditadura militar, tive-
ram como ponto legitimador de seus programas o investimento na área
industrial e de infra-estrutura, financiado pelo capital estrangeiro.

Para combater o comunismo, presente de forma significativa na
América Central, o governo brasileiro necessitou de uma penetração efi-
caz em todas as cidades e estados da federação, encontrando na edu-
cação, sobretudo naquela que se ocupava das crianças pequenas, um
instrumento de respaldo e legitimação à manutenção da unidade, do
progresso e da segurança da nação.

O casamento (entre a educação infantil e os organismos intra-
governamentais) foi possível porque o namoro ocorreu na paisa-
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gem da guerra fria, e a aliança compartilhada foi a concepção
chave de ‘participação da comunidade’ para implantação de pro-
gramas destinados às crianças pobres. [...]a estratégica partici-
pação da comunidade retirou do cenário as tensões, os confli-
tos, as contradições e particularidades que marcam cada história
nacional. (ROSEMBERG, 1997, p.137)

A exemplo de outros países, também no Brasil, os investimentos na
Educação Infantil representaram um papel importante nas formas de
organização das sociedades capitalistas e no combate ao comunismo.
Nesse sentido, podemos acompanhar no início dos anos 60, nos Esta-
dos Unidos da América (EUA), pesquisas a respeito da educação pré-
escolar direcionadas ao pensamento e à linguagem da criança. Com
bases em testes psicológicos, formulou-se a idéia de que crianças
egressas dos jardins-de-infância eram mais inteligentes que aquelas que
não o haviam freqüentado, justificando, desta forma, a educação pré-
escolar como instância profilática dos fracassos escolares de crianças
ditas culturalmente privadas.

Com base nesse princípio foi lançado, em 1965, nos EUA, o projeto
Head Start. Voltado à assistência médica, dentária e de serviços educa-
cionais para crianças em idade pré-escolar, esse projeto, “assim como
outros programas compensatórios, fazia parte da ‘guerra contra a po-
breza’ decretada pela administração de Johnson” (KRAMER, 1984, p.
29).

A partir de um sentimento nacional norte-americano de culpa pela
enorme diferença de qualidade de vida entre ricos e pobres, na busca
por melhorias sociais, segundo Sônia Kramer (1984, p.29), “[fica], desta
forma, configurado o quadro dos fatores explicitamente reconhecidos
como tendo determinado o aparecimento dos programas compensató-
rios, em que a pré-escola era apontada como solução para os proble-
mas da escola elementar: fatores médico-nutricionais, psicológicos,
culturais e educacionais”.

A propósito da citação acima, cabe ressaltarmos que, embora os
Estados Unidos da América tenham utilizado esta tática de “combate” à
pobreza, explicitamente em meados de 1960, não podemos deixar de
ressaltar a semelhança do sentimentalismo solidário do referido progra-
ma norte-americano, para não ir muito longe na história, com o
engajamento da sociedade proposto pelo DNCr, de Getúlio Vargas, nos

SDissert - Nº 5 - Daniel da Silva.p65 28/3/2007, 13:38115



1 161 161 161 161 16

A 
ps

ic
om

ot
ric

id
ad

e 
co

m
o 

pr
át

ic
a 

so
ci

al

anos de 1940 e 1950, aqui no Brasil. Outra observação pertinente para
este momento é o fato de que tal programa, o qual, posteriormente, vai
servir de balizamento para programas nacionais brasileiros, transfere para
uma pré-escola de baixa qualidade a responsabilidade de mobilidade
social futura. Desloca-se o eixo da questão, sabidamente relacionado
com a organização social e, além disso, uma vez prorrogado para o
futuro, o sucesso das classes menos favorecidas, o Estado se exime de
operar ações, no presente, que venham, de fato, atender às necessida-
des populares.

Dando seqüência às iniciativas de combate à pobreza, em 1965 a
UNICEF promoveu a Conferência Latino-Americana sobre a Infância e a
Juventude no Desenvolvimento Nacional, surgindo a proposta de “simpli-
ficar as exigências básicas para uma instituição educacional e implantar
um modelo simplificado, de baixo custo” (KUHLMANN Jr, 2000, p. 489)

Quanto ao teor das propostas levantadas na Conferência de 65,
escreve Kuhlmann Júnior (2000, p.489) que,

[além] do baixo custo, o plano sugere financiamento de espa-
ços educacionais para igrejas de diferentes denominações, dan-
do margem para que exerça a doutrinação religiosa nos progra-
mas das instituições, que muitas vezes têm seus funcionários e
diretores escolhidos entre membros da igreja, exigência ainda
hoje presente em alguns regimentos... se propõe a convocação
das igrejas, ‘como entidades de maior difusão nacional; para
veículo desse magno empreendimento’ [...] Nem se pensa na
formação profissional: o pessoal recrutado entre ‘pessoas de
boa vontade’, à base de voluntariado, reservando-se o paga-
mento para alguns técnicos necessários à supervisão e coorde-
nação dos serviços...

Analisando as propostas contidas na citação acima, podemos pen-
sar que elas compõem uma síntese entre a expansão e interiorização da
proposta educacional jesuítica, a laicização do professorado dos tem-
pos de Pombal e a “democracia social” de Getúlio Vargas.

Seguindo o direcionamento proposto pelos países centrais capita-
listas, em 1967, o DNCr publicou um plano da Assistência ao Pré-Escolar
para crianças a partir de 2 anos, propondo a criação, a longo prazo, de
escolas maternais e jardins-de-infância como instituições auxiliares da
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família que pudessem garantir “... o desenvolvimento integral, harmonio-
so através da experiência da vida que lhes permitia a formação de hábi-
tos sadios, estimulando a sua capacidade de adaptação ao meio soci-
al”. (KUHLMANN Jr., 2000, p.488)

Segundo Fúlvia Rosemberg (1997, p.146),

[o] plano do DNCr de 1967 é explícito ao especificar que se trata
de uma política de assistência ao pré-escolar e não de uma
política para a pré-escola (educação), especificidade que se per-
de, porém, em planos subseqüentes, que se autodenominaram
programas nacionais de educação pré-escolar. O documento
do DNCr é sóbrio, sinalizando tratar-se de um plano de emergên-
cia [...] Aquilo que, inicialmente, era determinado pela necessida-
de passou a ser teorizado tornando-se, muitas vezes, no nível do
texto, um ideal a ser perseguido.

Concomitante ao incremento de um parque industrial, ocorreu, mais
uma vez, o problema da superlotação das creches e jardins existentes,
não comportando a demanda da população trabalhadora. Frente a esta
situação, numa nova medida de urgência, com bases no plano de 1967,
foram criados os Centros de Recreação. Longe de representar uma solu-
ção para a falta de vagas e de acesso, a população teria que esperar
mais 10 anos para que a expansão das creches e jardins acontecesse.

Em 1971, houve a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, 5692/71, que contém, em seu artigo 19, parágrafo primeiro, a
afirmação de que “... os sistemas de ensino velarão para que as crianças
de idade inferior recebam educação em escolas maternais, jardins-de-
infância e instituições equivalentes. (KUHLMANN Jr., 2000, p. 490) (Grifo
nosso).

De acordo com as críticas feitas por Kuhlmann, a utilização do termo
“velarão” permite ao Estado adotar a condição de mero assistente e não
de responsável pela efetivação dessas medidas, resgatando as idéias
compensatórias que envolviam a educação pré-escolar nos anos 1950 –
1960, a partir das quais “[transfere-se] para uma educação pré-escolar
de baixa qualidade a solução dos problemas da escola primária”
(KUHLMANN Jr., 2000, p.490).

Foi somente em 1977, com a criação do Projeto Casulo, marco signi-
ficativo da expansão nacional das creches e jardins-de-infância, que as
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propostas de 1965 foram efetivadas. Apesar da constituição, pelo Minis-
tério de Educação e Cultura, em 1974, do Serviço de Educação Pré-
Escolar (SEPRE), foi a Legião Brasileira de Assistência (LBA) que se ocu-
pou deste projeto.

Segundo Rosemberg, as características desse projeto se
nortearam por

...objetivos de assistência e de desenvolvimento integral da cri-
ança, ampliaram a perspectiva exclusiva de preparação para a
escolaridade obrigatória, mas que adotaram uma forte conotação
preventiva; perspectiva de atendimento de massa, ampliando a
cobertura a baixo custo, o que seria conseguido através de cons-
truções simples, uso de espaços ociosos ou cedidos pela co-
munidade e a participação de trabalho voluntário ou semivoluntário
de pessoas leigas (a comunidade). (ROSEMBERG, 1997, p.147)

A conotação preventiva refere-se às questões da segurança, unida-
de e desenvolvimento nacional, diretamente vinculadas ao combate à
disseminação das idéias comunistas entre a classe trabalhadora.

Assim como a UNICEF, segundo Kuhlmann Júnior (2000, p. 491),
“[ao] se ocupar de outra área, a educação, os órgãos de assistência
social acabam por interpor uma névoa a encobrir a histórica reprodução
das desigualdades sociais da classe trabalhadora, dos quais o direito à
creche e pré-escola é apenas parte”.

Sendo assim, o Projeto Casulo, por suas características, não outor-
gou no imaginário das famílias trabalhadoras um senso de vitória dos
direitos. Pelo contrário, a criação das instituições de cuidado à infância,
constituídas sobre uma tônica meritocrática, mais submeteram que eman-
ciparam as famílias, uma vez que culpabilizavam e desqualificavam suas
possibilidades de suprir as necessidades de sua prole. Portanto, foi pelo
senso de inadequação e de culpa, mais que de direito, que ficaram
cunhadas no imaginário popular a criação das creches e pré-escolas.

Ao analisarmos o fenômeno da Educação Infantil e das práticas cor-
porais durante a ditadura militar no Brasil, verificamos, mais que a expan-
são dos saberes sobre o corpo, uma expansão dos poderes de apro-
priação da força produtiva do trabalhador pelos saberes da
Psicomotricidade, anteriormente sistematizados.

Com a disseminação das instituições de assistência à infância por
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todo o Brasil, os saberes sistematizados pelas disciplinas, acrescenta-
dos pelas formulações da denominada Psicomotricidade do Corpo Há-
bil e do Corpo Consciente, ultrapassam as fronteiras dos grandes cen-
tros urbanos, alcançando aglomerados populacionais antes alienados
deste conhecimento. Se, por um lado, os grupos sociais antes margi-
nais a este saber alcançaram um nível diferenciado de reflexão sobre os
processos de desenvolvimento infantil, por outro, o modo de utilização
desses poderes, aliado à precária condição reflexiva dos educadores,
outorgou ao poder central a expansão e o refinamento do controle sobre
as classes subalternas. Encontramos, no final do período militar, uma
Educação Infantil pautada nos moldes higienistas e compensatórios da
Velha República, justificada por um cientificismo cada vez mais elabora-
do, defendido desde o governo Vargas.

O processo de abertura política, com o final da ditadura militar, pro-
porcionou, no Brasil, a entrada de saberes-poderes em voga em países
europeus desde 1975, sobre a Educação, Educação Infantil e, conse-
qüentemente, sobre o corpo saberes que pressupõem uma emancipa-
ção dos indivíduos e seus corpos até então sujeitados pela técnica.
Analisaremos, na última parte deste capítulo, esses saberes para que
possamos apreender seus propósitos fundantes e a que/quem se des-
tinam os poderes por eles sistematizados.

4.5 A Abertura Política e o Corpo Anistiado

Em meados de 1980, o país entra num processo de democratiza-
ção, sob a bandeira do progresso, dos direitos humanos, porém, imerso
numa crise financeira, social e política severa. Fruto de um processo
mundial, a concentração de capital, no período em questão, na mão de
corporações estrangeiras foi, paulatinamente, causando uma crescente
perda de poder aquisitivo da classe trabalhadora brasileira, bem como a
ampliação do número de pessoas alienadas das organizações formais
de produção. A criminalidade, a exemplo do que aconteceu no final do
século XIX e início do século XX, atingiu, enquanto forma de reação da
população depauperada de seus direitos de acesso aos bens por ela
própria produzidos, números significativos.

Justificada pela já conhecida política liberal meritocrática, não menos
antiga que aquela forma de resistência anteriormente citada, à Educação
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Básica e pública outorgou-se, novamente, o papel de retirar a infância
pobre das ruas, circunscrevendo-a a espaços supostamente controlá-
veis, como forma de evitar o contágio dessa camada da população
pelas nefastas influências causadas pela pobreza (degradação física,
moral, da inteligência, da capacidade produtiva, etc.). Foi atribuída à
educação a responsabilidade de remediar os malefícios oriundos da
expropriação do capital.

Com relação à Educação Infantil, entre final da ditadura militar até o
final da década de 90, pudemos acompanhar algumas ações governa-
mentais e/ou particulares que, por não representarem uma conseqüên-
cia de transformações político-econômicas, mostraram-se ineficazes.
Dentre tais ações podemos destacar a Constituição Federal de 1988, o
Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) e a Lei de Diretrizes e Bases
para a Educação (LDB 9394/96).

No tocante à Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), promulgada no
governo de José Sarney (1985-1990), seu artigo 208, inciso IV, traz o
seguinte texto: “A educação Infantil em creches (0 a 3 anos) e pré-escolas
(4 a 6 anos), constitui-se um dever do Estado e um direito da criança.”

Embora legislado pela Constituição, o dever do Estado para com as
crianças (creches e pré-escolas) não foi priorizado pelo Governo Federal,
cabendo aos municípios e à sociedade civil buscar recursos e condi-
ções para dar conta destas instâncias. Uma vez que o Estado reduziu o
seu dever para com a primeira infância a orientações técnico-administra-
tivas e a um irrisório provento pecuniário anual, não foi sustentado pelo
direito, mas, sim, pelo estandarte do assistencialismo, que as creches e
pré-escolas foram disponibilizadas à população de baixa renda. Esse
fato expressa uma inversão, ou melhor, uma subversão, do sentido de
direito, transformando conquistas da classe trabalhadora em “conces-
sões” da classe dominante.

Em 1990, foi publicado o Estatuto da Criança e do Adolescente que
ratificou o direito de acesso das crianças entre 0 e 6 anos de idade a
creches e pré-escolas. Apesar dos termos desse Estatuto, após 10 anos
de sua existência, uma avaliação da UNICEF aponta dados lastimáveis no
que tange a Educação Infantil brasileira, conforme já citados por nós.

28

Nesse contexto foi promulgada, em 1996, a nova Lei de Diretrizes e
Bases para a Educação Brasileira (LDB 9394/96), com as seguintes deli-
berações relativas à Educação Infantil:
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Título III - Do Direito à Educação e do Dever de EducarTítulo III - Do Direito à Educação e do Dever de EducarTítulo III - Do Direito à Educação e do Dever de EducarTítulo III - Do Direito à Educação e do Dever de EducarTítulo III - Do Direito à Educação e do Dever de Educar
- art. 4- art. 4- art. 4- art. 4- art. 4

ººººº
, IV: , IV: , IV: , IV: , IV: “O dever do Estado com educação escolar pública

será efetivado mediante a garantia de (...) atendimento gratuito
em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de
idade”.
Título VTítulo VTítulo VTítulo VTítulo V, capítulo II, seção II, art. 29:, capítulo II, seção II, art. 29:, capítulo II, seção II, art. 29:, capítulo II, seção II, art. 29:, capítulo II, seção II, art. 29: “A educação infantil é
considerada a primeira etapa da educação básica, tendo como
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de
idade”.
da Formação dos Profissionais:
Título IX - Das Disposições TTítulo IX - Das Disposições TTítulo IX - Das Disposições TTítulo IX - Das Disposições TTítulo IX - Das Disposições Transitórias - art. 89:ransitórias - art. 89:ransitórias - art. 89:ransitórias - art. 89:ransitórias - art. 89: “As
creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas
deverão, no prazo de três anos, a contar da publicação desta Lei,
integrar-se ao respectivo sistema de ensino”.
Título IVTítulo IVTítulo IVTítulo IVTítulo IV- Da organização da Educação Nacional - art.- Da organização da Educação Nacional - art.- Da organização da Educação Nacional - art.- Da organização da Educação Nacional - art.- Da organização da Educação Nacional - art.
11, V11, V11, V11, V11, V: “Os Municípios incumbir-se-ão de: (...) oferecer a educa-
ção infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino
fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino
quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de
sua área de competência e com recursos acima dos percentuais
mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e
desenvolvimento do ensino”.
art. 9º, IVart. 9º, IVart. 9º, IVart. 9º, IVart. 9º, IV::::: “A União incumbir-se-á de (...) estabelecer, em cola-
boração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
competências e diretrizes para a educação infantil (...) que nortearão
os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar
formação básica comum”.

Não pretendemos fazer uma análise exaustiva desta legislação, uma
vez que a mesma tem sido objeto de inúmeros estudos desde sua
promulgação. Pretendemos evidenciar que com a promulgação dessa
lei se efetiva a retirada do Governo Federal das responsabilidades com a
Educação Básica, repassando para a municipalidade e comunidade lo-
cal o encargo das mesmas, formalizando, na forma de Lei, o que já vinha
acontecendo neste setor educacional. É importante ressaltar que esse
posicionamento legal de distribuição das responsabilidades pode ou-
torgar à população maior assertividade no encaminhamento da luta por
seus direitos neste setor.
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O conhecimento gerado no campo da Psicomotricidade, sobretudo
na França dos anos 70, que começa a circular no Brasil a partir da aber-
tura política, pretendia oferecer, ao sujeito em formação, a possibilidade
de dar voz às suas necessidades e a seus desejos, visando garantir, ao
menos, um lugar de reconhecimento de suas potencialidades. Porém,
como vamos analisar, a destinação dos saberes-poderes sistematiza-
dos pelos novos estudos deste campo radicou-se em outros
determinantes.

Com a abertura política, em resposta às pressões sociais e aos movi-
mentos que defendiam os direitos humanos, as técnicas de abordagem
corporal que propunham a inibição muscular (Corpo hábil) ou o domínio da
totalidade do corpo, incluindo o refreamento do desejo e a obediência aos
imperativos sociais (Corpo consciente), perderam sua força. Tornou-se ur-
gente a produção de um outro conhecimento que se apresentasse em
sintonia com as novas tendências e movimentos que emergiam após 20
anos de subjugação em todos os setores da sociedade.

Sob clima de anistia política, liberdade de expressão e enaltecimento
dos direitos humanos, psicomotricistas brasileiros passam a ser motiva-
dos pela idéia de emancipação do sujeito, inaugurando, em nosso país,
o terceiro período da Psicomotricidade, denominado por Le Camus de
Corpo Significante. Além de um corpo que ouve e apreende, o foco
passou a ser o corpo que fala, que se expressa. Anistia do sujeito pela
anistia do corpo, as formulações levadas a cabo neste período encon-
traram um campo fértil de proliferação, principalmente na América Latina,
sobretudo, no Brasil e Argentina, a partir de meados do ano de 1980.

A terceira fase da evolução nos parece marcada pela dispersão e
também pelo questionamento das referências teóricas, pela
ampliação da metodologia para as técnicas semio-motoras; pela
intensificação e descentralização do recrutamento dos terapeutas
da Psicomotricidade, oficialmente chamados doravante “psico-
reeducadores”; enfim, pelo declínio ou, pelo menos, a
marginalização daquilo que denominamos de práticas
psicomotoras com objetivo educativo. (...) Teoria e prática pare-
cem ordenar-se em torno de um novo organizador que chamare-
mos de expressionismo. O “corpo sutil” é agora o corpo capaz
de emitir informação (...) um corpo portador de significações (...)
A função informacional está, mais do que nunca, à frente da cena,
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mas o interesse deslocou-se da vertente centrípeta à vertente
centrífuga, do input ao output (LE CAMUS, 1986, p. 49).

Com base em princípios advindos da Psicanálise, da Psicologia das
comunicações não verbais, para a qual a expressão corporal se apre-
senta como um veículo de libertação e da etologia infantil - área do
conhecimento que concebe que parte importante das mensagens hu-
manas se dá pelas mímicas, pelas posturas, pelos gestos – encontra-
mos, neste período, um movimento de psicotropismo das técnicas do
corpo, pautado na relação entre sujeitos, e um somatotropismo das téc-
nicas verbais que se utilizam da experiência sensorial e motora do corpo
como trampolim da verbalização (LE CAMUS, 1986, pp.53-59)

Frente ao dualismo platônico, augustiniano e cartesiano, eles re-
plicaram com o paralelismo científico de T. Ribot, de P. Janet e P.
Tissié, de H. Wallon e de E. Guilmain: é o corpo hábil (“adroit”; o
corpo tem direito: ‘ a droit’); frente ao intelectualismo dos
racionalistas dos séculos XVIII e XIX, replicaram com o
impressionismo de M. Merleau-Ponty, de J. Piaget, de S. Freud,
de J. de Ajuriaguerra: é o corpo consciente, o pensamento feito
corpo; frente ao verbalismo dos lacanianos, replicaram com o
expressionismo dos cientistas da comunicação e dos etologistas:
é o corpo significante, o corpo que fala. (LE CAMUS, 1986, p. 67)

Na área da Psicomotricidade, segundo esse autor (1986, p.61), “[evi-
dentemente], foi como meio de linguagem que o corpo interessou aos
psicomotricistas: um corpo que sabe falar utilizando a linguagem anterior
à linguagem, uma linguagem constituída de significantes mudos.

Para LE CAMUS (loc.cit.), o terceiro período da Psicomotricidade foi
marcado por uma tendência dos profissionais da área em adotar uma
atitude de aceitação e reconhecimento do sujeito, bem como a impor-
tância da dinâmica de seus desejos em seu processo de formação.
Neste sentido, comenta:

[a] ruptura parece-nos operar-se em três eixos: o eixo que opõe
o cibernético ao termodinâmico; o eixo que opõe o pulsional ao
funcional e o eixo que opõe o materno ao paterno. Os
psicomotricistas da terceira geração acabam de afirmar sua origi-
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nalidade acentuando o primeiro pólo destes pares. Ser
psicomotricista em 1980 significava, em termos biológicos, dar
primazia à máquina informacional; em termos psicanalíticos, dar
primazia ao papel materno.

Os psicomotricistas da terceira geração acreditaram que,
minimizando, ou até mesmo abolindo do processo formativo das crian-
ças o formalismo e o autoritarismo, até então presentes nas técnicas de
educação e reeducação psicomotora, aspectos ligados à função pater-
na (lei e ordem), seria possível a superação das dificuldades encontra-
das por esta área no equacionamento dos desvios escolares e,
consequentemente, dos desvios sociais.

Pautados nestas crenças, profissionais da área, atuantes nas siste-
matizações do segundo período da Psicomotricidade, paulatinamente
foram reformulando seus pressupostos e práticas. Dentre eles ressalta-
mos as contribuições oferecidas por André Lapierre e seus colaborado-
res, que implementaram um método de abordagem corporal (França,
final dos anos de 1970), denominado Psicomotricidade Relacional. Para
este autor:

[toda] reeducação normativa é evidenciada como uma agressão
geradora de insegurança, culpa e ansiedade. Consegue-se as-
sim um reforço das resistências. Todavia, chega-se algumas ve-
zes a mostrar mecanismos de adaptação às “situações
psicomotoras”, mas esses mecanismos permanecem específi-
cos e, se permitem bons resultados nos “testes de controle”,
esses resultados não se transferem ao nível das atividades esco-
lares. [...] Existem, entretanto, reeducações bem sucedidas, sem
contrapartida danosa. Percebe-se ao analisá-las, que o
determinante foi a qualidade da relação e da comunicação afetiva
que pôde se desenvolver entre o reeducador e a criança...e que
as técnicas empregadas tiveram, neste caso, pouco espaço. É
de alguma maneira o efeito placebo...(LAPIERRE, 1988, p.13)

Podemos analisar a mudança de eixo proposta por Lapierre, que
coloca a qualidade da relação Educador – Educando como elemento
relevante no processo formativo das crianças. Ao contrário das tendên-
cias que priorizavam o aparato técnico nos processos educativos e
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reeducativos, Lapierre procura trazer para o centro do fazer educativo a
valorização da relação sujeito (educador) – sujeito (educando). Neste
sentido, propõe um trabalho que prioriza as relações humanas e as
potencialidades do indivíduo. A esse respeito, declara Lapierre (1988,
pp.13-14) que,

[queremos] trabalhar com o que há de positivo na criança; inte-
ressa-nos pelo que ela sabe fazer e não pelo que não sabe fazer.
É a partir daí que a relação pedagógica pode descontrair-se, a
situação deixar de ser dramatizada e a criança reencontrar a con-
fiança e a segurança.[...] Neste ponto abandonamos o modelo
médico: diagnóstico, prescrição, tratamento, modelo sobre o
qual funcionam os estabelecimentos de reeducação.[...] Isto
marcou uma etapa decisiva na nossa evolução. A partir daí, com
efeito, não existe mais “reeducação”. Tudo se torna educação, tal
como nós a concebemos, ou seja, desenvolvimento das
potencialidades próprias de cada criança.

Apesar de influenciado pelo modelo científico da uma ciência positi-
va, paradigma que justifica o ideal capitalista liberal, Lapierre representa,
para a Psicomotricidade, a possibilidade de quebra com o modelo cien-
tífico médico higienista, vigente na Europa e no Brasil. À semelhança da
postura inaugurada pela Escola Nova, Lapierre, na Psicomotricidade,
recupera para a criança um lugar de reconhecimento e poder. Ao mesmo
tempo, enfatiza a importância da formação profissional e pessoal do
psicomotricista que pretende trabalhar no campo relacional, ressaltando
seu papel estruturante nas vivências grupais e individuais. Colocando em
discussão as relações de poder presentes no fazer educativo, organizou
um método de educação psicomotora para a idade pré-escolar, procu-
rando integrar as relações afetivas, a estruturação da personalidade e a
sistematização do conhecimento, numa proposta lúdica, emancipatória
e democrática. Neste sentido, Lapierre (1988, p.20) ressalta que,

[podemos] então retornar ao grupo, cada vez mais numeroso:
não se trata mais do mesmo grupo-refúgio, mas de um grupo
composto de indivíduos autônomos, capazes de cooperar, de
levar coisas aos outros e de receber, mas sem se diluir na mas-
sa. A experiência nos prova que em tal grupo o líder, questiona-
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do, se dilui e mesmo desaparece em proveito de uma organiza-
ção democrática, o que nem sempre ocorre sem choques nem
conflitos. [...] Nesta ótica, o trabalho individual aparece como
um fechar-se em si mesmo, não num espírito narcisista, mas
como uma regeneração da pessoa de modo a permitir sua
reinserção no grupo, que ela beneficiará com sua busca pesso-
al. [...] É uma seqüência de rupturas (ruptura consigo mesmo,
ruptura com os outros), um balanço dialético do qual renasce,
cada vez, o desejo inverso com a segurança constante de reen-
contrar o outro ou a si mesmo.

Como Lapierre, os psicomotricistas da terceira geração se organiza-
ram em torno da necessidade de construção de uma Imagem Corporal
positiva, como forma de emancipação afetiva e intelectual do sujeito.
Embora esses profissionais tivessem na base de suas formulações o
mesmo referencial teórico, a Psicanálise, na prática, constituíram méto-
dos e técnicas diversas. A concepção de Imagem Corporal como uma
organização psíquica inconsciente, fruto das relações de prazer e
desprazer que o sujeito estabelece com seus pares humanos cuidantes,
nem sempre resultou em práticas de abordagem psicomotora que privi-
legiassem o corpo, o processo grupal, o lúdico, as relações afetivas
imediatas, como meio facilitador de suas práticas.

Mesmo alguns que pretenderam, como Lapierre, propor uma educa-
ção de base psicomotora, integradora, inclusiva, pautada nas relações
afetivas, ao alienarem-se de uma atitude crítica e histórica de suas práti-
cas, continuaram adotando uma perspectiva positivista de ciência, não
levando às últimas conseqüências o potencial revolucionário de suas
propostas.

Ao longo desse capítulo, refletimos sobre como as técnicas corpo-
rais foram sistematizadas a partir das necessidades e contradições de-
terminadas pelo modo de produção da sociedade capitalista, resultan-
do na elaboração de saberes-poderes sobre o corpo cada vez mais
sutis e especializados. Da disciplina do corpo, passamos à automação
do movimento e, posteriormente, à economia consciente do movimen-
to. Com a política dos direitos humanos e de valorização da expressão,
entramos na era do corpo anistiado, culminando, como a última etapa
desse movimento, na era da economia do desejo.

Ao término deste capítulo, finalizamos as análises das bases sócio-
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históricas que determinaram a Educação Infantil e a Psicomotricidade no
Brasil. No próximo segmento de nossos estudos vamos nos apoiar
nesta reflexão para analisarmos a inserção da Psicomotricidade como
elemento pedagógico das creches oficiais de Curitiba.
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Notas do Capítulo 4
10 Gostaríamos de ressaltar que incentivar não é o mesmo que assumir a

educação das crianças pequenas.

11 O termo estimulação precoceestimulação precoceestimulação precoceestimulação precoceestimulação precoce foi utilizado de modo proposital, evi-
denciando uma correlação entre a preparação para as habilidades fabris
e o que hoje se denomina desta mesma maneira e se justifica como
processo de garantia de desenvolvimento de uma boa motricidade, com
vistas aos aprendizados superiores como da escrita, matemática, etc.

12 Segundo Foucault, Disciplinas correspondem a “métodos que permitem
o controle minucioso das operações do corpo, que asseguram a sujei-
ção constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-
utilidade”. (FOUCAULT, 1988, p. 126)

13 As políticas sociais neste contexto, no Paraná, surgem da pressão dos
interesses burgueses. Por exemplo, a criação do Juízo Privativo de Me-
nores, em 1925, pela lei 2.380, legalmente criado como parte do movi-
mento de proteção ao menor, na realidade é resultante “tanto das recla-
mações dos proprietários do pequeno comércio local, como do desejo
de ‘colocar Curitiba em dia com as modernas instituições’.” (DIEZ, 1998.
p. 127). Esta afirmação é corroborada pelo destino e utilização das
escolas e asilos criados a partir dessa iniciativa legal que misturava
órfãos, menores abandonados, menores infratores todos num mesmo
recinto. Eram verdadeiros depósitos, como já dissemos anteriormente,
“um centro de reciclagem ou aterro sanitário do ‘lixo’ social”.

14 A “peste” a ser higienizada neste momento, a qual colocava em risco as
empreitadas capitalistas, era a expansão da ideologia comunista que
vinha do leste europeu.

15 Como se evidencia, as políticas públicas da era Vargas reeditam, em
“cadeia nacional”, as ações celulares de assistência à infância,
implementadas no primeiro período da República Velha.

16 Cabe lembrar, aqui, que essa política do voluntariado engajado encon-
tra neste momento seu ressurgimento – 2001 “O ano do Voluntariado” –
divulgado maciçamente pelos meios de comunicação e apoiado pela
UNICEF e UNESCO.

17 A ausência de especificação das páginas referentes às citações de
André Ricardo Pereira, no artigo publicado em 1999, na Revista Brasilei-
ra de História, vol 19, n º 38, deve-se ao fato de o mesmo ter sido

SDissert - Nº 5 - Daniel da Silva.p65 28/3/2007, 13:38128



1 29129129129129

Da
ni

el
 V

ie
ira

 d
a 

sil
va

ret irado da internet e, neste veículo de difusão, não constar a
especificação das páginas do artigo.

18 Utilizamos a denominação infância ao invés de criança pois, enfatizando,
mais uma vez, o nosso ponto de vista de análise deste fenômeno, o que está
em questão é o objeto de resgate, é a fantasia do paraíso perdido, o estado
edílico de conforto e saciedade das “necessidades”, há muito expropriado
dos homens pela organização social capitalista, que cada sujeito porta den-
tro de si e que está posto, representado, na figura das crianças.

19 Este tempo fabril refere-se ao tempo cronológico de institucionalização
(6 – 10 horas/dia), que se assemelha à jornada dos trabalhadores da
indústria e de outros setores. Também se refere a um tempo subjetivo,
que vai macular a organização psico-física do indivíduo através da
disciplina, da setorização das atividades, etc. Se existe a intenção de
tornar a pré-escola um local de desenvolvimento de pré-requisitos, es-
tes se referem muito mais às necessidades da fábrica que da leitura e
escrita, teoricamente, portas para a cidadania.

20 A referência e questionamento à esta valorização do lar aparecem em
KRAMER (1984, p.68).

21 Com relação à economia nacional do período, encontramos, em Prado
Jr., a seguinte reflexão: “[em] conseqüência da posição pesadamente
deficitária de nossas contas externas, acumulam-se no pós-guerra os
atrasos comerciais, isto é, débitos em atraso por mercadorias importa-
das que o país não tinha recursos em divisas para saldar (...) Muitos
fornecedores suspendem suas remessas para o Brasil; e diferentes
indústrias são obrigadas a reduzir o ritmo de produção se não paralisa-
rem suas atividades por falta de matérias-primas importadas.” (PRADO
JR., 1986, pp. 306-307)

22 Esta postura do Estado indica que o mais importante de suas ações no
campo educacional não era a educação em si, mas o fato de manter as
crianças em espaços controláveis, salvaguardada das idéias anti-naci-
onalistas?

23 LE CAMUS,Jean. O corpo em discussãoO corpo em discussãoO corpo em discussãoO corpo em discussãoO corpo em discussão. Porto Alegre: Artes médi-
cas, 1986. O autor é professor da Faculdade de Ciências do Comporta-
mento e da Educação da Universidade de Toulouse-Le Mirail. Nesta
obra traça uma importante contribuição para a historiografia da
Pscomotricidade francesa. Nela, a história da Psicomotricidade é dividi-
da em três períodos, com seus respectivos “organizadores” e marcos
epistemológicos. Ao primeiro período, denominou Corpo Hábil (final do
século XIX até 1945), no qual o marco organizador seria o paralelismo -
movimento-cerebração. O segundo período, chamado Corpo Consci-
ente (1945 até 1973), tem como organizador o impressionismo. Princi-

SDissert - Nº 5 - Daniel da Silva.p65 28/3/2007, 13:38129



1 30130130130130

A 
ps

ic
om

ot
ric

id
ad

e 
co

m
o 

pr
át

ic
a 

so
ci

al

palmente influenciado pela Psicologia do Desenvolvimento, o corpo
deste período se emancipa do ato reflexo e torna-se capaz de acolher,
ordenar e conservar as informações procedentes de seu interior e do
mundo exterior. No terceiro período, Corpo Significante (1974 até 1980),
tendo como organizador o expressionismo, está diretamente influencia-
do pelas correntes da Psicanálise, o caráter informacional do corpo,
mais que nunca, torna-se evidenciado. Diferentemente do período an-
terior, o centro de interesse desloca-se de seu pólo centrípeto, input,
para sua vertente centrífuga, ou seja, para o output - o corpo é portador
de significações, ele “fala”.

24 O funcionamento do serviço de creches de Curitiba apresentava-se, até
o final dos anos 90, com características muito semelhantes às do mo-
delo fabril do século XIX, exposto por Marx. As Atendentes, ou Auxiliares
de desenvolvimento social recebiam treinamento, na maioria das vezes,
exíguo e rápido, o que resultava numa formação rudimentar. Sendo
assim, o cabedal de conhecimento empírico, fruto de suas experiências
de vida, trazido por essas profissionais é o que, ao final, iriam garantir a
continuidade do serviço. Desta perspectiva, tira-se que, qualquer pes-
soa poderia assumir os postos que se referissem ao cuidado das crian-
ças, uma vez que as profissionais trariam “de berço” esse treinamento.

25 Segundo Le Camus, este período, na França, está compreendido entre
os anos de 1945 e 1973. (LE CAMUS, 1988, p.48) No Brasil, podemos
concebê-lo a partir dos anos 1950 até, aproximadamente, 1980.

26 Optamos por utilizar Pulaski ao invés de Piaget, no original, pelo fato de
encontrarmos naquele autor uma abordagem mais didática e direta dos
conceitos piagetianos, o que entendemos suficiente para o estudo proposto.

27 Le Camus, ao considerar sobre este período, se propõe a analisar as
produções da área da Psicomotricidade entre os anos de 1974 a 1980.
Sabemos que esta periodização é um recurso didático, que intenciona
circunscrever as propostas de estudo daquele autor. Sendo assim, va-
mos considerar o período, denominado pelo autor como Corpo
Significante, extensivo aos dias de hoje, na medida em que os paradigmas
que o fundamentam ainda se encontram presentes na Psicomotricidade
atual.

28 “por ano 1 milhão de crianças não são registradas no primeiro ano de
vida, 1 criança de menos de 1 ano morre a cada 5 minutos, 56 mil
morrem antes de 7 dias de vida, apenas 36,4% das crianças de 4 anos
e 66,6% das crianças de 5 e 6 anos freqüentam pré-escolas, as crian-
ças de 0 a 3 anos carecem de estímulo físico, social e emocional e
(somente) 8% delas freqüentam creches”.(Folha de São Paulo, Cotidia-
no, 9/7/2000) (Grifo nosso).
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5
A inserção da psicomotricidade
nas creches oficiais de Curitiba
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Os capítulos precedentes, nos quais refletimos sobre como a Edu-
cação Infantil brasileira e suas práticas pedagógicas, mais especifica-
mente a Psicomotricidade, foram historicamente determinadas pelo pro-
cesso de desenvolvimento econômico de nosso país, nos fornecem os
elementos teóricos necessários para realizarmos, neste capítulo, a aná-
lise das práticas psicomotoras presentes nos textos oficiais que nortearam
a organização metodológica das creches de Curitiba entre 1986 e 1994.

Cientes de que a expansão das creches em Curitiba data da década
de 1970, a periodização circunscrita como nosso objeto de estudo se
justifica pelo fato de que, a partir de 1985, com o primeiro concurso
público realizado para a contratação de funcionários que trabalham em
creche, uma série de medidas foram levadas a cabo pela Prefeitura
Municipal de Curitiba, procurando estruturar uma metodologia para o
atendimento à infância. Dentre essas medidas, encontramos a
publicação de documentos que buscaram orientar os funcionários no
exercício de suas funções, principalmente aqueles que se ocupariam,
diretamente, do trabalho com a criança em sala. Sendo assim,
encontramos ao longo destes 9 anos, a publicação de três documentos
a saber

29
: Manual de orientação técnico-administrativo do programa

creche, publicado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
– 1986; Metodologia básica para o atendimento de crianças em creche,
publicado pela Secretaria Municipal do Menor – 1989; e a Proposta
pedagógica para o trabalho com crianças de 0 a 6 anos, produzido pela
Secretaria Municipal da Criança – 1994.

Cada qual com suas especificidades, sendo analisadas mais adian-
te. Estes documentos, em linhas gerais, procuraram outorgar ao sistema
creche uma organização que pudesse justificar tais instituições, frente à
crescente demanda social por instituições de atendimento à infância,
como um direito da criança e da mulher trabalhadora.

Para apreendermos a inserção da Psicomotricidade como elemento
pedagógico da Educação Infantil curitibana, vamos analisar os docu-
mentos acima citados, confrontando-os com nosso referencial teórico,
com a teoria da área da Psicomotricidade e afins, bem como, com
nossa experiência de campo, obtida através das sessões de
Psicomotricidade Relacional e das discussões teórico-práticas com
atendentes, diretores e técnicos da rede oficial desta capital

30
.

Apesar de pautarmos nosso estudo numa perspectiva crítica da his-
tória, a análise documental a que nos propomos obedecerá à cronolo-
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gia de publicação dos textos a serem estudados.
Com o intuito de explicitarmos as raízes que determinaram a implan-

tação das creches em Curitiba, importantes para abordarmos nosso
objeto: a Psicomotricidade na Educação Infantil, apresentaremos a se-
guir, um breve histórico deste fenômeno. As especificidades históricas
de cada documento serão abordadas ao analisarmos as particularida-
des que lhes correspondem.

5.1 A Expansão das Creches em Curitiba

No Paraná, apesar da história das instituições de “cuidado” à infân-
cia ter seu início no final do século XIX e início do século XX, até meados
do último século havia, neste Estado, aproximadamente 18 creches, na
maioria, ligada a igrejas da capital.

31
 Somente em meados dos anos

70
32

 é que a municipalidade assume a responsabilidade pelos serviços
prestados à primeira infância. (SMCr, 1986, pp. 3 – 4; SEBASTIANI, 1996,
pp.22 – 23)

Articulada às diretrizes de desenvolvimento industrial e segurança
nacional, foi a necessidade de combate à proliferação de idéias
anticapitalistas, por meio de programas de assistência à população
pobre, o ponto determinante da expansão das creches no Brasil, nos
anos de 1960-70.

Segundo fontes documentais produzidas pela Secretaria Municipal
da Criança (SMCr) de Curitiba (1992, p. 3) e pelo Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), a expansão das creches na
cidade, seguindo a tendência acima exposta, fez parte do Programa de
Desfavelamento que objetivou,

... a transferência da população moradora em favelas para vários
bairros da cidade, onde seriam construídas habitações e instala-
dos equipamentos que permitissem a adaptação dessa popula-
ção – geralmente originária do meio rural – aos hábitos e valores
do espaço urbano. (...) procurou subordinar a proposta de inter-
venção físico-habitacional à proposta de intervenção social, le-
vando em conta, principalmente, o baixo nível de remuneração
dessa população e o número expressivo de crianças em sua
composição.
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Sebastiani, colaboradora na elaboração do documento acima cita-
do, em sua tese de doutoramento, alude o fato de que a expansão das
creches curitibanas não se deu como resultante da pressão popular. Tal
análise deve ser questionada pois, ao analisarmos a história das institui-
ções de cuidado à infância, as mesmas encontram-se ligadas a propos-
tas antivadiagem, antiataque à propriedade privada, dentre outras, níti-
das manifestações das populações subalternas de repúdio à expropria-
ção da classe dominante (RAGO, 1987).

Chamamos atenção para o fato de que a idéia, veiculada em docu-
mento oficial de 1992, de que a Prefeitura de Curitiba ao criar as creches
e pré-escolas “vem assumindo o seu compromisso com a criança,
através da implementação de programas que visam proporcionar maior
qualidade de vida a essa parcela da população” (PMC, 1992, p.1), repre-
senta uma justificativa utilizada pela classe dominante que, em resposta
às reivindicações da população trabalhadora por melhores condições
de vida, acabou criando espaços delimitados e periféricos, bem como,
instituições para a normatização e disciplinarização

33
 dessa população

(FOUCAULT, 1988; RAGO 1987).
Podemos afirmar que a criação das creches, tanto em Curitiba, como

no restante do país, é fruto de dupla pressão. Por um lado, temos a
classe dominante buscando a manutenção de seu poder, reconhecida-
mente instável, por outro, temos as classes subalternas com diferentes
práticas de resistência e de reivindicação, desde o latrocínio até à orga-
nização de centros e instituições comunitários e órgãos representativos
de classes laborais, buscando desestabilizar o poder dominante e recu-
perar o que lhe é expropriado pelo capital.

É, portanto, num contexto de luta anticomunismo, justificada a partir
de programas compensatórios e higienistas de combate à pobreza, que
ocorreu a expansão das creches no Brasil e, também, no Paraná. A
citação retirada de uma publicação feita pela PMC, em 1992, recupera,
com propriedade, as condições de criação e difusão das creches na
capital paranaense, no início dos anos de 1980. Neste período, acredita-
va-se que “... o atendimento em creche fosse uma boa alternativa para
que a criança pudesse receber alimentação, cuidados de higiene, aten-
dimento médico odontológico, além de orientações em atividades que
ajudariam no seu desenvolvimento físico, intelectual e afetivo, de forma
harmoniosa e integral” (PMC, 1992, p.5).

Deste modo, transitando entre justificativas assistencialistas, emoci-
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onais e cognitivas, a exemplo de muitas outras municipalidades brasilei-
ras, as creches de Curitiba mantiveram ao longo de sua história a carac-
terística de aparelhos voltados ao combate aos males da pobreza os
quais, na díade emancipação – subordinação, se ocupavam mais em
combater as manifestações revolucionárias da classe popular que em
emancipá-la.

5.2 Manual de orientação técnico-administrativo do
programa creche34: a normatização do corpo pelo afeto

Fruto de múltiplas discussões levadas a cabo em todo o país, “o
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), juntamente com o
Conselho Estadual da Condição Feminina – SP, passaram, em 1985, a
defender e propagar a “creche como um direito vinculado ao cidadão-
criança e não apenas à mãe trabalhadora” (SEBASTIANI, 1996, p.43).

Em congruência com os problemas nacionais causados pela asse-
verada crise socioeconômica, legado das políticas públicas do período
militar, e com as pressões populares que reivindicavam uma creche que
fosse além do cuidado biológico, a Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Social de Curitiba (SMDS), editou, em 1986, o Manual de Orienta-
ção Técnico-Administrativo do Programa Creche. Este documento foi o
primeiro destinado à formalização de uma proposta pedagógica e ad-
ministrativa voltada à Educação Infantil curitibana, após o período militar.
Além disto, foi, também, o primeiro “referencial pedagógico” veiculado
pela Prefeitura Municipal de Curitiba após o primeiro concurso público,
em 1985, que efetivou, nos quadros da administração pública, a atividade
dos profissionais de creche.

Até então os responsáveis pelo cuidado das crianças em creches
eram pessoas leigas, arregimentadas na própria comunidade carente e,
na sua grande maioria, de escolarização precária e/ou inexistente. No
concurso público, realizado em 1985, foi exigida escolaridade mínima de
primeiro grau, evidenciando uma intenção governamental em responder
aos anseios populares de agregar qualidade ao atendimento à infância.

Seguindo as tendências democráticas e de valorização dos direitos
humanos que eclodiam por todo o país, esta nova fase das creches em
Curitiba pretendeu circunscrever estas instituições como um espaço de
formação da criança enquanto sujeito social.
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Apesar deste documento apresentar uma reorientação no tocante à
concepção de creche e do lugar social da criança, ainda assim, compor-
ta uma concepção idealista, alienada das condições que promoveram a
criação das instituições de cuidado à infância. Conforme podemos notar
em seu texto introdutório, esta tendência idealista fica explicita quando a
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social (1986, p.01) afirma que
este documento foi elaborado “...partindo-se do pressuposto que a
creche é um direito da mulher trabalhadora, e principalmente um direito
da criança”.

Em primeiro lugar, é preciso refletir que o direito da criança pequena,
realidade em países tais como Austrália e Canadá, dentre outros, é o de
poder receber os cuidados maternos no ambiente familiar. Disto se
explicita que o direito da criança, no caso brasileiro, não está sendo
salvaguardado. Na medida em que o desequilíbrio na renda familiar, fruto
da expropriação capitalista, exige que a figura materna permaneça au-
sente e impedida de suas funções maternais, o direito da criança não
está garantido, mas, sim, remediado.

Além disso, na medida em que, pela necessidade de
complementação da renda familiar, a mulher é obrigada a ingressar no
mercado de trabalho, concebendo que ter direitos inclui poder fazer
escolhas, tampouco, o direito da mulher está sendo salvaguardado nes-
ta situação, a menos que seja o direito, parafraseando Marx, de trabalhar
ou de morrer de fome.

Quanto ao Estado, como representante das classes dominantes,
necessitado da mão-de-obra feminina para o barateamento dos custos
da produção, se vê comprometido a ter que solucionar o problema da
guarda e educação das crianças que, uma vez privadas do ambiente
familiar e da relação com suas figuras parentais, encontram-se em situa-
ção de vulnerabilidade social.

Sendo assim, a creche idealizada pelos movimentos de associação
de bairros, que buscavam estudar e organizar os parâmetros que alme-
javam para suas crianças, nunca saiu do papel. Mais que o direito da
mulher trabalhadora ou das próprias crianças, como procura justificar o
documento, as necessidades da classe burguesa foram priorizadas com
a criação das creches.

Não pretendemos, aqui, desconsiderar o valor desses aparelhos
enquanto espaço de assistência, socialização e, porque não dizer, de
aprendizado. Porém, afirmar que estas instituições foram criadas porque
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representam um direito da criança, significa considerá-las à parte das
condições socioeconômicas a que estavam sujeitas.

Outra afirmação que compõe a primeira parte do documento (1986,
p. 01) e que merece ser analisada, é a expectativa da instituição com
respeito à

... colaboração efetiva e co-participação dos pais em todas as
atividades desenvolvidas na creche, através de participação nos
cuidados e atividades pedagógicas, realizadas com as crianças.
[...] Deste modo, a ação educativa, está integrada às atividades
da vida diária, ocorrendo a qualquer momento, sem que lhe seja
necessário delimitar um espaço ou um tempo específico.

A idéia de co-participação dos pais, presente nessa proposta, acen-
tua a condição idealizada que desconsidera a jornada de trabalho de
seus genitores. É norma dos estatutos da creche que os pais estejam
trabalhando, para que possam ingressar os filhos na instituição. Con-
traditoriamente, conforme texto do Manual, espera-se que os pais pos-
sam co-participar de todas as atividades de cuidados bem como, das
pedagógicas. Na medida em que o documento e, portanto, a institui-
ção, gera a expectativa da co-participação das figuras parentais, medi-
ante a impossibilidade dos pais estarem em dois lugares ao mesmo
tempo (na creche e no trabalho), estes genitores, em geral, acabam
sendo qualificados como ausentes e/ou desinteressados pelo pro-
cesso educativo de seus filhos. Além disso, grande parte dos pais, por
não terem formação suficiente para colaborar com as atividades peda-
gógicas, a exemplo de algumas “babás”

 35
, acabavam, também, sen-

do colocados numa condição de incompetência, frente às expectati-
vas geradas pelo Estado.

Com relação à inespecificidade do tempo e do espaço da creche,
presente no documento, uma vez que as fronteiras entre esta instituição
e a casa de origem tornam-se difusas, possibilita uma confusão, tanto
intra-institucional, como entre a instituição e seus usuários, a respeito
dos papéis que competem a cada um.

Esta ausência de fronteiras entre o que é público e o que é privado,
entre o que é espaço educacional constituído e o que é espaço familiar,
faz parte de um esforço daquela Secretaria em qualificar a creche como
um lugar familiar, onde se leva em consideração a importância das rela-
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ções afetivas e a integração creche-comunidade. A resultante desta
idealização do tempo e espaço da creche acaba justificando o repasse
das responsabilidades, que cabe a tais instituições, para a família.

Mesmo assim, pode-se dizer que a reorientação metodológica, que
pretende o documento, representa um avanço para a Educação Infantil,
na medida em que releva, no trato com a criança, seus aspectos psico-
lógicos, aspectos estes, até então, secundarizados. Porém, se pensar-
mos numa concepção de creche preocupada com os direitos da classe
trabalhadora e em promover a cidadania das crianças e de suas famílias
(SMDS, 1986, p.4), encontramos, entre o texto e a prática, uma dicotomia.
Uma vez que as concepções de instituição, criança e família encontram-
se alienadas da realidade do modo de produção da sociedade em que
estão localizadas, as ações formativas e sociais propostas no docu-
mento não se efetivam, no senso latu do termo, na medida em que seus
protagonistas, dispostos em texto, são ideais / virtuais.

No contexto destas idealizações e virtualidades, a creche pode ser
confundida com a casa, a babá com a mãe, os pais com os educado-
res, a casa como extensão da creche, etc. Essa ausência de limites
claros, de papéis, de tempo e espaço, mais que integrar os múltiplos
aspectos da realidade da criança, acaba despotencializando cada um
deles, oportunizando, como já dissemos, o jogo de repasses das res-
ponsabilidades.

Outra questão importante a ser analisada é o fato de que o projeto
creche, delineado no documento de 1986, conforme as propostas en-
caminhadas pela Conferência Latino-Americana de 1965, cumpre com
as premissas básicas do capitalismo liberal que são: máxima produtivi-
dade com baixo investimento, por meio da simplificação do atendimen-
to (KULHMANN JR., 2000).

O alinhamento a estas premissas básicas, baixo investimento finan-
ceiro baseado na simplificação do serviço, resultam em contradições no
seio da proposta em questão.

Segundo a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social (1986,
p.9), a creche adequada,

...será aquela que conseguir oferecer o calor afetivo que a mãe
estaria apta a oferecer, será aquela que acrescentar às suas res-
ponsabilidades de proteção da saúde física, às de preservação
e estimulação da saúde mental, e isso exige cuidado tanto com
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a criação de um ambiente físico apropriado e específico, do
ambiente afetivo-social, gerado por relações humanas boas e
saudáveis, que estimulem a criança a crescer, oferecendo situa-
ções de sucesso a fim de que ela possa continuar crescendo, de
forma natural, segura e feliz.

Relações pautadas na AFETIVIDADE, conforme propõe o documen-
to, ao nosso ver, são incompatíveis com o princípio da RACIONALIZA-
ÇÃO e da PRODUTIVIDADE de recursos (humanos, materiais e tempo-
rais). Por exemplo, no momento em que o documento se refere aos
predicados ideais da creche afirmando que “a creche adequada será
aquela que conseguir oferecer o calor afetivo que a mãe estaria apta a
oferecer”, isto pressupõe, analogamente, que uma mãe com
quíntuplos

36
, pudesse dar a seus filhos “calor afetivo”, dentro de uma

rotina que implica em acolher as crianças, higienizá-las (troca de fralda:
mínimo 3 a 4 trocas por dia; banho: mínimo 1 ao dia), dar-lhes de comer
(4 refeições/dia) e ainda ter tempo para brincar com eles. Tudo isto, diz o
documento, “num clima de saúde mental e prazer”. (SMDS, 1986, p.9)

Esta descrição, embora pareça uma caricatura, descreve a realidade
do cotidiano das babás, ao longo de 8 a 10 horas/dia. Neste sentido, a
creche em meados dos anos 80 foi impulsionada pelo ideal de desen-
volvimento psicológico, de profilaxia da saúde mental/afetiva, determina-
da pelo padrão de produção capitalista. Sendo assim, acabou circuns-
crita a uma ação assistencialista de larga escala, com o objetivo de
garantir a sobrevivência física das crianças para que possam “continuar
crescendo, de forma natural, segura e feliz” (SMDS, 1986, p.9).

O texto, que se segue às primeiras partes até aqui analisadas, constituiu-
se num documento que poderíamos denominar de “bem intencionado”,
mas que, na prática, não resultou na ação formativa “libertadora” a que se
propunha. Tendo em vista os determinantes a que estava sujeito, o presente
documento, ao buscar materializar suas intenções, teve que se defrontar
com a realidade do despreparo dos profissionais envolvidos, fruto da parca
disponibilidade de recursos (financeiros e humanos) para formação continu-
ada e acompanhamento de pessoal em campo. (SMDS, 1986, p.13)

Este contexto, por si, já coloca em questão a qualidade das práti-
cas corporais nele inseridas. Porém, quanto às mesmas, cabe uma
análise mais detalhada, na medida em que constituem o objeto de
nosso trabalho.
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Com relação às práticas corporais, o Manual propõe algumas mu-
danças, de encaminhamento. Seguindo seus propósitos de restaurar no
ambiente educacional o valor da afetividade, para a estruturação de um
corpo automatizado, moralizado e disciplinado, encontramos no seio
desta proposta a presença das relações corporais afetivas como ele-
mento importante para a organização do esquema corporal e da perso-
nalidade da “criança-cidadã”

37
. Acrescentamos que o conhecimento

consciente do corpo e a formação dos hábitos e atitudes do indivíduo
estabelecem uma ligação direta com a formação de sua imagem corpo-
ral, dimensão inconsciente do sujeito que é produto e produtora das
relações que a criança estabelece consigo mesma, com seus pares
cuidantes e com as coisas.

Num momento de anistia política, as práticas corporais, compondo
o rol de práticas pretensamente libertárias, entram em cena com a tarefa
justificativa de promover a libertação do homem reprimido, para resgatá-
lo em sua integralidade. Tempos de anistia, mas não de revoluções. Pelo
contrário, a situação econômica em meados de 1980 encontrava-se
bastante difícil e o sistema produtivo necessitava de organismos que, ao
mesmo tempo, aplacassem a pressão social e oportunizassem a for-
mação de mão-de-obra.

Neste contexto, a Educação Infantil e as práticas corporais educativas
justificaram a disciplinarização consciente do corpo, a partir da idéia de
que o refreamento do movimento, do desejo e a adequação do corpo
aos imperativos sociais pudessem outorgar à população subalterna uma
mobilidade de classe.

No imbricamento de aspectos econômicos, ideológicos e políticos,
as atividades de intervenção corporal, na realidade, acabaram configu-
rando-se como um atendimento à infância calcado na falta. Apesar do
texto aqui analisado enfatizar a importância de se considerar a potência
da criança no processo educativo, a chamada formação da criança–
cidadã foi, na prática, secundarizada em detrimento de um funcionamen-
to institucional de urgência.

Com uma demanda de afazeres, muito além do que as babás po-
dem dar conta, a criança só se torna presente para o adulto quando o
solicita de forma insistente, ou seja, quando se coloca numa condição
de urgência. Considerando que as relações estabelecidas pela criança
com seus pares cuidantes, em idade tão precoce, marca a organização
de sua imagem corporal, podemos inferir que as conseqüências do trato
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com a criança e seu corpo, levadas a cabo por um tipo de atendimento
como este, nega, na base, os princípios emancipatórios contidos na
proposta do referido Manual.

Segundo nossas análises, às práticas corporais sistematizadas nes-
te documento cabe a função de instalar os automatismos conscientes
na população institucionalizada. Quanto aos aspectos inconscientes,
que sustentam o modo como estes automatismos serão potencializados
e utilizados, ligados à formação da imagem corporal, serão processa-
dos a partir da própria dinâmica relacional das babás com as crianças
que, no caso da creche, dado o assoberbamento de trabalho dessas
educadoras, se pauta numa dinâmica de urgência.

Ao refletirmos sobre a organização da imagem corporal das crianças
institucionalizadas na creche curitibana, acompanhamos que colocar-se
no lugar de necessitado gera para essas crianças a possibilidade de
relações privilegiadas com as babás. Sair deste lugar, significa ficar sem
a atenção das mesmas. Neste caso ser “inadaptado”, “chorão”, doen-
te, é ser reconhecido e cuidado. Ao contrário, ser “adaptado”, quieto,
representa ser deixado de lado em função de outras urgências. A ima-
gem corporal advinda destas relações, portanto, tende a colocar a crian-
ça fora de sua potência, pois, uma vez afirmada potente, a criança está
fadada ao esquecimento.

Para além dessas considerações a respeito de como os
determinantes político-econômicos influenciam as dinâmicas relacionais
na creche, influenciando, conseqüentemente, a formação do esquema e
da imagem corporal das crianças, vamos analisar as ações específicas,
ligadas ao processo de educação psicomotora proposto pelo docu-
mento de 1986. Para tanto, voltamos ao documento base, no sentido de
acompanhar as propostas de atividades que poderiam ser considera-
das como práticas corporais, ou psicomotoras.

No item atividades, do citado documento (1986, p.42), encontramos
dois subitens: atividades livres e atividades psicopedagógicas. Segundo
o Manual, nas atividades livres, cabe à babá “apenas oferecer o espaço,
os brinquedos e cuidar para que não se machuquem”, onde, através de
brincadeiras de livre expressão (correr livremente, conversar, brincar de
casinha, jogar bola, brincar de mãe, etc.), “a criança desloca, para o
exterior, seus medos, angústias e problemas internos, vivenciando-os e
denominando-os por meio da ação” (SMDS, 1986, p.42).

Sabendo-se que, neste período, o preparo das babás para poder
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acolher e estruturar essa quantidade e diversidade de sentimentos e
emoções que, de fato, afloram nos jogos infantis, era quase nulo, resulta
disto que essas atividades ditas espontâneas, na prática, se limitavam
ao incentivo a jogos convencionais como bola, boneca e brinquedos de
pátio, nos quais, a ação da babá se restringia aos cuidados físicos das
crianças.

Com relação às atividades psicopedagógicas, o Manual define que
deveriam favorecer “... a estimulação, o desenvolvimento psicomotor, a
formação de hábitos e conceitos. Além disto, quanto aos fundamentos
dessas atividades, refere-se o documento que “[são] atividades dirigidas,
com objetivos determinados, graduados e de extrema importância a
participação do adulto junto à criança, neste processo de aprendiza-
gem” (SMDS, 1986, p.43).

No tópico, atividades psicopedagógicas, encontramos duas subdivi-
sões: estimulação essencial e atividades psicomotoras. No tocante à
estimulação essencial, o documento refere que esta atividade compreen-
deria “toda ação que o adulto exerce sobre a criança e que reside no
oferecimento e manutenção das condições essenciais que propiciem o
desenvolvimento pleno e harmonioso da criança”, pressupondo o in-
centivo e potencialização afetiva por parte da babá em todas as ações
que a criança fizer ao longo do dia. (SMDS, 1986, p.43.).

Como já analisamos anteriormente, em se tratando do desenvolvi-
mento das crianças de creche, 0 a 3 anos, o corpo e as ações cotidianas
estão totalmente imbricadas. A orientação teórica explicitada na propos-
ta, com base na Psicologia do Desenvolvimento, ratifica essa
indissociabilidade. Porém, resgatando a realidade de funcionamento da
creche (horários, rotinas, planejamentos, etc.), a simplificação do traba-
lho e a quantidade de demanda que sofre uma babá com, por exemplo,
seus 5 filhos simbólicos, não podem gerar, sequer, o efeito normatizador
e comportamental esperado pela proposta. É instrumental e humana-
mente impossível.

Das atividades psicomotoras, o Manual (1986, pp.43-44) afirma que
as mesmas:

...devem oferecer estímulos ao desenvolvimento das percepções
e habilidades motoras e intelectuais da criança e permitir a livre
expressão, pois assim, a criança estará desenvolvendo atitudes
de iniciativa, responsabilidade, disciplina, direção da própria
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atividade, criatividade, auto-conhecimento, segurança e sociabi-
lidade, o que desenvolverá as habilidades intelectuais de obser-
vação, comparação, análise, identificação, imaginação, memó-
ria, solução de problemas e síntese, e atuará na formação dos
hábitos e conceitos. São atividades programadas, que cumprem
objetivos, e que devem ser graduadas conforme a idade e de-
senvolvimento das crianças.

Como podemos notar, as atividades psicomotoras, neste contex-
to, são atividades de caráter normativo/cognitivista, ligadas à
estruturação do esquema corporal. Tais atividades não têm nada de
liberdade de expressão, tampouco, de criatividade. Justificadas pela
oportunidade oferecida pelo Estado para que as crianças pudessem
desenvolver hábitos, conceitos e pré-requisitos necessários para a
educação formal, estas práticas, como já vimos anteriormente, no
capítulo 2, de fato encontram-se alinhadas às necessidades do Esta-
do burguês.

Portanto, do Manual de Orientação Técnico-Administrativo do Pro-
grama Creche (PMC, 1986) pudemos apreender que, enquanto instru-
mento de uma proposta “psico-assistencialista” compensatória, as
práticas psicomotoras propostas pelo Manual, para as creches ofici-
ais da Rede Pública de Curitiba, em seu formato documental, apon-
tam para uma preocupação quanto à importância das relações afetivas
estabelecidas pela criança, para a saúde mental e desenvolvimento
harmônico da criança. Porém, enquanto contexto idealizado,
justificadas pela compensação de carências e/ou prevenção dos
descaminhos sociais, as práticas corporais propostas para Educa-
ção Infantil, neste período, são práticas que acabam visando a co-
ordenação do sujeito segundo padrões normatizadores, pré-deter-
minados e baseados em referenciais alheios à realidade da criança e
de suas necessidades.

Neste sentido, tais práticas, na forma, revestidas de um cunho afetivo,
justificam uma realidade, na qual o corpo é tratado como um corpo
instrumental, “cientificamente” trabalhado para responder às necessida-
des do capital (produtividade, compartimentação, classificação,
hierarquização do e pelo corpo), com o objetivo de exploração da força
produtiva do trabalhador e adequação precoce da futura classe trabalha-
dora aos imperativos do capitalismo.
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5.3 Metodologia básica para o atendimento de cri-
anças em creche38 : o Corpo Significante na Educação
Infantil de Curitiba

O documento, que ora analisamos, foi organizado num momento
político-econômico de eleições diretas, de abertura do mercado interno
para produtos externos, de quebra dos monopólios nacionais e entrada
das corporações estrangeiras em nosso país.

A idéia neoliberal de competitividade, de sobrevivência pela competên-
cia, justificou a quebra do monopólio nacional como condição para melhoria
dos produtos e serviços oferecidos à população. Esta orientação político-
econômica expandiu nas empresas do país a cultura da qualidade.

O termo qualidade, neste contexto, refere-se ao direcionamento do
modo de produção, resultado de uma política austera de combate ao su-
pérfluo e ao desperdício, gerando uma potencialização do empenho do
trabalhador para com a empresa. Hierarquizar; compartimentar; classificar;
controlar; planejar; avaliar; enxugar os custos; são verbos representantes
desta política do “mínimo detalhe”. Sendo assim, o termo qualidade não é
sinônimo de acesso, por parte da população, aos avanços tecnológicos,
mas, sim, de um processo mais acirrado de exploração da mais-valia.

Este contexto político, econômico e social é acompanhado da pro-
mulgação da Constituição de 5 de outubro de 1988, da qual recupera-
mos alguns artigos e itens relativos à influência deste contexto na Educa-
ção, os quais consideramos importante serem analisados em confronto
com o texto da Metodologia de 1989. Este procedimento nos permitirá
apreender o modo como as determinações federais resultaram no con-
texto regional das creches curitibanas.

Em seu Capítulo III, “da Educação, da Cultura e do Desporto”, porta em
seu artigo 205 que “[a] educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (Brasil, 2000, p.118).

No artigo 206, no qual a Constituição reza a respeito dos princípios
pelos quais o ensino será ministrado encontramos que:

I– igualdade de condições para o acesso e permanência na es-
cola; II- liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber; III- pluralismo de idéias e de con-
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cepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e
privadas de ensino; IV- gratuidade do ensino público em estabe-
lecimentos oficiais; V- valorização dos profissionais do ensino,
garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o magistério
público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente
por concurso público de provas e títulos; VI- gestão democrática
do ensino público, na forma da lei; VII- garantia de padrão de
qualidade.(Brasil, 2000, p.118 – negrito nosso).

No artigo 208, a Constituição assume que o dever do Estado com a
educação será efetivado mediante a garantia, dentre outras, de: “IV- aten-
dimento em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de
idade” (Brasil, 2000, p. 119), ficando este atendimento sob a responsabi-
lidade da municipalidade, conforme artigo 211, parágrafo segundo. Isto
posto, podemos analisar os aspectos gerais da Metodologia.

Para realizarmos uma análise sobre a proposta metodológica para o
atendimento das crianças pequenas, vimos a necessidade de apreen-
der as condições de funcionamento das creches à luz da legislação
federal que determina esse atendimento.

No item primeiro, do artigo 206, a Constituição refere-se à questão
da igualdade de acesso e permanência no ensino escolar. Este artigo é
adicional do artigo 205, que em suas linhas iniciais garante que a educa-
ção é um “direito de todos e dever do Estado e da Família”. Com o artigo
206, esta equanimidade de direitos, proposta no artigo anterior, se espe-
cifica quando a Constituição, ao referir-se sobre os princípios pelos quais
se ministrará o ensino, legisla que todos têm direitos iguais de acesso às
instituições. Também reza este artigo, ao citar as condições de perma-
nência, que todos têm direitos iguais a um atendimento escolar que
garanta, indiscriminadamente, uma formação que permita a democrati-
zação dos conhecimentos produzidos pela humanidade.

Com isso, ao analisarmos a realidade oferta e demanda por vagas
nas creches curitibanas, encontramos contradições que se confrontam
com o texto constitucional. Na medida em que a oferta de vagas é
insuficiente frente à demanda, o direito constitucional que reza a igualda-
de de acesso às instituições educacionais, na realidade curitibana, as-
sim como em outros municípios, está comprometida. Quanto a esta
questão, nossos estudos indicam que, das 96 creches construídas en-
tre 1977 e 1992, 53% delas tinham sido construídas de 1987 a 1989
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(SMCr. 1992, p.9), constituindo este período como o de maior expansão
dos aparelhos municipais relativos à Educação Infantil. Mesmo assim,
pela insuficiência de vagas frente à demanda, o sistema era obrigado a
fazer uma triagem. Neste sentido, eram utilizados alguns critérios bási-
cos que, ao nosso ver, são discriminatórios e, portanto, ferem o texto
constitucional.

Dos critérios básicos, temos que a Prefeitura vincula a inscrição da
criança ao fato de a mesma pertencer à comunidade em que está insta-
lada a creche. Como a grande concentração de creches, nesta época,
encontrava-se instalada nos bairros periféricos à cidade industrial, mais
especificamente nos bairros do Portão e do Pinheirinho, a grande maio-
ria das crianças da cidade, frente à cláusula de triagem que restringe o
acesso ao pertencimento à comunidade onde se encontra instalada a
creche, fica com seu acesso restringido. Outros dois critérios referem-se
à condição da criança não portar “doenças ou problemas graves que
necessitem cuidados especiais” e de estar com a carteira de vacinação
atualizada (PMC, 1992, p.35). Além dos aspectos de controle endêmico,
evidente nestas duas restrições, fato que tem sua relevância, de qualquer
forma, dentre outros aspectos, indica uma violação do direito ao acesso
a estas instituições.

Sendo assim, sob a justificativa de direitos da comunidade ou de
controle de endemia, a Prefeitura Municipal de Curitiba, ao fazer este tipo
de triagem, assume-se incapaz de cumprir com o artigo 205 e 206 da
Constituição para que a igualdade de direitos se estabeleça. Neste sen-
tido, os critérios específicos da Prefeitura para admissão das crianças é
pautado no grau de desfavorecimento das famílias em que estão inseridas.
Ou seja, para ser atendido, tem que ser “normal”, pobre e estar em
situação de vulnerabilidade social fato que, ao mesmo tempo, “favore-
ce” e discrimina seus usuários (PMC, 1992, p.35).

Nos aspectos ligados à igualdade de permanência, temos que no
item segundo, do artigo 206, relativo à liberdade de aprender, conhecer e
expressar-se, encontramos uma adequação legal que justifica um em-
penho do Governo Federal em fazer valer as expectativas da população
trabalhadora com relação à mudança de regime político e qualidade de
vida. Na Educação Infantil de Curitiba, esta orientação legal se traduziu
por uma perspectiva educacional que buscou superar o assistencialismo,
marca fundamental do regime militar, procurando implementar no ambi-
ente de creches uma metodologia que fosse além dos cuidados mate-
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riais, oferecendo um espaço de escuta afetiva, de qualidade relacional e
pleno desenvolvimento da criança. Sendo assim, a Secretaria Municipal
do Menor, em 1989, definia que:

...a finalidade desta proposta metodológica é uma mudança na
postura de relacionamento com a criança, onde ela possa vivenciar
atividades diversificadas de livre escolha e, de acordo com seu
ritmo de desenvolvimento, adquirindo com estas vivências a co-
operação, respeito ao próximo, iniciativa e autonomia. Cabe à
creche, além de instruir, educar para a vida, através da própria
vida. Precisamos assumir nossa responsabilidade de educador
e, não de “tomadores de conta”, pois todos os trabalhos execu-
tados junto à criança não são somente materiais; cada um deles
é para nós e para a criança a oportunidade de uma relação, de
uma comunicação, da qual não poderíamos minimizar a impor-
tância.[...] Desejamos que a creche evolua no sentido de maior
autenticidade e de menor conformismo na relação: que os funci-
onários, assim como nós mesmos, nos conscientizemos de
nossas responsabilidades psicológicas, tanto como as peda-
gógicas e sociais, necessárias para o pleno desenvolvimento da
criança.

39
 (SMM, 1989, sem página – negrito nosso)

No item terceiro, do artigo 206 da Constituição, também ligado à
igualdade de permanência, encontramos a legalização do pluralismo de
idéias e concepções pedagógicas. Além de outros aspectos, que ana-
lisaremos a seguir, pensamos que esta determinação legal vincula-se à
política de direitos humanos e à necessidade de desvincular do Governo
Federal a imagem autoritária dos tempos ditatoriais militaristas. Esta po-
lítica pluralista traz conseqüências significativas para o encaminhamento
da proposta metodológica de 1989, relativo ao teor da permanência das
crianças na creche de nosso município. Para o entendimento de nossas
reflexões, explicitamos, a seguir, alguns aspectos da dinâmica de traba-
lho nas creches, dinâmica esta que se encontra presente desde os tem-
pos de expansão da rede de creches na capital paranaense.

Em Curitiba, o contexto das creches (0 a 3 anos) determinado pelo
sistema político-econômico neoliberal, funcionava e, até hoje funciona,
da seguinte maneira: no Berçário (crianças de 3 a 18 meses), comportan-
do, oficialmente, uma população de 15 crianças, a serem assistidas, 8 a
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10 horas/dia, por duas babás
40

 e uma lactarista; no Maternal I (18 meses
a 3 anos), são, oficialmente, 20 a 25 crianças, para duas babás, com a
mesma jornada de trabalho do berçário. As babás e lactaristas, a partir
do concurso de 1985, necessitavam ter no mínimo o primeiro grau com-
pleto, o que, na maioria dos casos, representava o máximo de instrução.
Como responsável pela orientação dos trabalhos e pela formação em
serviço das babás e de outras funcionárias, encontramos a figura da
supervisora técnica

41
. Esta função era, e é ocupada, por pessoas com

terceiro grau completo, provenientes de formações acadêmicas diver-
sas, fundamentalmente: psicologia, pedagogia e serviço social. Dentre
outras obrigações, a tarefa da técnica compreendia resolver questões
administrativas e pedagógicas, dividindo seu tempo de serviço entre a
creche e a pré-escola de outras duas instituições oficiais.

42

Só por esta descrição da dinâmica dos cargos e funções das cre-
ches, caso fosse uma instituição restritamente voltada ao cuidado físico
das crianças, já teríamos aqui uma tarefa hercúlea. Porém, ao pretender-
se um espaço de estruturação da personalidade e da cognição das
crianças, pautada numa política de direitos igualitários, de pluralidade de
idéias e concepções pedagógicas, dada a impossibilidade de amadu-
recimento e de reflexão crítica sobre as diversidades de conteúdos e
linhas de pensamento que permeiam a proposta, os educadores encon-
tram-se impossibilitados de apreender e utilizar tais conteúdos de ma-
neira crítica e sintética. A parca formação das educadoras, fruto dos
sumários investimentos por parte do Município, somada ao ecumenismo
epistemológico acrítico, acabou resultando, a princípio, mais que numa
prática igualitária e de vanguarda, em uma prática dirigida e tradicional ou,
ao contrário, num laissez-faire sem muita utilidade. Sendo assim, a igual-
dade de permanência a que se refere o artigo 206 da Constituição, em
sua tradução curitibana, referia-se ao fato de que todas as crianças
institucionalizadas nas creches estavam igualmente sujeitas a um pro-
cesso educacional de baixa qualidade.

Portanto, o padrão de qualidade a que se refere o item 7 do artigo
206 é uma transposição da realidade empresarial / fabril para as institui-
ções educacionais. Este dito “padrão de qualidade”, como analisamos,
alude à relação produtividade – custo, ou seja, quanto maior a produtivi-
dade e menor o custo, maior é o grau de qualidade a que se refere, que
nada tem a ver com melhores serviços.

Deste modo, a creche da Metodologia básica para crianças em cre-
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che, de 1989, é uma proposta determinada pela ideologia de se transfor-
mar os espaços educativos em espaços análogos aos espaços de
produção de mercadorias. Como se percebe, é uma creche que, em
linhas gerais, não pode garantir nem a igualdade de acesso nem,
tampouco, a igualdade de permanência, como legisla a Constituição.

A partir de nossas considerações, que procuraram apreender o lugar
das deliberações federais na realidade da Educação Infantil de Curitiba,
vamos analisar a inserção das práticas corporais neste contexto. Para
apreendermos a especificidade dessas práticas nas creches orientadas
pela Metodologia de 1989, analisaremos, preliminarmente, alguns fatos
da Psicomotricidade no Brasil e em Curitiba. Esta breve contextualização
é fundamental para a apreensão das tendências metodológicas do refe-
rido documento, uma vez que parte significativa da equipe técnica res-
ponsável pela formulação do mesmo estava constituída de discentes e/
ou egressos de cursos de formação em Psicomotricidade ministrados
na capital paranaense, alinhados ao movimento nacional desta área do
conhecimento.

De meados dos anos de 1980 em diante, frente aos resultados pou-
co expressivos obtidos pelas técnicas corporais reeducativas, profissio-
nais ligados à área da Psicomotricidade, vindos de diversas formações
acadêmicas, iniciaram uma busca por novos paradigmas que pudes-
sem nortear sua prática.

Nesta procura, inspirados pela Psicanálise, alguns psicomotricistas
franceses como Desobeau e Lapierre, que já haviam se desvinculado
das técnicas educativas e reeducativas, cognitivistas e normativas, bus-
cando um meio de tratar as pessoas como pessoas completas.

Do corpo racionalizado e dominado pela técnica, surgem, no Brasil,
métodos psicomotores que se propunham emancipar o sujeito através
da livre expressão do corpo e seus conteúdos mais pulsionais. Entra-
vam em cena idéias que colocavam ênfase nas inter-relações corporais
e no livre discurso corporal através do jogo espontâneo, no papel da
afetividade, não somente para o desenvolvimento da inteligência, como
preconizava Wallon, mas para a formação de uma imagem corporal que
sustenta e viabiliza a utilização dos conhecimentos de modo crítico,
solidário e democrático.

O movimento de adoção dessas novas práticas, na área privada, era
inversamente proporcional ao de sua expansão na rede pública. En-
quanto, na primeira, buscava-se o encontro com o sujeito da ação e do
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desejo, na rede pública, as técnicas corporais que procuravam assujeitar
a ação e o desejo se mantinham presentes.

Em 1980 já havia sido fundada, em Umuarama, a Sociedade Brasilei-
ra de Terapia Psicomotora (SBTP). Sob a presidência de Beatriz Saboya,
esta Sociedade estabeleceu um novo direcionamento para a
Psicomotricidade, definindo-a como: “Uma ciência que tem por objeto
o estudo do Homem, através do seu corpo em movimento, nas relações
com o seu mundo interno e externo” (Anais da Sociedade Brasileira de
Psicomotricidade, 1995, p.05).

Este movimento logo encontraria outro aliado que reafirmaria a direção
tomada por aquela Sociedade, o professor André Lapierre, influenciando
a formação de sucessivas gerações de psicomotricistas no país, até os
dias de hoje.

Em julho de 1982, fruto do trabalho da SBTP, realizou-se o I Congres-
so Brasileiro de Psicomotricidade, na cidade do Rio de Janeiro, tendo
como título - “O corpo em Movimento”. Dentre seus convidados estran-
geiros figuravam Françoise Desobeau e André Lapierre.

Como resultante deste congresso e da necessidade de uma forma-
ção que integrasse, definitivamente, a formação teórica e profissional à
formação corporal-pessoal do psicomotricista, em 1982, sob os
auspícios da SBTP e responsabilidade de André Lapierre, iniciou-se no
Brasil a formação em Psicomotricidade Relacional.

Dois anos depois, em 1984, inserido num momento de retomada da
democracia política, sob o título - “O corpo Integrado” – deu-se a segun-
da edição do Congresso Brasileiro de Psicomotricidade, em Belo Hori-
zonte/MG, sob a presidência de Suzana Veloso Cabral. Dentro desse
contexto nacional, os profissionais da Psicomotricidade se mobilizaram
em torno da busca de retomar a pessoa humana de forma inteira, “com
todos seus aspectos neurológicos, psico-fantasmáticos, sociais e es-
téticos” (SBP, 2000, p.41).

Pela ordem dos aspectos sugeridos no texto da SBP, podemos
inferir que, neste momento, ainda predominava uma influência marcada
das ciências médico-positivas sobre as sociais, lembrando os ideais
liberais preconizados na obra bio-psico-social de Piaget, que coloca o
biológico como determinante do processo de hominização

43
. Os pró-

prios convidados estrangeiros deste congresso, Lapierre e Desobeau,
continham em seu trabalho uma marcada influência deste renomado
autor, influência esta que Lapierre vai superar, pouco mais tarde, ao colo-
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car, como centro de sua prática psicomotora, a relação afetiva e suas
representações inconscientes.

Fruto da proliferação e diversidade de métodos a que estava sujeita
a Psicomotricidade no Brasil, em 1985, a Sociedade Brasileira de Terapia
Psicomotora passou a denominar-se, assumindo um caráter mais
abrangente, Sociedade Brasileira de Psicomotricidade (SBP).

Com o Capítulo Nacional da SBP em mãos da comitiva riograndense,
sob a presidência de Maria Aparecida Pabst, realizou-se, em Porto Ale-
gre (1986), o III Congresso Brasileiro de Psicomotricidade que teve como
título - “Psicomotricidade seu objeto, seu espaço, seu tempo”.

Com 1.900 participantes, este congresso representou um marco na
área. Pela primeira vez estavam reunidos 4 convidados europeus (Lapierre,
Vitor da Fonseca, Desobeau e Angela Biachini), representantes de nosso
país vizinho, a Argentina, que juntamente com os profissionais brasileiros
buscavam delimitar a especificidade teórica e de atuação profissional
desta emergente área do conhecimento.

Neste momento, a cidade de Curitiba contava com duas formações
em Psicomotricidade. Uma delas estava sediada na Clinica Cont-texto,
coordenada pela psicóloga Marisa Schmidit Silva. A outra, sediada na
Clínica de Terapia Integrada, sob a coordenação da pedagoga Eneida
Maria Holzmann. Ambas as formações tinham caráter de especialização
(carga horária acima de 250 horas), seguindo uma linha teórico-vivencial,
generalista, na qual a parte prática apresentava-se mais como experi-
mentação de recursos terapêuticos práticos, servindo também como
ponto de apoio para reflexão de aspectos pessoais dos alunos sem, no
entanto, configurar um aprofundamento neste campo. Abertas a profis-
sionais das áreas de saúde e educação, conglomerando seu maior
contingente de alunos entre pedagogos e psicólogos, essas institui-
ções voltavam suas formações tanto para a área clínica como educaci-
onal, guardados as ênfases determinadas pela própria formação acadê-
mica de suas coordenadoras. Com uma visão direcionada para o po-
tencial do indivíduo, estes cursos se diferenciavam de outras formações
espalhadas pelo Brasil, que se pautavam em técnicas normatizadoras e
cognitivistas, mantendo uma abordagem médico-compensatória.

Podemos dizer, portanto, que estas duas personagens da
Psicomotricidade paranaense tiveram um papel importantíssimo na his-
tória da Psicomotricidade de nossa cidade, bem como de nosso Esta-
do, pois além de acolher no seio de suas formações um corpo docente
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e uma metodologia de vanguarda, proliferava, entre seus alunos, uma
visão de processo terapêutico e educativo, que considerava o ser huma-
no como um ser transformador, capaz. 

44

Isto posto, ao analisarmos a inserção das práticas psicomotoras na
Metodologia Básica para o Atendimento de Crianças em Creche, propos-
ta pela Secretaria Municipal do Menor encontramos, na mesma, a visão
generalista demarcada pelos cursos de formação existentes na cidade
que, por um lado, representaram um direcionamento desta Secretaria na
busca de superação dos modelos pedagógicos e psicomotores diretivos.
Por outro lado, uma vez determinada pela política nacional da qualidade,
que objetivava simplificar ao extremo a formação dos profissionais liga-
dos ao fazer educativo, ao pretender conjugar diferentes referenciais teó-
ricos, sem a devida possibilidade de síntese crítica dos conteúdos, os
elementos constitutivos das práticas corporais apresentados na pro-
posta encontram-se permeados de muitas contradições.

Evidencia-se no texto da Secretaria, que a Metodologia procurou inte-
grar as formulações do período chamado corpo consciente, focadas fun-
damentalmente em técnicas normativas e diretivas, objetivando o desen-
volvimento do esquema corporal, com as organizações metodológicas
empreendidas no período corpo significante, baseados na livre expressão,
tendo como objeto a estruturação da imagem corporal.

Neste sentido, encontramos na Metodologia, técnicas de
estimulação precoce, descrições de etapas do desenvolvimento infan-
til a serem rigorosamente observadas e uma infinidade de páginas
com descrições de atividades dirigidas, voltadas para o desenvolvi-
mento da coordenação motora ampla, coordenação motora fina, co-
ordenação viso-motora, dentre outras. Estes elementos racionalistas
da prática corporal, contida no documento de 1989, a nosso ver, cum-
priram a função de oferecer à educadora/ babá uma série de possibili-
dades de trabalho que, em última instância, pela sua deficiente forma-
ção, foram utilizados mais como ponto de chegada que como suges-
tões norteadoras para uma prática criativa e libertária. Cabe ressaltar
que este procedimento encontrava-se em coerência com as políticas
de simplificação dos serviços prestados à infância, formulados na
Conferência Latino-Americana de 1965, diretamente ligado às necessi-
dades de desenvolvimento e segurança nacional.

Paralelamente a isto, encontramos ao longo do documento, a repro-
dução de alguns trechos do livro de André Lapierre, “O adulto frente à
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criança”, sustentando comentários a respeito da importância da relação
e da comunicação corporal afetiva para a emancipação do sujeito, bem
como, compondo as orientações de um dos “momentos” específicos
da metodologia, o Momento da Psicomotricidade Lapierre.

Acompanhando, na prática, o modo como foi utilizada a proposta
de Lapierre, notamos que a mesma havia sido traduzida pelas babás
como um momento de jogo livre, que nada tinha a ver com as orienta-
ções deste autor a respeito de seu método. O Momento da
Psicomotricidade Lapierre havia se tornado o momento do laissez-faire.

Dada a relevância das proposições de André Lapierre, reconhecidas
pelos técnicos da Secretaria Municipal do Menor e frente às dificuldades
encontradas, inicialmente, para se implementar uma articulação entre os
aspectos diretivos e os aspectos relacionais que garantisse às babás
uma utilização mais consciente de seu potencial corporal e relacional,
nos foi concedido, enquanto psicomotricista relacional, a oportunidade
de desenvolver um projeto denominado “Projeto- Piloto de
Psicomotricidade Relacional”

45
.

Em sua etapa inicial, desenvolvemos sessões semanais de
Psicomotricidade Relacional em duas unidades da rede oficial de cre-
ches, atendendo as crianças do Maternal I e II. Posteriormente às ses-
sões, fazíamos um encontro de 30 minutos com as atendentes infantis,
estas anteriormente denominadas babás, e as respectivas técnicas res-
ponsáveis pela unidade. Nesses encontros, discutíamos o andamento
da sessão e temas tais como, agressividade, sexualidade infantil, dispo-
nibilidade corporal e afetiva, a importância do brincar compartilhado,
suscitados das relações entre as crianças e destas com os adultos.

Este projeto tinha como objetivo inicial proporcionar às crianças a
possibilidade de expressão e elaboração de suas necessidades e de-
sejos inconscientes; afirmação de suas potencialidades; otimização da
comunicação interpessoal, principalmente a não verbal; facilitar a socia-
lização. Além disso, pretendia restaurar no espaço educativo um lugar
para a dimensão corporal simbólica; o valor das relações corporais afetivas
e da atividade lúdica espontânea compartilhada; a capacidade dos edu-
cadores para brincar e interagir corporalmente com as crianças; a valori-
zação da atuação dos educadores na formação das crianças; uma pos-
tura crítica dos educadores sobre sua prática cotidiana.

Frente aos resultados deste projeto piloto, obtidos com as crianças
e com o grupo de profissionais a elas ligadas, a SMCr., em parceria com
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o IMAP, foi solicitada a expansão deste trabalho, o qual denominamos
“Projeto de Capacitação de Pessoal com Bases na Psicomotricidade
Relacional”.

O primeiro passo dessa nova etapa constituiu-se na implantação de
sessões regulares de Psicomotricidade Relacional, semanais, em mater-
nal I e II, de uma creche de cada regional da cidade de Curitiba. Nos anos
de 91 a 93, formaram-se 7 pólos irradiadores de reflexões sobre o papel
das relações no desenvolvimento infantil, tendo como fonte geradora
para as discussões teóricas e teórico-práticas, as vivências junto às
crianças, que eram, sistematicamente, observadas e compartilhadas com
as atendentes, diretores e técnicos das próprias creches em que o traba-
lho era desenvolvido, bem como, por técnicos de outras creches da
mesma regional, com a intenção de que estes últimos pudessem ir
utilizando os conceitos por nós desenvolvidos, bem como, num futuro,
pudessem ter uma formação que lhes permitissem expandir o trabalho
por toda a rede de creches.

Esta conjuntura, ao mesmo tempo em que nos permitia prestar um
serviço às crianças, auxiliando-as em suas questões relacionais, tam-
bém inaugurava, no sistema creche, um processo de formação continu-
ada e integrada. Formação, esta, até então restrita aos treinamentos
iniciais de preparação profissional, às reciclagens anuais, supervisões e
aos eventuais seminários promovidos por aquela Secretaria.

Dessa experiência, pudemos acompanhar um salto qualitativo na
relação desses profissionais entre si, com as crianças e com o conheci-
mento teórico e técnico-relativo à sua prática, resultando numa mudança
de postura dos educadores frente à criança, dando origem a uma prática
a qual poderíamos qualificar como integradora. Integradora no sentido
que tal prática esteve pautada numa articulação entre experiência de
campo, conhecimento teórico e reflexão crítica sobre a mesma

46
.

A tabela abaixo pode oferecer uma visão mais ampla das implica-
ções, diretas e indiretas desse trabalho, levantadas a partir da observa-
ção in locu e por vídeo, das condutas das crianças e dos educadores,
dentro e fora das sessões de Psicomotricidade Relacional, bem como
pelos depoimentos, falado e escrito, dos supervisores e diretores de
creche, coletados ao longo dos três anos em que estivemos à frente
deste projeto, bem como, por consultores contratados pela SMCr para
avaliação do mesmo.
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Analisando os dados indicados na tabela, resulta que, no tocante à
política de recursos humanos, a antiga denominação das educadoras
passa, em meados de 1990, de atendente infantil para auxiliar de desen-
volvimento social. Acreditamos que este fato decorra, pelo menos
indiretamente, das repercussões deste projeto, uma vez que o mesmo
explicita a importância do adulto como facilitador das relações sociais
das crianças.

Outro aspecto significativo alude à mudança de atitude das educa-
doras frente ao processo de supervisão. Até então tidas como
“fiscalizadoras”, as supervisoras passam a ser encaradas, pelas educa-
doras, como parceiras no processo de construção do seu papel e prá-
tica profissionais. Segundo nossas observações, esta mudança se deu
pelo fato de as educadoras sentirem-se mais confiantes e cientes do
seu fazer educativo, saindo, desta maneira, de uma posição defensiva,
persecutória, resultando numa maior disponibilidade para compartilha-
rem suas dúvidas, ansiedades, gerando desta maneira, um processo de
troca de experiências entre ambas as partes.

Quanto às atitudes das educadoras, a nosso ver, o principal ponto
de apoio para as mudanças, com implicações diretas em outras instân-
cias de suas ações, refere-se à possibilidade de reconhecerem a impor-
tância do brincar compartilhado, condição fundamental para o seu traba-
lho junto às crianças. Este fato oportuniza uma maior espontaneidade na

CRIANÇAS EDUCADORES SISTEMA

Desculpabilização do
desejo;

Ampliação da
capacidade de relação
e de comunicação
(modulação da
agressividade, aumento
da capacidade de
afirmação/criação, de
socialização,
simbolização;

Manutenção e/ou
reorganização da
dimensão psicoafetiva

Informação;

Diminuição da
ansiedade;

Aumento da auto-
estima;

Acréscimo das
capacidades criativas e
lúdicas

Ampliação das
possibilidades de
escuta e compreensão
dos conteúdos
comunicados pelas
crianças, oral e
corporalmente;

Mudanças de atitudes
na rotina de sala;

Participação ativa na
reflexão e criação de
novas metodologias.

Mudanças na política
de recursos humanos;

Mudanças na dinâmica
de supervisão;

Implantação de novas
metodologias.
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relação adulto-criança, uma maior proximidade e intimidade entre ambas
as partes e um lugar de pertencimento para a educadora no processo
educacional e formativo das crianças. Desta forma, através das sessões
de Psicomotricidade Relacional, ficou evidenciada a importância do pa-
pel que as crianças atribuíam a essas educadoras, auxiliando as mes-
mas na afirmação de seu lugar na instituição.

Conseqüentemente, as crianças, uma vez que encontram um espa-
ço propício para a desenvolver a linguagem corporal, sentem-se
significadas em suas produções, condição para processarem com con-
fiança suas experiências e edificar sua trajetória enquanto ser social.

Frente aos resultados desse projeto e sua repercussão na rede ofici-
al de creches e na comunidade, que começavam a gerar pressões para
que houvesse a expansão desses serviços, a SMCr, uma vez determina-
da pelos aspectos político-econômicos, que restringiam a possibilida-
de de promover a formação de psicomotricistas relacionais dentro de
seu quadro técnico, foi levada a implementar novas metodologias, das
quais uma delas denominou-se Jogo Integrativo. Desenvolvido e implan-
tado, no ano de 1993, em função do projeto com bases na
Psicomotricidade Relacional, o Jogo Integrativo resultou, como em todo
processo regido pelo capital, numa simplificação dos princípios bási-
cos do método de André Lapierre, salvaguardando aspectos tais como:
a importância do jogo compartilhado, a importância do papel de referên-
cia afetiva representado pelo adulto, a importância das relações corpo-
rais afetivas para a estruturação da personalidade da criança.

Seguindo os “padrões de qualidade” neoliberais de produtividade,
implementou-se na rede pública de creches a expansão, em progressão
geométrica e caráter informacional, o treinamento maciço dos educado-
res relativo aos princípios básicos da Psicomotricidade Relacional. Este
processo se deu em detrimento de uma formação consistente do corpo
técnico da Secretaria Municipal da Criança, que outorgasse a esses pro-
fissionais a possibilidade de um aprofundamento a respeito da forma-
ção da imagem corporal, tanto da criança como do educador, bem
como, acerca dos aspectos relativos à estruturação inconsciente do
sujeito e de sua relação com a cognição.

Se, por um lado, este processo resultou em entraves à efetivação da
Psicomotricidade Relacional como elemento metodológico da propos-
ta de 1989, por outro, ao final de 1993, as contribuições desta área do
conhecimento sustentaram a possibilidade de se aprofundar discus-
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sões relativas aos conteúdos e encaminhamentos propostos no docu-
mento da SMCr/89, os quais, com o passar do tempo, pela dinâmica
própria das creches, se diluiriam.

Embora nossas análises, a respeito das práticas corporais que com-
põem a Metodologia Básica para o Atendimento de Crianças em Creche,
concebam tais práticas como sendo determinadas por uma óptica
positivista (etapas cronológicas do desenvolvimento psicomotor das cri-
anças, técnicas para o processamento das atividades, modelos de
planejamento e avaliação para cada atividade), com a integração de seus
conteúdos a partir das discussões geradas nos treinamentos sobre a
Psicomotricidade Relacional e o Jogo Integrativo, tal proposta passou a
viabilizar uma postura crítica por parte de grupos de educadores. Porém,
uma vez secundarizada, a análise do processo histórico que a determina,
mesmo com avanços, não podemos considerá-la como uma proposta
emancipadora do sujeito-cidadão. Uma vez que o acompanhamento re-
flexivo sobre o trabalho com as crianças, determinado pela premissa de
expansão rápida dos serviços, resulta numa simplificação da formação do
educador, os serviços prestados à criança tendem a se circunscrever aos
aspectos técnicos e a uma ação educativa reprodutivista. Sem emancipa-
ção do educador, não poderia, portanto, haver a emancipação da criança.
O cidadão que emerge a partir deste contexto segue como cidadão-
criança, longe de alcançar sua maturidade.

Dentre os vários desdobramentos ocorridos, desde a formulação da
Metodologia para o atendimento de crianças em creches, em 1989, até
a implantação do jogo integrativo, em 1993, temos a elaboração de uma
nova proposta pedagógica, em 1994, a qual, passaremos a analisar em
seguida.

5.4 Proposta pedagógica para o trabalho com cri-
anças de 0 a 6 anos47 : o retorno às práticas
corporais normativas

Nos anos de 1990, cresce a preocupação com a questão da
escolarização das crianças brasileiras, visto que as exigências do Banco
Mundial para concessão de empréstimos e o referencial das corporações
estrangeiras para investimentos em nosso país estavam, e continuam,
dentre outros aspectos, condicionados aos índices de escolarização,
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tais como do analfabetismo, da evasão escolar, da extensão da rede de
cuidado à infância. A necessidade de expansão econômica do país, a
criação e a ocupação de novos postos de trabalho estão, deste modo,
na base das preocupações que norteavam e, norteiam, as políticas vol-
tadas à educação brasileira no final do século passado e início do século
XXI, incluindo a proposta pedagógica que passamos a analisar a seguir.
Por este motivo, consideramos importante, antes de analisarmos as
práticas corporais inseridas no documento em questão, explicitar alguns
dados relativos à realidade da rede pública de creches da cidade de
Curitiba.

Curitiba, em meados dos anos 1990, tinha uma rede de creches
oficiais distribuída pelas 7 regionais da cidade, ou seja, Campo Compri-
do, Boa Vista Matriz, Cajuru, Boqueirão, Portão e Pinheirinho. Dentre es-
sas regionais, a maior concentração de vagas, desde a implantação das
creches nesta cidade, se encontrava em bairros das cercanias da Cida-
de Industrial (Portão e Pinheirinho).

A rede oficial de Educação Infantil de Curitiba, em 1994, contava com
120 unidades de serviço, que atendiam 13.000 crianças, desde o berçá-
rio até o jardim II. Prevendo um crescimento proporcional e regular entre
os anos de 1992 e 2000, temos que, em 1994, aproximadamente 34%
das crianças institucionalizadas encontravam-se na faixa etária entre 0 e 3
anos de idade.

Estas crianças, como em anos anteriores, estavam distribuídas por
faixa etária, em salas de berçário (0 a 18 meses) e salas de Maternal I (18
meses a 3 anos). Cada sala de Berçário comporta 15 vagas e é assistida
por 2 atendentes, responsáveis pela tarefa de ocupar-se diretamente das
atividades cotidianas com as crianças, e uma lactarista, que cuida do
preparo da alimentação dos bebês e oferece suporte para as atendentes
nos momentos de descanso, almoço ou qualquer outro motivo que
exija afastamento das educadoras de suas tarefas. O Maternal I, tem, em
média, vaga para 25 crianças, assistidas por duas atendentes. Nos pa-
rece evidente e desnecessário discorrer acerca da intensidade do traba-
lho das educadoras e seus reflexos no processo educativo das crian-
ças, uma vez que já o fizemos na análise dos documentos anteriores.
Considerando que a situação de acesso e permanência só se agravou,
na medida em a demanda por vagas aumentou e os investimentos neste
setor da educação básica não foram compatíveis com as necessidades
do setor, podemos afirmar que os números apresentados acima são
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representativos de uma desigualdade de acesso asseverada e de uma
qualidade de permanência depauperada. Assim sendo, enfatizamos que
o artigo 205 da Constituição brasileira continua sendo ferido em seus
propósitos democráticos.

Estas breves considerações são importantes na medida em que
evidenciam a maneira pela qual, na prática, os determinantes político-
econômicos interferem, radicalmente, na possibilidade de acesso e na
qualidade dos serviços destinados à criança da classe trabalhadora,
incluindo-se neste rol as práticas de educação psicomotora.

Isto posto, podemos buscar apreender o lugar das práticas corporais
nas creches oficiais de Curitiba, inseridas no contexto acima exposto e
organizadas a partir da Proposta Pedagógica para o trabalho com crianças
de 0 a 6 anos, publicada pela Secretaria Municipal da Criança, em 1994.

Numa primeira leitura, encontramos um documento sistematizado,
produto de uma parceria da Secretaria com a Universidade Federal do
Paraná, no qual “as sugestões para organização das atividades de roti-
na, pedagógicas e sobre a organização dos ambientes aparecem inter-
caladas com comentários mais teóricos” (SMCr. 1994, p.7). Embora seja
uma proposta pedagógica que intenciona organizar o cotidiano da cre-
che a partir de um suporte teórico com base em autores consagrados
das áreas da Psicomotricidade, da Educação, da Psicologia do Desen-
volvimento e da Psicanálise, a apreensão e utilização desses conheci-
mentos pelos funcionários da creche, mais uma vez, estão sujeitas às
restrições da política de expansão da rede, que prevê a simplificação
dos serviços prestados.

Neste sentido, encontramos uma proposta rica em informações teó-
ricas, na qual “[dois] indicadores se destacam como fundamentais para
o redirecionamento das ações pedagógicas: o tempo de permanência
da criança na creche (8 ou 10 horas) e a ausência de formação pedagó-
gica das atendentes infantis” (SMCr, 1994, p.5).

Cabe ressaltar que tanto o tempo de permanência das crianças na
instituição, como o nível de formação das atendentes, respondem às
necessidades criadas pela organização capitalista da produção. Sendo
assim, como já analisamos anteriormente, o tempo de permanência das
crianças na instituição é parte de um processo muito mais amplo que
visa a formação precoce da classe trabalhadora para o tempo e espaço
laboral e, também, a facilitação da apropriação da força de trabalho
feminina pelo capital.
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Quanto à formação das atendentes, sua precariedade, dentre outros
fatores, está diretamente relacionada às políticas de formação simplificada
voltadas à classe trabalhadora, que têm como fundamento a produção
de mais serviços/mercadoria, com menos investimento no trabalhador.

Uma lastimável evidência deste processo de “enxugamento” de re-
cursos destinados à Educação Infantil se apresenta na seguinte passa-
gem da proposta, que ora analisamos. Em sua parte introdutória, encon-
tramos um histórico das diversas ações levadas a cabo nas creches e
pré-escolas de Curitiba, até 1994, momento em que este documento é
publicado. Ao final desse histórico, procurando fazer um comparativo
diferencial com outras propostas metodológicas produzidas anterior-
mente, a Secretaria Municipal da Criança afirma que, [paralelamente] à
elaboração e implantação da proposta pedagógica, foi desenvolvido
um programa de treinamento sistemático para todas as categorias pro-
fissionais envolvidas. Esse programa envolve capacitação pré-serviço e
em serviço, mediante cursos e supervisão sistemática às creches, além
de materiais pedagógicos de apoio” (SMCr. 1994, p. 6).

Em entrevista informal, com profissionais que atuam no setor res-
ponsável pela Educação Infantil da SMCr, levantamos que o número de
creches por supervisor (técnico) havia, em média, triplicado desde o
início dos anos 1990. Se no início dos anos 90 havia três creches para
cada supervisor de área, média de atendimento relativamente significati-
va, porém, passível de um bom trabalho, no final do século passado
esta média elevou-se para até 11 creches por supervisor. Dentre suas
funções, estavam compreendidas orientação metodológica, resolução
de problemas administrativos, isto sem contar com reuniões de núcleo e
outras atribuições. Tal rotina indica que a capacitação em serviço, das
educadoras, tarefa do supervisor de área, que deveria sustentar e
aprofundar os conteúdos oferecidos nos cursos pré-laborais, ficou, nu-
mérica e qualitativamente, altamente prejudicada.

Deste modo, a transposição dos modos de produção fabril/empre-
sariais para o ambiente educacional acentuou o esvaziamento de con-
teúdo e significado da produção do trabalhador, depauperando o teor
de sua produção. No caso das creches, esta contradição incide, dentre
outros aspectos, na qualidade das relações humanas, base para o pro-
cesso educativo, e na possibilidade das educadoras sistematizarem
uma prática que possa integrar, crítica e criativamente, os conteúdos
encontrados nos documentos produzidos pela Prefeitura.
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Frente às conseqüências deste processo e às crescentes pressões
da população usuária das creches por melhoria dos atendimentos, a
Proposta de 1994 é organizada de modo a buscar minimizar os efeitos
do retraimento dos investimentos na área, procurando integrar os conhe-
cimentos produzidos pela Educação e áreas afins, dentre elas a
Psicomotricidade, ao cotidiano das creches.

Por meio de uma “fundamentação teórica em que a ênfase recai sobre
o papel das interações sociais no desenvolvimento dos indivíduos”(SMCr,
1994, p.5), segundo Sônia Kramer (SMCr, 1994, p. VII), tal proposta visava
“efetivar um espaço de educação infantil voltado para o desenvolvimento
da criança e para a ampliação de seus conhecimentos”.

A orientação metodológica, voltada à faixa etária de 0 a 3 anos, que
resulta dessas proposições, afirma que “[para] as turmas de berçário e
maternal I, as técnicas da Secretaria Municipal da Criança elaboraram
uma proposta com base nos princípios da Psicomotricidade Relacional
de A. Lapierre e da técnica de estimulação essencial de Jeanine Lévy”
(1994, p. 5).

Esta sistematização metodológica, que procurou uma síntese entre
áreas diversas da Psicomotricidade, justificou-se pelo seguinte argu-
mento dos técnicos da Secretaria Municipal do Menor (1994, p.7): “[um]
objetivo que nos parece ser claramente indicado a partir destes estudos
é o de buscar sempre, nas creches, desenvolver a qualidade dos diálo-
gos entre os adultos e as crianças, e isto desde o início do desenvolvi-
mento...”. Sendo assim, resume a proposta “... o avanço das concep-
ções sobre o desenvolvimento inicial do bebê nos sugere que, nas cre-
ches, as relações entre adultos e as crianças se desenrolem em um
clima de confiança e de riqueza de trocas”. (SMCr. 1994, p.8)

Seguindo estas premissas, a Proposta preconiza que todas as
atividades relativas ao trato com as funções básicas que envolvem o
corpo no cotidiano das crianças institucionalizadas (higiene, alimenta-
ção, sono, etc.), as ditas atividades de rotina, “podem ser exploradas do
ponto de vista relacional” (SMCr, 1994, p.8). Chama atenção que esta
orientação metodológica vem sendo reeditada em todos os documen-
tos produzidos pela Prefeitura desde 1986 e, portanto, não reflete nenhu-
ma mudança paradigmática no trato com as crianças das creches. Pelo
contrário, com a retração dos investimentos neste setor, a situação, na
prática, ficou ainda mais precária em relação aos anos 80, embora a
tecnologia e o conhecimento a respeito da infância e de suas necessida-
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des tenham avançado.
Para apreendermos os desdobramentos deste contexto sobre as

práticas psicomotoras propostas no documento de 1994, temos que
retomar as especificidades teóricas das principais práticas que com-
põem a orientação metodológica para as creches neste período, a sa-
ber: Psicomotricidade Relacional, de André Lapierre, e Estimulação Es-
sencial, de Jeanine Lévy.

Lapierre, apesar de sua participação em outros momentos da histó-
ria da Psicomotricidade, enquanto sistematizador da Psicomotricidade
Relacional, é considerado um representante do período denominado
por Jean Le Camus - corpo significante. Como vimos anteriormente, as
formulações deste período, influenciadas pela teoria psicanalítica, con-
cebem práticas corporais pautadas na livre expressão e na importância
das relações corporais afetivas como fundantes para a organização da
imagem corporal. Sendo assim, os métodos concebidos a partir deste
referencial teórico pretendem estabelecer uma relação de ajuda, na qual
o sujeito possa afirmar-se na busca de seus desejos e necessidades.

Já a Estimulação Essencial, técnica de Jeanine Lévy, referida na Pro-
posta, consiste numa técnica representativa do segundo período da
Psicomotricidade e radicada nas teorias neurológicas, pautadas em eta-
pas maturativas, que têm na afetividade, elemento óbvio das relações
corporais, apenas um suporte para a estruturação do esquema corporal.
Ressaltamos que as técnicas psicomotoras, organizadas a partir deste
último enfoque, têm se apresentado, no Brasil, como elementos das
políticas e ações educacionais disciplinares e normativas, determinadas
pela necessidade de formação precoce da classe trabalhadora.

Portanto, como podemos acompanhar, o termo relação afetiva, para
Lapierre, está ligado com os processos inconscientes da formação do
sujeito, advindos das relações de prazer e desprazer que o mesmo
estabelece com seus pares por meio de contatos corporais. Isto pres-
supõe refletir que o processo de educação psicomotora, preconizado
por este autor, parte do princípio que se estabelece, necessariamente,
no fazer educativo, uma relação entre dois sujeitos, que colocam em
jogo seus conteúdos inconscientes, os quais norteiam o teor de suas
relações. Mais que sobre o dito, a Psicomotricidade Relacional enfatiza o
trabalho sobre o não dito, facilitando, através de uma atitude lúdica, que
a criança se aproprie de seus desejos e possa encontrar maneiras cada
vez mais simbólicas de expressá-los e efetivá-los.
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Por sua vez, a técnica de Estimulação Essencial concebe a relação
afetiva como forma de potencializar uma prática que pretende garantir
aos inábeis bebês a oportunidade de alcançarem um domínio de seus
corpos. Por meio de técnicas e movimentos preestabelecidos, regidos
por modelos maturativos, organizados a partir de um padrão ditado pela
classe dominante (crianças ricas, de países de primeiro mundo), esta
técnica, uma vez analisada no contexto mais amplo da Educação, por
suas características biologizantes e normativas, desconsidera, na base,
o sujeito desejante, o sujeito da potência, o cidadão revolucionário.

A Proposta de 1994 que, em texto, procura fazer uma aproximação
entre o corpo desejante e o corpo consciente, porém, na prática, uma
vez determinada pelas necessidades produtivas da sociedade,
secundariza os aspectos psico-afetivos, utilizando-os, em sua premissa
mais primária, como norma de comportamento, tanto para as ações da
atendente como das crianças.

Neste sentido, os princípios da Psicomotricidade Relacional que vi-
sam outorgar ao espaço educativo a possibilidade de lidar com aspec-
tos das relações humanas que tocam, efetivamente, na formação de um
cidadão com uma auto-imagem afirmada, que lhe possibilita apreender,
na totalidade, a ação, o afeto e o conhecimento de si, de seus pares e do
mundo, uma vez relegados à condição de um par de citações e de
simples anexo de proposta, bastante resumido, acabam convertendo-
se, apenas, em referencial bibliográfico. Referencial este que tenta outor-
gar uma qualidade de relação às práticas da Estimulação Essencial e do
Jogo Integrativo, mas que, pelas determinações político-econômicas a
que estão sujeitos o cotidiano e as ações pedagógicas da creche, não
chega a concretizar suas intenções originais.

Frente às nossas análises, podemos dizer, portanto, que as práticas
psicomotoras inseridas nas creches de Curitiba, a partir das orientações
metodológicas da Proposta de 1994, na prática, resultam num punhado
de intervenções normativas sobre o corpo da criança, através das atividade
de rotina, que se utilizam de maneira vulgar dos conhecimentos produzi-
dos pela área da Psicomotricidade.

Azar, por um lado, na medida em que estes conhecimentos não
podem ser utilizados para uma formação libertária e democrática do ser
humano. Sorte, por outro, pois tendo em vista a importância da interven-
ção corporal na formação do sujeito-cidadão, sobretudo na formação
precoce de hábitos e atitudes norteadores de suas relações consigo
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mesmo e com seus pares humanos, enquanto o sistema de creches
ainda estiver longe de ser, ele próprio, igualitário e emancipador, é melhor
que os conhecimentos produzidos pela Psicomotricidade não sejam
utilizados em toda sua potência. Deste modo, temos que, se a classe
trabalhadora não pode ter total acesso às técnicas e métodos que con-
tribuam para a afirmação de sua potência revolucionária, a classe domi-
nante também não pode, pela própria contradição de sua organização,
apropriar-se totalmente da força de trabalho das classes subalternas.
Sendo assim, tanto a revolução, objetivo das classes populares, quanto
a exploração total da força de trabalho, objetivo das classes dominan-
tes, ficam em estado inacabado.

Neste contexto de contradições, a contribuição que as práticas de
educação psicomotora podem oferecer, tanto para a emancipação quan-
to para a dominação da classe trabalhadora, dependerá fundamental-
mente de estudos que possam refleti-la enquanto prática social.
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29 Alguns poderão questionar a existência de um outro documento produ-
zido pela Secretaria Municipal da Criança em 1992, Creches emCreches emCreches emCreches emCreches em
Curitiba: espaço de educaçãoCuritiba: espaço de educaçãoCuritiba: espaço de educaçãoCuritiba: espaço de educaçãoCuritiba: espaço de educação. Devemos esclarecer que, embora
cientes deste documento, por considerá-lo como um texto elaborado
para propaganda institucional, o utilizamos como fonte de dados, po-
rém, não o consideramos como objeto de análise, uma vez que não se
constitui um documento de orientação metodológica.

30 Embora nossos cálculos sejam aproximados, o quadro que compõe
esta experiência de campo, considerando três anos de atividades, 20
horas semanais, é de 1500 horas de sessões com grupos de maternal
I- II e berçário, além de 600 horas de debates e seminários teórico-
práticos, envolvendo mais de um milhar de funcionários das diversas
hierarquias do sistema.

31 O auxilio à pobreza e, sobretudo às crianças pobres, desde os jesuítas,
era a justificava do “auxílio” oferecido por parte do Estado, primeiro
pecuniário e, posteriormente, através de isenção de impostos (filantropia),
a essas instituições. À moda dos missionários quinhentistas, a instala-
ção no Brasil de “Serviços da Esperança” sempre foi um negócio lucra-
tivo e encontrou no Estado uma parceria pródiga.

32 O ano exato do início das instalações das creches, via prefeitura, varia,
segundos as fontes, de 1975 a 1977. De qualquer maneira, todas elas
trazem como ponto determinante desta ação o Plano de Desfavelamento.

33 Disciplinarização, aqui, está utilizada no senso foucaltiano, o qual rela-
ciona a disciplina e a organização espacial dela advinda, como uma
tática de poder para conhecer, dominar e utilizar a força produtiva dos
indivíduos.

34 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 1986, apostila / xerox.

35 Denominação dada na época para o que hoje se denomina Auxiliar de
Desenvolvimento Social. Este profissional, antes de ser tratado por esta
última nomenclatura, passou um tempo sendo denominado atendente
infantil. É interessante notar que a denominação “babá”, além das ca-
racterísticas que lhe são próprias, como o fato de indicar alguém que
cuida de crianças, também traz consigo a idéia de simetrizar as famílias
pobres com as famílias ricas, na medida em que as primeiras, a partir da
expansão das creches em Curitiba (1977), também tiveram acesso a
um tipo de serviço que denotava um privilégio das famílias ricas – ter
uma babá para cuidar das suas crianças.

Notas do Capítulo 5
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36 Este número se refere à condição de trabalho em sala de berçário onde,
dividindo o número de crianças (supostamente, 15), pelo número de
babás (supostamente, 3), teremos uma média de 5 crianças para cada
uma dessas funcionárias.

37 Preferimos usar a denominação criança-cidadã ao invés de cidadão-
criança, como sugere Sebastiani na p. 43 de sua tese de Doutorado,
por entendermos que um cidadão-criança pode ser entendido como
um cidadão pouco amadurecido, ao passo que criança-cidadã indica
uma criança em seu potencial de cidadania. Um jogo de palavras que
pode ser interpretado como radicalidade, mas entendemos que é de
radicalidade que a Educação Infantil necessita para operar transforma-
ções no âmbito de sua tarefa.

38 Secretar ia Municipal do Menor / Departamento da Criança,Secretar ia Municipal do Menor / Departamento da Criança,Secretar ia Municipal do Menor / Departamento da Criança,Secretar ia Municipal do Menor / Departamento da Criança,Secretar ia Municipal do Menor / Departamento da Criança,
1989, apost i la não paginada1989, apost i la não paginada1989, apost i la não paginada1989, apost i la não paginada1989, apost i la não paginada.

39 O pleno desenvolvimento a que se refere a Metodologia já estava con-
tido na Constituição de 88, no artigo 205 que diz que à educação cabe
salvaguardar o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Brasil, 2000,
p.118). Em nossas análises anteriores, também já explicitamos que
desenvolvimento, cidadania e trabalho constituem-se uma tríade
inseparável, determinada pelas necessidades do modo capitalista de
produção.

40 Utilizamos a denominação babá sendo fidedigno com o modo como era
referenciado oficialmente a função das educadoras. Uma aproximação
crítica desta denominação já foi incluída, anteriormente, em nota de
rodapé.

41 Técnica (o) é a denominação oficial da supervisora de creche que é a
responsável por estruturar o trabalho a ser desenvolvido com as crian-
ças. Estas podem ser de diversas origens acadêmicas: Pedagogia, Psi-
cologia ou Serviço Social.

42 Este numerário de instituições por técnica 3 X 1 é realidade até o tercei-
ro ou quarto quintos dos anos de 1990. A realidade após este período,
até os dias de hoje, é de aproximadamente 11 creches por técnico,
salvaguardando o mesmo grau de responsabilidade na tarefa.

43 Para um estudo crítico da obra de Piaget, ver Lígia Regina KLEIN. Uma
leitura de Piaget sob a perspectiva histórica. Tese de doutorado, PUC-SP:
1996.

44 A relevância destas duas pioneiras se confirma ao serem, as mesmas,
em 1987, eleitas para ocupar o cargo de Presidente (Pedagoga Eneida
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Maria Holzmann) e Vice-Presidente (Psicóloga Mariza S. Silva), inaugu-
rando o capítulo regional paranaense da Sociedade Brasileira de
Psicomotricidade.

45 O motivo de nossa entrada como psicomotricista nas creches deu-se
pelo fato de nossa formação no método Psicomotricidade Relacional
estar em fase de conclusão e de termos manifestado interesse em reali-
zar nosso estágio supervisionado nas creches municipais. Este projeto
piloto, por se tratar de um estágio, estava isento de investimentos
pecuniários por parte da municipalidade, cabendo-lhe disponibilizar, uni-
camente, os locais a serem desenvolvidas as sessões com as crianças.

46 Este procedimento mereceu um parecer positivo da Professora Doutora
Sônia Kramer, enquanto consultora para assuntos de organização
curricular junto à SMCr.

47 Prefeitura Municipal de Curitiba / Secretaria Municipal da Criança. Pro-
posta pedagógica para o trabalho com crianças de 0 a 6 anos. Curitiba:
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, 1994.
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6
Considerações finais
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Este estudo, impulsionado pela preocupação e por inquietações
quanto ao papel social que a Psicomotricidade vem desempenhando,
procurou discutir, a partir de uma perspectiva da ciência da história, como
as práticas psicomotoras se inserem na formação das crianças
institucionalizadas nas creches oficiais de Curitiba.

Em um campo que, tradicionalmente, apesar da variedade de
enfoques, é comum pensar o corpo do ponto de vista dissociado da
realidade material, tivemos dificuldades em acompanhar, no contexto da
Educação Infantil e da própria Psicomotricidade, reflexões acerca do
papel social das práticas corporais.

Tendo em vista que as fontes documentais trabalhadas nesta pes-
quisa foram produzidas por grupos de intelectuais e das elites brasileiras
que vêm, historicamente, procurando abafar atitudes corporais classifi-
cadas como vulgares, corruptas e patológicas, e identificar as mesmas
como uma ameaça à unidade e ao progresso nacional, procuramos
apreender, a partir da análise de fontes documentos e da pesquisa bibli-
ográfica, os mecanismos formulados e utilizados pelos grupos domi-
nantes visando a higienização do corpo e do movimento das classes
populares. Dentre tais mecanismos enfatizamos as técnicas e os méto-
dos psicomotores.

A orientação de nossas análises deve-se ao fato de nos filiarmos a uma
concepção de Educação Infantil e de Psicomotricidade enquanto práticas
sociais que abordam o corpo como objeto de estudo e intervenção.

Com base nesse referencial, procuramos explicitar como o modo de
produção capitalista, historicamente, vem determinando constantes
mudanças na constituição de hábitos e práticas corporais da população
trabalhadora, a partir da sistematização de novas tecnologias face à
obtenção de mais-valia. Sendo assim, procuramos apreender a maneira
pela qual a Educação Infantil e as práticas psicomotoras se inserem
neste processo de exploração social.

Acompanhamos, nos capítulos precedentes, que os modos de or-
ganização das instituições de Educação Infantil estão articulados aos
avanços das necessidades produtivas da sociedade, inclusive na sua
forma capitalista atual, acumulando, assim, uma diversidade de caracte-
rísticas e papéis ao longo de sua história. As creches e pré-escolas
contemporâneas apresentam-se como instituições de formação e as-
sistência física, emocional e cognitiva, resultado das conquistas e pres-
sões das classes populares por um espaço de cuidado e desenvolvi-
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mento de seus filhos, bem como das necessidades do modo de produ-
ção capitalista de preparo precoce da futura classe trabalhadora. Neste
último caso, a creche, justificada pelo cientificismo positivista e pelo ideal
liberal messiânico que promete compensar as carências materiais, cultu-
rais e sociais das classes populares, foi depositária da esperança das
classes subalternas, uma vez identificada como uma possibilidade de
oferecer melhores condições de vida e ascensão social para o trabalha-
dor e sua família. Foi, também, depositária da esperança da classe do-
minante, na medida em que a mesma acreditava poder, com a formação
precoce da classe trabalhadora, apropriar-se totalmente da força de tra-
balho do trabalhador.

Esperanças de um lado e de outro, nenhuma das atribuições acima
descritas, adjudicadas sobre a creche, foram atingidas em sua totali-
dade. Na medida em que a concentração de capital é inversamente
proporcional à quantidade de investimentos na formação do trabalhador,
estas instituições tendem a servir, cada vez menos, aos propósitos
tanto de uma classe como da outra, obrigando às subalternas a
organizarem novos modos de reivindicação de seus direitos e às
dominantes a sistematização de novas tecnologias e estratégias para
a exploração da mais-valia. A Psicomotricidade, enquanto prática social,
situa-se como uma dessas tecnologias. Das disciplinas de Foucault
até a Psicomotricidade de nossos dias, evidencia-se um processo de
constantes aprimoramentos sobre modos de funcionamento e
abordagem do corpo que permitiram o florescer de uma verdadeira
economia do movimento e do desejo.

Apesar de considerarmos que a Psicomotricidade se constitui numa
área que incide diretamente sobre o corpo e o movimento humano,
dimensões fundamentais para a formação do sujeito-cidadão, identifi-
camos uma perspectiva idealista na definição desta área pela Sociedade
Brasileira de Psicomotricidade (1995, p.05), que a define como “[uma]
ciência que tem por objeto o estudo do Homem, através do seu corpo
em movimento, nas relações com o seu mundo interno e externo”.

Na medida em que a Psicomotricidade, analisada enquanto prática
social inserida no interior do modo de produção capitalista, apresenta-
se diretamente implicada na formação das habilidades e atitudes ne-
cessárias ao trabalho material, podemos redefini-la como: o estudo do
corpo e do movimento do homem em suas relações sociais e de
produção.
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Segundo esta conceituação, ao procurarmos uma síntese a respeito
da inserção da Psicomotricidade nas creches oficiais de Curitiba, torna-
se explícita a maneira como as fontes analisadas em nosso estudo
propõem uma educação psicomotora distante de promover, ou de co-
locar em questão, o tema da cidadania.

Ao considerar o corpo e a Educação Infantil, alienados dos impera-
tivos da produção capitalista, as práticas corporais registradas nas
fontes documentais por nós analisadas referem-se a iniciativas que
visam produzir automatismos corporais conscientes, a partir dos quais
pretende-se passar, “progressivamente, da inibição muscular imposta
ao domínio da totalidade do corpo e, inclusive, ao recalcamento do
desejo e à obediência aos imperativos sociais” (Picq-Vayer, 1969, p.25)
(Tradução nossa).

Contrariando esta tendência, encontramos durante os anos circuns-
critos entre 1990 e 1993, a presença do método de educação psicomotora
formulado por André Lapierre influenciando o cotidiano de algumas cre-
ches curitibanas e incitando reflexões sobre um fazer educativo que
oportunizasse às crianças um espaço educacional que incluía as rela-
ções, as produções, as necessidades e desejos do sujeito como
fundantes do processo formativo.

Concomitantemente a esse movimento, conforme analisamos, en-
contramos a prevalência de práticas psicomotoras que, embora
revestidas por um caráter afetivo, estavam pautadas em técnicas
normativas com vista à formação de um cidadão obediente e adequado
aos imperativos sociais; em outras palavras, às leis do capitalismo e da
ideologia liberal.

Embora objetivando estabelecer uma economia do movimento para
a exploração da mais-valia, tais técnicas, mediante as contradições ine-
rentes ao sistema capitalista, se revelam ineficazes em seus propósitos
de constituir-se enquanto instrumento de domínio e apropriação total da
força produtiva das classes subalternas. Essas mesmas contradições,
que subvertem a ordem capitalista, podem reverter na implementação
de métodos e propostas emancipatórias, como ocorreu com a
Psicomotricidade Relacional em Curitiba.

Ressaltamos que a formação do cidadão implica, para além da cons-
ciência dos seus movimentos e da expressão de seus sentimentos,
desejos e necessidades, na possibilidade de integrar o corpo
cognoscente e o corpo desejante ao corpo político. Sendo assim, a
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prática psicomotora deixa de ser uma técnica ou método de desenvolvi-
mento infantil, passando a ser concebida como um processo de inter-
venção educacional voltado ao Social.

Ao finalizar este estudo, temos consciência de que outras questões,
bibliografias e fontes poderiam ser incorporadas à discussão. Para além
das questões dos prazos, entendemos que tais ausências devem-se à
complexidade e abrangência da temática proposta, assim como a nos-
sas condições de abordagem do tema.

Concluímos com a convicção de que o processo analítico
implementado ao longo deste trabalho, a respeito da inserção da
Psicomotricidade na Educação e nas creches de Curitiba, representa
uma reflexão diferenciada do estado da arte nesse campo de estudo,
sobretudo em tempos em que se difunde a preocupação quanto à
relevância do papel social dessa profissão na sociedade brasileira.
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