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A presente comunicação é fruto de minha atuação como educador, na 

educação básica e ensino superior de graduação e pós-graduação, bem como 

na minha participação em grupos de pesquisa e estudo, voltados à análise da 

realidade social brasileira, predominantemente, no campo das políticas 

educacionais, práticas pedagógicas e formação docente.  Acrescente-se a esse 

acúmulo de experiência, minha trajetória de mais de um quarto de século, como 

psicomotiricista, professor formador de psicomotricistas, orientador de estágio e 

de trabalhos de final de curso. 

Tais interesses e atribuições me colocaram em confronto direto com as 

extremas desigualdades de oportunidades existentes neste país e com a falta de 

condições, da imensa maioria da população brasileira, incluindo aqueles que 

conseguiram chegar aos cursos universitários, em refletir a realidade como 

síntese de múltiplas determinações, ou seja, para além daquilo que a esfera da 

cotidianidade (HELLER, 1985), lhes permite.  

Atualmente, no Brasil, solapados pelas intransigências de um governo 

questionável, o qual, em menos de dois anos, dentre outros fatores, atirou na 

sarjeta direitos sociais essenciais, congelou por 20 anos os investimentos em 

áreas como educação e saúde, dentre outras, somos induzidos a pensar que tais 

questões estão longe de serem superadas. Mais, que necessitamos de todo o 

empenho daqueles alinhados a uma perspectiva de justiça social, para resistir 

aos avanços nefastos da exploração do homem pelo homem, da destruição do 

meio ambiente, do consumo desenfreado, da coisificação das relações 

humanas. 

Neste contexto, uma vez militante na educação da infância e do 

adolescente e psicomotricista, engajado no movimento por uma educação que 
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possa contribuir para a transformação das condições alienantes, as quais tem 

avolumado a pauperização material e simbólica de nossa população e obliterado 

o estabelecimento de um projeto coletivo, contra hegemônico, de legitimação 

dos direitos sociais em nosso país, trago para o debate a seguinte questão: qual 

posicionamento ético cabe ao psicomotricista, para que possa contribuir na 

implementação de uma prática psicomotora transformadora, no âmbito escolar? 

Na intenção de ampliar o debate relativo ao eixo Educação-

Psicomotricidade-Transformação Social, nos propomos, a partir do referencial 

teórico da ciência da história, oferecer elementos para pensar e produzir uma 

superação2 das abordagens funcionais, cognitivas e psicológicas do corpo, 

concebendo o corpo como corpo político e a Psicomotricidade como prática 

social.   

Para um melhor entendimento do conteúdo expresso nesta comunicação, 

necessário se faz a explicitação de alguns conceitos, princípios e reflexões, no 

sentido de minimizar as possibilidades de generalizações equivocadas. Desta 

forma, como modo de promover uma aproximação conceitual entre o leitor e 

nossas colocações, primeiramente, a partir das contribuições da teoria do 

cotidiano de Agnes Heller, evidenciaremos nosso entendimento sobre: 

Educação e Educação Escolar; Cotidianidade e Não Cotidianidade; Alienação e 

Emancipação; Mudança e Transformação Social. 

Num segundo momento, a partir das considerações de Pierre Bourdieu, 

seus colaboradores e seguidores, discutiremos o conceito de Habitus e o modo 

pelo qual o processo socialização se objetiva numa determinada Hexis corporal, 

constituída e constitutiva pelos/dos modos de agir, pensar e sentir dos agentes, 

bem como das relações que os mesmos estabelecem como seus pares 

humanos, no espaço social. 

Subsequentemente, discutiremos a respeito da Psicomotricidade no 

âmbito escolar, sua inserção como prática pedagógica e, portanto, prática social, 
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reconhecimento, no processo histórico e na inclusão, em oposição às perspectivas, 
naturalizantes, individualizantes e excludentes, as quais, majoritariamente, orientaram as 
concepções e saberes ao longo da história. 



bem como sobre a necessidade de sua articulação com o projeto político 

pedagógico da escola e, portanto, com o projeto societário de justiça social. 

Finalmente, abordaremos, alguns princípios fundantes para uma prática 

psicomotora escolar que possa contribuir, segundo a perspectiva do campo 

crítico e do estruturalismo construtivista3, para um projeto de superação dos 

modos alienantes e alienados de formação institucionalizada da infância e 

adolescência, com vistas ao desenvolvimento da consciência humana, pautado 

nos princípios de uma sociedade igualitária, fraterna, responsável e responsiva.   

Antes de darmos sequência às nossas reflexões, ressaltamos que as 

mesmas se orientam pelos seguintes pressupostos: a) há uma evidente 

aproximação entre teoria da cotidianidade de Agnes Heller e o conceito de 

Habitus de Bourdieu, uma vez que ambas sistematizações contribuem para o 

entendimento dos processos colocados em marcha nas relações entre as 

classes/grupos sociais, na contemporaneidade; b) o 

desenvolvimento/emancipação do humano genérico/agentes sociais objetiva-se 

na possibilidade destes indivíduos superarem a lógica ahistórica e acrítica da 

sua cotidianidade e de seu Habitus, fato que demanda, dentre outros aspectos, 

a utilização de métodos e técnicas de mobilização e instrumentalização 

psicossomática, os quais propiciem a apropriação por parte dos mesmos, de 

bens culturais suficientes para realizar tal superação; c) a Psicomotricidade é um 

campo do conhecimento caracterizado por métodos de abordagem corporal que 

incidem sobre o desenvolvimento do esquema e imagem corporal, dimensões 

Humanas, constituídas a partir dos processos de socialização e objetivadas em 

uma determinada hexis  corporal; d) o ato educativo é o ato de inserir, direta e 

intencionalmente, os indivíduos no conhecimento mais elaborado, produzido 

pela humanidade; d) a escola, para a grande maioria das crianças brasileiras, é 

o locus privilegiado de apropriação do conhecimento sistematizado e 
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dá a tradição saussiriana ou lévi-straussiana. Por éstruturalismo’ ou ‘estruturalista’, quero dizer 
que existem, no próprio mundo social, e não apenas nos sistemas simbólicos, linguagem, mitos 
etc., estruturas objetivas, independentes da consciência e da vontade dos agentes, que são 
capazes de orientar ou de comandar as práticas ou as representações desses agentes. Por 
‘contrutivismo’, quero dizer que há uma gênese social, por um lado dos esquemas de percepção, 
pensamento e ação[...], por outro lado das estruturas sociais. 



metodizado, conhecimento este fundante para que se possa recuperar a 

historicidade e a criticidade da existência humana; e) as práticas pedagógicas, 

dentre elas as diversas abordagens psicomotoras, enquanto práticas que 

incidem sobe a hexis corporal, constituem importante instrumento de 

conservação do status quo ou de emancipação dos indivíduos, no que tange aos 

modos de existência cotidianos e às disposições internalizadas a partir do 

habitus  de classe. 

 

Princípios Teóricos 1: a teoria do cotidiano de Agnes Heller4  

Na medida em que a humanidade se distanciou de sua dependência para 

com a natureza, apropriando-se desta segundo seus planos e necessidades, isto 

é, na medida da complexificação de sua organização social e de produção, 

impeliu os processos educativos a superarem sua égide, preponderantemente, 

doméstica e/ou comunitária, rumo à sua institucionalização. Ao colocarmos os 

processos educativos na dialética com os imperativos históricos dos modos de 

produção da existência humana, entendemos que:  

(...) o homem não se faz homem naturalmente; ele não nasce 
sabendo ser homem, vale dizer, ele não nasce sabendo sentir, 
pensar, avaliar, agir. Para saber pensar e sentir, para saber 
querer, agir ou avaliar é preciso aprender, o que implica o 
trabalho educativo. (SAVIANI, 1991:15) 

Uma vez que o homem se constitui como tal, na atividade social humana, 

evidenciamos que a matéria prima do trabalho educativo é o saber objetivo 

produzido historicamente, pela humanidade.  Neste sentido, “o trabalho 

educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente em cada indivíduo 

singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto 

dos homens” (SAVIANI,1991:19). 

Referindo-nos ao saber objetivo produzido historicamente pela 

humanidade, relembramos que, na Grécia antiga, encontramos três termos 

relativos ao fenômeno do saber/conhecimento: Doxa, Sofia e Episteme. Doxa 

refere-se ao saber espontâneo, assistemático, próprio do cotidiano, do senso 
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comum, em últimas, à crença popular. Sofia, sabedoria ou sapiência, por sua 

vez, é o conhecimento resultante da empiria, pautado e constituído a partir de 

longas experiências de vida, dos reiterados acertos e erros de um dado grupo 

e/ou comunidade. Já Espisteme, pressupõe a superação das subjetividades e 

da empiria, em nome da constituição de um conhecimento metódico e 

sistematizado, a ciência. 

Agnes Heller, ao analisar a estrutura da vida cotidiana, nos oferece 

elementos para análise e apropriação do processo decorrente da relação entre 

os diversos níveis de conhecimento produzidos pela humanidade e a 

constituição do humano singular. 

Para a filósofa húngara (HELLER, 1985), a vida social humana encontra-

se dividida em dois grandes âmbitos: as esferas da cotidianidade e as esferas 

da não cotidianidade. Rossler (2004:102), pautado nos estudos de Heller, 

circunscreve tais contextos da seguinte maneira: 

A vida cotidiana é constituída a partir de três tipos de 
objetivações do gênero humano (objetivações genéricas em-si), 
que constituem a matéria-prima para a formação elementar dos 
indivíduos: a linguagem, os objetos (utensílios, instrumentos) e 
os usos (costumes) de uma dada sociedade. Já as esferas não-
cotidianas se constituem a partir de objetivações humanas 
superiores (objetivações genéricas para-si), isto é, mais 
complexas, como as ciências, a filosofia, a arte, a moral e a 
política. 

Para Heller (1985), todo ser humano já nasce inserido em uma 

cotidianidade e seu amadurecimento/desenvolvimento se dá em direção à 

aquisição das habilidades necessárias para a vida cotidiana de sua sociedade. 

Neste sentido, esta autora (1985:18) refere que, “[é] adulto quem é capaz de 

viver por si mesmo a sua cotidianidade”. 

Tal cotidianidade, obviamente, está diretamente ligada às condições 

materiais da sociedade que as suportam e às condições materiais que o 

indivíduo singular possui, no interior da composição desta sociedade. Na medida 

em que a complexidade da cotidianidade acompanha a complexidade da 

sociedade que a constitui, o grau de possibilidade e o nível de necessidade de 

que o indivíduo singular se aproprie dela, é diretamente proporcional às 

condições e mediações a que está exposto; facilitadas ou restringidas pelas 



condições objetivas presentes e pelo lugar que ocupa nesta dada sociedade. 

Assim também se dá no âmbito da não-cotidianidade. 

Além disso, cabe ressaltar que: 

Ninguém consegue identificar-se com sua atividade humano-
genérica a ponto de poder desligar-se inteiramente da 
cotidianidade. E, ao contrário, não há nenhum homem, por mais 
‘insubstancial’ que seja, que viva tão-somente na cotidianidade, 
embora essa o absorva preponderantemente. (HELLER, 
1985:17) 

Se a esfera da cotidianidade, das objetivações em-si, demarcam os 

aprendizados mínimos para que o sujeito conviva socialmente e se constituem 

como ponto de partida necessário, para que o mesmo possa ascender às 

produções da esfera da não-cotidianidade, resultantes do grau máximo de 

desenvolvimento alcançado pela humanidade, vejamos pois, quais são as 

características dos pensamentos, sentimentos e ações dos indivíduos no seu 

cotidiano e quais suas implicações para sua vida. 

 Neste sentido, levando-se em conta a heterogeneidade que caracteriza 

a estrutura da vida cotidiana, destacamos aqui, a partir de Heller (1985), Rossler 

(2004), Patto (1990), dentre outros, alguns de seus aspectos principais. Segundo 

estes autores a vida cotidiana apresenta as seguintes características: 

espontaneidade, probabilidade, economicismo, pragmatismo, 

ultrageneralizações (preconceitos, analogias, precedentes), imitação e 

entonação. 

Embora nem toda a vida cotidiana seja espontânea no mesmo nível, a 

característica dominante da cotidianidade é a espontaneidade. Segundo Rossler 

(2004:106),  

(...) na vida cotidiana, as interações sociais, o trabalho, o lazer, 
a formação dos hábitos e costumes, o uso da linguagem, a 
assimilação de certas ideias e de certas normas 
consuetudinárias de comportamento dão-se de forma 
essencialmente espontânea, não refletida, sem que se 
mantenha uma relação consciente para com todos esses 
elementos da vida humana. 

Pautada nos conceitos de “norma” e “segurança suficiente”, outra 

característica presente na cotidianidade é a probabilidade. Diante da 

impossibilidade do indivíduo, frente à heterogeneidade das atividades cotidianas, 

agir segundo certezas científicas, tal característica refere-se ao fato de que 



durante estas atividades nos orientamos a partir de avaliações probabilísticas, 

suficientes para que se alcance o objetivo visado. Para que o indivíduo possa 

realizar suas atividades cotidianas, além da espontaneidade e do pressuposto 

da probabilidade, suas ações se orientam pela “lei do menor esforço”, ou seja, 

visam sempre o menor dispêndio de energia física, intelectual e emocional, 

possível. A esta característica, Heller denominou economicismo.  

Além disso, tais atividades se orientam por uma unidade imediata entre 

pensamento e ação - pragmatismo. Sendo assim, “[essa] unidade imediata faz 

com que o ‘útil’ seja tomado como sinônimo de ‘verdadeiro’, o que torna a 

atividade cotidiana essencialmente pragmática” (PATTO, 1993:126). Neste 

sentido, adverte Heller (1985:45), que “o pensamento cotidiano não é jamais 

teoria, assim como a atividade cotidiana nunca é práxis”. 

Outra característica presente na base do pensamento cotidiano é a 

ultrageneralização. Para Heller, as ultrageneralizações são juízos provisórios, 

pressupostos não refutados, pelo menos durante o período em que somos 

orientados por eles, mas que, na maioria das vezes, não sobrevivem ao tempo 

e à realidade objetiva. Segundo a filósofa, 

[de] duas maneiras chegamos à ultrageneralização 
característica de nosso pensamento e de nosso comportamento 
cotidianos: por um lado, assumimos estereótipos, analogias e 
esquemas já elaborados; por outro, eles nos são “impingidos” 
pelo meio em que crescemos e pode-se passar muito tempo até 
percebermos com atitude crítica esses esquemas recebidos, se 
é que chega a produzir-se uma tal atitude. Isso depende da 
época e do indivíduo. (HELLER, 1985:44) 

Dentre as ultrageneralizações encontramos, fundamentalmente, os juízos 

provisórios e os preconceitos (juízos falsos). Os juízos provisórios são “juízos 

que se adquirem pela tradição coletiva ou pelas experiências individuais e que 

utilizamos de forma generalizada nas diversas situações da vida cotidiana” 

(ROSSLER, 2004:108). Dentre os juízos provisórios encontramos as analogias 

e os precedentes. Tais manifestações de juízos provisórios se orientam por 

experiências anteriores, as quais subsidiam as atividades no cotidiano. 

Diferenciam-se na medida em que, enquanto as analogias se prestam mais às 

relações entre pares, ou seja, ao conhecimento e o reconhecimento dos 

indivíduos no interior das relações interpessoais, os precedentes se orientam no 

sentido do conhecimento e reconhecimento no âmbito das situações cotidianas. 



Já os “juízos provisórios refutados pela ciência e por uma experiência 

cuidadosamente analisada, mas que se conservam inabalados contra todos os 

argumentos da razão, são preconceitos”. (HELLER, 1985:47) 

Em que pese o preconceito seja, ele mesmo, uma alternativa no 

encaminhamento das questões cotidianas, o homem submetido à influência de 

tal afeto encontra-se desprovido da possibilidade para exercer escolhas 

conscientes, portanto, amputado de sua autonomia. Diante disto, pergunta-se o 

que é necessário, então, para que o homem possa escolher como relativa 

liberdade, em determinadas circunstâncias objetivas?   

Segundo Heller (1985:59-60), tal pergunta pode ser respondida da 

seguinte maneira: 

De imediato, o conhecimento ótimo de suas alternativas com 
relação às possibilidades que lhe oferecem as circunstâncias; 
por outro lado, uma adequada representação do conteúdo 
axiológico dessas alternativas, isto é, da relação entre os valores 
das alternativas e os valores que mais promovem o 
desenvolvimento humano nas circunstâncias em questão. Isso 
pressupõe que o homem é capaz de elevar-se até o plano do 
humanos-genérico e que, ao mesmo tempo, dispõe de um 
conhecimento ótimo do homem e da situação em que se 
encontra. 

Das colocações acima, fica evidente que, para Heller, o preconceito é 

elemento fulcral do pensamento e do comportamento cotidiano. Além disso, que 

quando o pensamento e o comportamento cotidiano aderem aos juízos falsos, 

ou seja, quando passam a ser orientados, eminentemente, pelas necessidades 

do particular-individual em detrimento da existência do indivíduo enquanto 

humano-genérico, ocorre o processo de alienação. Segundo aquela autora, 

“[existe] alienação quando ocorre um abismo entre o desenvolvimento humano-

genérico e as possibilidades de desenvolvimento dos indivíduos humanos, entre 

a produção humano-genérica e a participação consciente do indivíduo nessa 

produção”. (HELLER, 1985:37) 

Como se evidencia pelo exposto, a heterogeneidade da vida cotidiana 

demanda a presença de várias formas de pensamento, sentimento e ações que, 

em si, não se configuram um problema e sem os quais, seria impossível a 

sobrevivência. Porém,  

(...) quando a estrutura da vida cotidiana se hipertrofia, tornando-
se a única forma de vida do indivíduo; quando sua vida se 



resume num conjunto de atividades voltadas essencialmente 
para sua reprodução, para a reprodução da sua particularidade, 
apresentando assim, modos rígidos de pensar, sentir e agir, isto 
é, determinando um modo de funcionamento psíquico 
(intelectual e afetivo) cristalizado, que não pode ser rompido 
mesmo nas situações que o exigem; estamos diante de um 
fenômeno de alienação. (ROSSLER, 2004:110) 

Como antídoto para a heterogeneidade, inerente à vida cotidiana e sua 

tendência às cristalizações, Agnes Heller privilegia a homogeneização. Por 

homogeneização entende-se uma postura na qual: 

a) concentramos toda a nossa atenção sobre uma única questão 
e suspendemos qualquer outra atividade durante a execução 
dessa tarefa; b) empregamos nossa inteira individualidade 
humana em sua resolução; e c) agimos não-arbitrariamente, 
dissipando nosso eu-particular na atividade humano-genérico 
que escolhemos consciente e autonomamente, isto é, enquanto 
individualidades. (PATTO, 1993:133) 

Desta forma, “somente quando esses três requisitos se realizarem 

conjuntamente é que podemos falar de uma homogeneização que permite a 

superar a cotidianidade”. (PATTO, op. cit.:133 et seq.) 

Como síntese provisória, neste idem procuramos deixar evidente que: a) 

existem níveis diferenciados de conhecimento; b) doxa e sofia, são dimensões 

do conhecimento preponderantemente constitutivos da e constituídos na esfera 

da cotidianidade e, por conseguinte, orientados pelos elementos que a definem 

e podem, nos casos de hipertrofia, gerar alienação; c) espisteme,  enquanto 

conhecimento metódico e sistematizado, ao favorecer o conhecimento e 

reconhecimento do indivíduo no âmbito do humano-genérico é condição para o 

processo de superação da heterogeneidade e das formas de alienação, 

presentes na vida cotidiana, neste sentido, consubstancia-se como elemento 

central do processo de formação formal e emancipação, dos seres humanos; d) 

o desenvolvimento, desta maneira, objetiva-se na possibilidade dos indivíduos 

superarem a lógica ahistórica e acrítica da sua cotidianidade, pela apropriação 

do conhecimento metodizado e sistematizado; e) a escola e as práticas 

pedagógicas, incluindo-se aqui a Educação Psicomotora, para a grande maioria 

das crianças brasileiras, é o locus privilegiado de apropriação desse 

conhecimento, sem o qual o processo de apropriação e intervenção crítica e 

responsável da e na realidade social ampliada fica, completamente, obliterado. 



Princípios Teóricos 2: o conceito de habitus em Pierre Bourdieu5 

Bourdieu ao propor uma sociologia/ciência da prática, assume um 

processo investigativo que se opõe às tendências que dicotomizam a relação 

sociedade-indivíduo. Neste sentido, critica o posicionamento objetivista, para a 

qual “[os] indivíduos se tornam joguetes das estruturas [sociais]”, bem como 

aquelas orientações pautadas no subjetivismo, as quais pressupõem a 

existência de um sujeito radicalmente liberto de toda e qualquer determinação 

social. (BONEWITZ, 2003:40)  

Sendo assim, Bourdieu adere a uma orietação investigativa pautada na 

dialética entre agentes e sociedade, a qual denominou estruturalismo 

construtivista, perspectiva teórico-metodológica definida por ele, da seguinte 

maneira: 

Se eu tivesse de caracterizar o meu trabalho em duas palavras 
[...], falaria de constructivist structuralism ou de structuralist 
constructivism, tomando a palavra “estruturalismo” num sentido 
muito diferente daquele que lhe dá a tradição saussiriana ou lévi-
straussiana. Por “estruturalismo” ou “estruturalista”, quero dizer 
que existem, no próprio mundo social, e não apenas nos 
sistemas simbólicos, linguagem, mitos etc., estruturas objetivas, 
independentes da consciência e da vontade dos agentes, que 
são capazes de orientar ou de comandar as práticas ou as 
representações desses agentes. Por “construtivismo”, quero 
dizer que há uma gênese social, por um lado dos esquemas de 
percepção, pensamento e ação[...], por outro lado das estruturas 
sociais. (BOURDIEU, 1992 in: BONNEWITZ, 2003:16-17) 

Em suas sistematizações, Bourdieu toma como um dos conceitos centrais 

de sua teoria o Habitus. Concebido como instância/fator mediador, o habitus, no 

contexto de sua obra, constitui-se como elemento articulador entre o individual e 

o coletivo. Segundo Bonnewitz (Op. cit.:75), para o sociólogo francês, “(...) a 

socialização, realizando a incorporação dos habitus de classe, produz a filiação 

de classe dos indivíduos, reproduzindo ao mesmo tempo a classe enquanto 

grupo que compartilha o mesmo habitus”. 

Ao colocar, portanto, o habitus como fator fundante da reprodução da 

ordem social, Bourdieu deixa evidente que as atitudes, as percepções, os modos 

 
5 Pierre Félix Bourdieu (1930-2002) foi um sociólogo francês. Filósofo de formação, foi docente 
na École de Sociologie du Collège de France. Desenvolveu, ao longo de sua vida, diversos 
trabalhos abordando a questão da dominação, cuja contribuição alcança as mais variadas áreas 
do conhecimento humano, discutindo em sua obra temas como educação, cultura, literatura, arte, 
mídia, linguística e política. 



de sentir, pensar e agir são internalizados pelos agentes durante o seu processo 

de socialização, segundo suas condições objetivas de existência, constituindo-

se como princípios inconscientes, naturalizados, de ação, percepção e reflexão. 

Assim, para este autor,  

(...) as representações dos agentes variam segundo sua posição 
(e os interesses que estão associados a ela) e segundo seu 
habitus como sistema de esquemas de percepção e apreciação, 
como estruturas cognitivas e avaliatórias que eles adquirem 
através da experiência durável de uma posição do mundo social. 
O habitus é ao mesmo tempo um sistema de esquemas de 
produção de práticas e um sistema de esquemas de percepção 
e apreciação das práticas. E, nos dois casos, suas operações 
exprimem a posição social em que foi construído. Em 
consequência, o habitus produz práticas e representações que 
estão disponíveis para a classificação, que são objetivamente 
diferenciadas; mas elas só são imediatamente percebidas 
enquanto tal por agentes que possuam o código, os esquemas 
classificatórios necessários para compreender-lhes o sentido 
social. Assim, o habitus implica não apenas um sense of one's 
place, mas também um sense of other's place. (BOURDIEU, 
2004:158) 

Desta forma, Bourdieu evidencia, dentre outros aspectos, que o habitus 

suporta um processo de distinção entre as classes/agentes, a partir de dois 

componentes essenciais: ethos e hexis corporal. A este respeito, apropriando-

se dos conceitos bourdieusianos, diz Bonnewitz (2003:77): 

[falaremos] de ethos para designar os princípios ou os valores 
em estado prático, a forma interiorizada e não-consciente da 
moral que regula a conduta cotidiana: são os esquemas em 
ação, mas de maneira inconsciente (o ethos se opõe à ética, que 
é forma teórica, argumentada, explicitada e codificada da moral). 
A hexis corporal corresponde às posturas, disposições do corpo, 
relações do corpo, interiorizadas inconscientemente pelo 
indivíduo ao longo de sua história. 

Neste sentido, observamos na obra bourdieusiana que o habitus, 

objetivado em princípios de, como já dissemos, ação, percepção e reflexão 

inconscientes, é constituído e constitutivo pela/da clivagem social, uma vez que 

caracteriza, organiza, explica e legitima as posições ocupadas pelas 

classes/agentes sociais no espaço social. Significativo fator da reprodução 

social, o habitus “ajusta as chances objetivas  e as motivações subjetivas; ele dá 

a ilusão da escolha nas práticas e representações, ao passo que os indivíduos 

apenas mobilizam o habitus que os modelou”. (BONNEWITZ, 2003:86-87.) 



Cabe ressaltar que, a intensidade do impacto do processo de socialização 

no qual o habitus é internalizado, varia com a idade do indivíduo. A eficiência de 

tal processo é potencializada no período de socialização primária ou socialização 

da criança, base sobre a qual se constituirão os processos de socialização 

secundária, relativo aos aprendizados e adaptações dos indivíduos, ao longo de 

suas situações de vida. Neste sentido, vale a máxima popular: “é de pequeno 

que se torce o pepino”.   

Outro aspecto relevante diz respeito ao fato de que embora a teoria 

bourdieusiana enfatize a tendência do habitus à imobilidade, conservação e 

hipertrofia das formas de existência das classes/agentes sociais, coerente a uma 

posição histórica e não determinista, destaca-se que: 

[o] habitus não é o destino que às vezes acreditou-se ser. Como 
produto da história, é um sistema de disposição aberto, que está 
incessantemente diante de experiências novas e, logo, 
incessantemente afetado por elas. É duradouro, mas não 
imutável. (BOURDIEU in: BONNEWITZ, op. cit.: 90) 

 Em síntese, segundo Bonnewitz (op. cit.:90-92), o conceito de Habitus 

proposto por Bourdieu nos permite apreender:  

 [em] primeiro lugar, que o homem é um ser social, que os 
comportamentos que lhe parecem mais naturais, como que 
inatos, são, na verdade, apenas produto de múltiplas aquisições 
sociais (...). Em segundo lugar, permite compreender a lógica 
das práticas individuais e coletivas, aquele sentido do jogo 
social, que nos permite agir em diferentes campos. Também 
explica os mecanismos da reprodução social (...). 

Além disso, uma vez explicitado o caráter histórico e coletivo do habitus, 

ao mesmo tempo que aponta para a sua força conservadora, evidencia a 

possibilidade de mudanças e transformações em suas disposições, na medida 

da possibilidade de fatores que intervenham, problematizem e desconstruam a 

hipertrofia de suas estruturas. 

Práticas pedagógicas/Psicomotricidade e transformação social  

Em consonância com o até aqui exposto, podemos considerar que a 

relação ser humano-realidade concreta não é uma relação de causa e feito, mas 

sim, uma relação de constituição mútua e recíproca. 

Neste sentido, a atividade social humana constitui o ser humano na 

medida em que ele, uma vez exposto às relações com a natureza, com os 



objetos/instrumentos e com seus pares humanos, ao realizar determinada 

atividade apreende significados do mundo que o circunda, converte-os em seus 

e devolve-os ao  seu meio social. Deste modo, é na / pela atividade que o ser 

humano se constitui como membro da espécie humana e, uma vez que o 

indivíduo se converte em ser humano pela apropriação do mundo social, a 

conservação, mudança ou a transformação da realidade concreta está, também, 

ligada à sua ação nesse mundo.  

Ao apontarmos o caráter intencional das produções humanas, não 

podemos nos furtar de enunciar que o grau de intencionalidade de suas ações 

está, diretamente, ligado ao grau de cosnciência que têm os indivíduos ao 

produzir e gerir sua existência.  

Como pudemos ver, tanto na teoria da vida cotidiana de Heller, como na 

abordagem sociológica de Bourdieu – conceito de Habitus, a existência humana 

tende a ser orientada por disposições inconscientes. Heller, nos evidencia que 

quanto mais distanciado o humano singular estiver das produções do humano 

genérico, mais hipertrofiada a sua cotidianidade e, por dedução, mais aderido ao 

habutis de classe o indivíduo/agente se encontra. Neste caso, a vida não é mais 

que a vida em-si.  

No sentido de tomar a vida para-si, o imperativo que se põe ao humano 

singular é de que possa perceber, refletir e agir com criticidade e historicidade; 

para isso, mister se faz superar o caráter inconsciente, naturalizante e ahistórico, 

inerente à cotidianidade e ao Habitus. 

Tal superação só é possível, pela apropriação das produções efetivadas 

na dimensão não-cotidiana da existência – ciência, filosofia, política, estética -, 

as quais permitirão aos agentes apreender os elementos constitutivos do Habitus 

ao qual se adere, o papel e as relações que o mesmo orienta, internamente à 

própria classe e externamente, em relação às outras classes. 

 Partindo do princípio que, para a maioria das crianças e adolescentes 

deste país, a escola é um dos únicos aparelhos sociais que pode servir como 

lugar de transmissão e apropriação das produções humanas mais elaboradas – 

não-cotidianas -; as atividades aí promovidas devem, portanto, mirar na 

superação das formas alienantes e alienadas de existência.  

No caso específico desta comunicação, ao tomarmos a psicomotricidade 

como “[uma] área do conhecimento que tem por objeto o corpo e o movimento 



humano em suas relações sociais e de produção” (SILVA, 2002), e concebê-la 

no âmbito escolar, como prática pedagógica e, portanto, prática social, somos 

obrigados a nos indagar: quais os posicionamentos éticos que cabem ao 

psicomotricista, para que implemente uma prática transformadora, levando-se 

em conta sua intervenção no âmbito escolar? 

Genericamente, podemos tomar de empréstimo as ideias de Saviani 

(1997), para responder, da seguinte forma: o ato educativo é o ato de inserir, 

direta e intencionalmente, os indivíduos singulares no conhecimento mais 

elaborado, produzido pela humanidade.  

Coerentes com a teoria apresentada, tomando aqui o termo “princípios 

éticos” como forma teórica, argumentada, explicitada e codificada da moral; 

especificamente, no caso da atuação do psicomotricista em âmbito escolar com 

vistas a uma prática transformadora/emancipadora, vamos procurar estabelecer 

alguns princípios norteadores gerais e específicos, para este fim. 

Como princípios gerais da prática do psicomotricista na escola, podemos 

elencar: promoção da autonomia dos educandos; desenvolver nos mesmos uma 

atitude responsável e responsiva; enfatizar as dimensões da criticidade, da 

solidariedade e do respeito ao bem comum, numa perspectiva de justiça social; 

oferecer um ambiente que priorize a sensibilidade estética, a criatividade e a 

ludicidade. 

Tais fundamentos gerais, se desdobram nos seguintes princípios 

específicos: a) promover uma atividade psicomotora, seja espontânea ou 

dirigida, orientada pela ludicidade (interação, problematização, criatividade....); 

b) priorizar a articulação do vivido psicomotor, com os conhecimentos escolares, 

de uma forma dialética; c) favorecer que no espaço de atividade psicomotora, os 

indivíduos tenham a possibilidade de apropriações simbólicas, cada vez mais 

elaboradas; d) garantir que no espaço de experiências psicomotoras se explicite 

as relação entre os sentidos pessoais e as significações sociais mais amplas; e) 

oferecer condições de questionamento e superação no que tange à hipertrofia 

dos aspectos da cotidianidade da existência e dos imperativos sociais 

internalizados na forma de Habitus; d) promover, de forma crítica e sustentada 

pela relação atividade-teoria, um posicionamento frontalmente combativo em 

relação aos avanços nefastos da exploração do homem pelo homem, da 



destruição do meio ambiente, do consumo desenfreado, da coisificação das 

relações humanas. 
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Assim, a busca de formas invariantes de percepção ou de construção 
da realidade social mascara diversas coisas: primeiro, que essa construção 
não é operada num vazio social, mas está submetida a coações estruturais; 
segundo, que as estruturas estruturantes, as estruturas cognitivas, também 
são socialmente estruturadas, porque têm uma gênese social; terceiro, que 
a construção da realidade social não é somente um empreendimento 
individual, podendo também tornar-se um empreendimento coletivo. Mas 
a chamada visão microssociológica esquece muitas outras coisas: como 
acontece quando se quer olhar de muito perto, a árvore esconde a floresta; 
e sobretudo, por não se ter construido o espaço, não se tem nenhuma 
chance de ver de onde se está vendo o que se vê. 

 
Assim, as representações dos agentes variam segundo sua posição (e 

os interesses que estão associados a ela) e segundo seu babitus como 
sistema de esquemas de percepção e apreciação, como estruturas 
cognitivas e avaliatórias que eles adquirem através da experiência durável 
de uma posição do mundo social. O babitus é ao mesmo tempo um sistema 
de esquemas de produção de práticas e um sistema de esquemas de 



percepção e apreciação das práticas. E, nos dois casos, suas operações 
exprimem a posição social em que foi construído. Em conseqüência, o 
babitus produz práticas e representações que estão disponíveis para a 
classificação, que são objetivamente diferenciadas; mas elas só são 
imediatamente percebidas enquanto tal por agentes que possuam o código, 
os esquemas classificatórios necessários para compreender-lhes o sentido 
social. Assim, o babitus implica não apenas um sense of one's place, mas 
também um sense of other's place. Por exemplo, a propósito de uma roupa, 
de um móvel ou de um livro, nós 

 
 


