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fatos. Como evidencia MAO TSE-TUNG (1979,
p . 7), ".. sao brilhantes, mas sem substâncla,
sib fragels e sem firmeza. Julgam-se infalfvels,
tomam-se poles malores autorldades e stio °Moresentes, como envied°. Imperials. E macs: "a Iraseologla pretensiosa, distributda a torto e a direito,
e a simples enunclagiio dos fenOmenos em ordem
numerIca, 1, 2, 3, 4, de nada servem" (lbd., p.
10).
Como o lobo de GOETHE, na sua obra FAUSTO, frente ao que presendamos e estamos a
presendar, afirmamos: "... sou o espirito que sempre nega, e Isso can razão porque tudo que exlste
merece acabar".
A rigor, nib 6 a Educagão Fisica que 6 precis°
mincer; eta enquanto fenOmeno cultural 6 Inelutével. 0 que 6 precis° 6 cornbater o desiderato
politico e a concepctto de mundo — a woftan*hazing
que se apPlam num certo optimism°

e num certo homem generic°. Essa weitanschatting tern camuflado a significactio ou a functio
social da Educacto Fisica a mascarado o fato
de que, num socledade de classes, ela apresenta,
enquanto pratica pedag6gica, uma sIgnificacilo, clara a irretorqufvel, de classe.
Não perceber o contradit6rio 6 fazer o JOGO
DA DIREITA. E ser portador de uma ceguelra
mental; 6 apostar na manutencilo da medlocrldade
qua abrlu suss asas sobre a nossa sodedade;
6, fundamentalmente, reaflrmar em nosso pals a
exacerbacto da CARNAVALIZACAO DA MISERIA.
Enfim, como sentenciou MARX, "nIhN human,
a me allenum puto' , 1st° 6, "nada do que 6 humano
me 6 estranho", e o que Importa 6 a LUTA revoluclonarla por uma sociedade justa, de irmãos, de
companhelros que repartam dores e alegrias. Uma
sociedade onde o adverso fol trocado pet° verso.

ATIVIDADES CORPORALS NA INFANCIA: COMENTARIOS As
PERSPECTIVAS DE LE BOULCH, WALLON E LURIA
Fernanda Paiva *

I — INTRODIJOAO
Ao Infclo deste trabalho pretendiamos &border
a Importáncia das atIvidades corporals na infância.
No entanto, nosso senso critico crbu a designagito
"ativkiades corporals" no sentldo de entendermos
que tal expressão carece de uma definigto macs
que bblOgica pare ekiddarmos sue importâncla,
bem como a atuagão da dlta Educagâo Fisica enquanto condigilo sine qua non pare o seu sucesso.
Julgamos essa ser uma questão demals complexa a ser "espremida" neste breve artlgo. A titulo
de esclaredmento, gostartamos de mendonar que
esta questâo tomou-se nosso objeto de estudo
na elaboragão da dissertagAo conclusive deste curso.

No entanto, restava-nos o compromisso de elaborer este artlgo, al6m da curiosIdade, alnda que
usufruindo de uma certa confusào, de ensalarmos
uma critIca acerca de considerac6es envolvendo
o desenvolvimento psicomotor dos infantes.
Procuramos nos ater ao encaminhamento blobglco da questão, mas conclusivamente extrapolamos, justamente por entendermos que a dimensão
biolOgica contrlbulu, mas rolo 6 sufblente pars
evidendiarmos as diferentes fundamentactes das
perspectives da motricidade humane aqui abordadas. Carece a educagIto ffsica de urn esclarecimento profundo — que, Infelizmente, ainda nifto
estamos capacitados a fazer — da relacito de
sues pritticas corn a formagao do homem integral.
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II — DA PSICO A SOCIOMOTRICIDADE
A discussao da motricidade humane atravessa
este skulo corn tantas "Escolas" e peculiaridade
que nos parece vlavel urn meihor estudo da questao.
Aqui, limitar-nos-emos a analisar as propostas
de Jean Le Boulch, Henry Wallon e Alexandr Luria,
embora tenhamos clancia de medicos e neurologistas que tenham trabalhado o conceito de "Unagem do corpo" (Bonnier, 1893) e "esquema corporal" (Head, 1911), bem como o trabaiho de outros
psicOlogos, ref erente ao estudo da evolug gio da
inteligancia (*). Todos estes trabalhos tem Intima
Naga° corn o estudo da motricidade.
E pelo lado da "evoluglio da inteligancla", corn
Waibn, Ajuriaguerra e a psicocinatica de Le Boulch,
que encontramos as principals vertentes da psicomotricidade; ao passo que, corn a "gdnese da
consciancia corporal", pela "apropriagao da experiancia social", Vygotsky, Luria, Bernstein, entre
outros autores soviéticos, caminham em dIregao
a soclomotricidade.
Embora haja, segundo Le Boulch (1986, p.13),
"uma certa confuslo (...), no domfnio da termino!ogle e da fungao e da finalidade em psicomotricidade", tentaremos encaminhar de forma sucinta
o conte6do das propostas dos autores supramencionados, partindo de iddias e de encaminhamentos
filosOficos que bits escolas abragam.
III — LE BOULCH E A PSICOCIPATICA
"A psicocinatica 6 uma teoria geral do movimento human que diz respeito ao enunciado de
princlplos metodolOgicos prOprios, servindo de base
a uma concepcao global da educagao". E assim
que o psicOlogo Jean Le Boulch dd forma a educagao psicomotora. Corn seu trabaiho abrangendo
a Idade da pre-escola e escola elementar, Le
Boulch afirma que "a psicomotricidade nasceu das
Insuficianclas na educagao ffsica de responder a
uma educagao real do corpo" (grifo nosso), ja
que o objetivo da educagao ffsica era o "domfnio
do corpo, e na realidade correspondia ao desenvolvimento das fung6es psicomotoras".
Ao falar do seu "camlnho metodolOgico em educagao psicomotora", este autor parte do prIncfpio
que "ser human s6 pode ser compreendido atravds
do vfnculo que o une ao seu meio Inter-humano",
bagagem hereditéria + caracterfsticas prOprlas de
reack que infiuem no mob human onde a natureza o tern colocado. Dat porque situar a relagiTio
humana (aspecto relacional) e o desenvolvimento
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psicomotor (aspecto funclonal) como eixo de atuaggto do educador, tanto "polo lado da atltude e
qualidade afetiva", como pale "sue competôncia
tecnica (que) dove permitir-lhe propor ou induzir
situagOes educativas e associa-las visando a urn
meihor desenvolvimento funcional".
Ao falar em seus objetivos funcionals especIficos, baseando-se na teoria piagetiana, prop% a
atuactio da educagao psicomotora como contribuidora especffica no campo da assimilagao e da
acomodagao (campos funclonals), atuando neste
jogo de adaptactio e no que le Boulch define como
fungao de ajustamento (1986, p. 28).
/Wm da fungao de ajustamento, a psicomotricidade teria fung6es gnOsicas, ja que a educagao
psicomotora, como este autor concebe, "nil° visa
a scalp particular sobre o processo espontfineo
de tomada de conscidincia da informaglio, itt que
trata-se de urn trabalho de ajustamento global".
Seriam estas fung6es gnasicas a ampilagão do
conceito de percepgao pare a organizagao consciente dos dados, envolvendo as informageses em
relactio ao pr6prio corpo e a fungao de interiorizacao em psicomotricidade, permitindo a crlance,
atraves de uma atengilo perceptive centrada no
prOprlo corpo, tomar consclancia de sues caracterfsticas corporals, tendo como conseqUincla a estruturacao espago-temporal, mesmo esta abrangendo uma meihor dissociagão dos movimentos
suscettvels ao controle das proxies, o que é uma
fun ao de ajustamento.
importante ressaitar que Le Boulch considera
que "a educagao ffsica tem urn rol importante
na educagao, tendo sua lick principal na organizacao das fungdes neuropsicolOgicas". Afirma que
he "uma estreita correlagito entre os conhecimentos neurol6gIcos e os dados praticos", mas
rub aceita uma concepgão localizacionista de "tal
fungao em tal estrutura" alegando que, "na realidade, uma determinada fungao pee sempre em jogo
urn conjunto de estruturas, que fez corn que o
organismo reaja como urn todo".
A utillzacao da neurofislologia conduz seus estudos de mantra a envolver o aspecto relacional
afetivo e a utilizagao dos elementos neurolOgicos
como encaminhamento de uma proposta psicomotore. Muitos psicanalistas consideraram apenas o
aspecto mecanicista desta questa°, mas Le Boulch
concebe "o rol dos analisadores corticals como
facultativos no ajustamento motor e, reconhecendo
como fundamental o papal das estruturas subcortlcats, 6 fitc11 compreender que o componente emoclonal nil" a s6 urn componente sobreagregado",
pois, pelo contrario, representa "um elemento fundamental na integragáo sensorial, suporte dos processos de motivagao".

Ver Vitor da Fonseca e Nelson Mendes; Escolas, Escola, Quern Es Tu?, Artes Moklicas, Porto Alegre, 1986.
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Aldm disso, dd peso as particIpagOes do hipotdlarno na adaptack comportamental, ao estado flsiolOgIco do organismo, ao sistema limbico na repercussào emotional de acontedmentos exterbres
ao hlpocampo na qualificagão das experiências
atuals em relacito as anterlores.
segundo este Otica que Le Boulch atribui
ao neocOrtex dm 86 a funck de organizer a
resposta motors durante o ajustamento, mas ele
tern, sobretudo, "um papel antecipador sobre o
piano emoclonal e urn papal de controle e de reorganizagáo das praxias, correspondendo a vivancia
anterior".
Para Le Boulch uma pre* representa urn &ste-

rna de movlmentos coordenados corn urn fim determinado ou uma Intend°. Proxies sates que, enquanto %Mk de apstomento (grifo nosso), podem
ester Nadas coordenagdo ou A espontaneidade.
No piano da coordenaglio nos ensina quad !moossivel "Identificar a funcão de ajustamento a uma
hIpotOtica fungal° de coordenagirto". No entanto,
no piano de espontaneidade, postula que "adequadas reagóes gestuais e postures espontãneas
as condigeles atuals, sem intervengao da reflexao,
sup% o use da fungão de ajustamento, cuja amplitude traduz coals ou menos a grande plasticidade
das estruturas nervosas que devemos manter al6m
da Wade rnadura" e que, em termos de formagho,
"o desenvolvimento funcional e o aspecto relational
estão intimamente Ilgados, na medida em que o
carater espontâneo da expressão a fortemente influendado pela forma como 6 vivlda a presence
da outra pessoa no piano afetive.
Durante todo o seu Nvro, Le Boulch procura
evidenciar essa InfluAnda, trilhando desde a vide
intra-uterine ate aos 3 anos, falando-nos das conseq0Onclas educativas do estagio corpo vivo ate
estagio da estruturagra perceptive (que se chi
aos 6 alms), refletindo na forma de "como o adutto
penetra no universo vivid° pela crianga". E sobre
"ajustamento" e "espontaneidade" qua voltaremos
a falar depots.

IV — WALLON E A miciagAo PSICOMOTORA
DO PENSAMENTO
Diz -se que Henry Walbn fob o primeiro psicOlogo
a lever a pslcologla o metodo do materlalismo
dialetico.
Ao contrarlo de Le Boulch, que defends a Identidade estrutural e a continuldade evolucbnista dos
perbdos de desenvolvimento, Walbn encara este
processo pelas descontinuidades e contradigOes
qua ale apreseMa, preferindo o dlidogo corn a
crianga a I6gica racionalista sugerida polo estruturalismo piagetlano.
Coloca-nos que não existe uma oposigho entre
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desenvolvimento psico-bioldgico e as condigdes socials quo o impulsionam. Para ele a sociedade
6 uma ' necessidade orgiinica" que determine o
desenvolvimento e, portanto, a inteligéncia, onde
o conhecimento 6 tido como "patrimOnio extrablo16gico" a ser evoluldo pelo "grupo social' , sendo
desenvolvimento biolOgico e o social condicOes um
do outro.
0 movimento 6 a caracteristica existential da
crianga ate a aquisigão da linguagem e, por isso,
Wallon o acelta como a primeira estrutura de relagáo corn o meb de onde se edificant a inteligência.
Para este autor, o movimento esta sempre contido
de uma potancia psiquica e deve ser entendido
como um deslocamento no espago de uma "carga

afetiva" que se manifests das seguintes formes:
1 — Deslocamento ex6geno: como resposta a forgas exterlores.
aqui, por
exempb, que a crianga "vence"
a hipotonicidade da coluna e
conquista progressivamente a
postura bipeds.
2 — Deslocamento autOgeno: como resposta do
prOprio corpo ao mundo exterior,
envolvendo a maturagão do sistema nervoso e se preparando
pare a eclosão da inteligencia.
A aprendizagem da locomocão
ilustra essa passagem.
3 — Deslocamento dos segmentos corporals: como
urn "difilogo de relagOes" que
concretizam bem as aquisigOes
dos primeiros habitos socials.
Para Walbn, o movimento tern urn signIficado
de relagáo afetiva corn o mundo, que protege a
crianga na sue histOrica biossocial. A coordenagão
motora, como resposta ao meio, reside numa estebllidade de reagOes proprioceptivas, tabs como nobles de superficie corporal, qua, por sue vez,
desembocam nas reagOes exteroceptivas (relagOes
espago-cin6ticas) de acordo corn a disposick espago-envolvente e a evolugäo perceptivo- motors.
Sabre a evolugão psicomotora, diz processar-se
nurna "dial6tica de desenvolvimento", desde onde
j6 podemos perceber, atravifts dos movimentos agitados e desajeitados, reladonados ao bem e ao
coal-estar, que a motricidade "6 o suporte comum
e original de onde vao nascer as realizagOes da
vide psiquica" (estfiglo Impulsivo do rec6m-nascido).
Wilbn equaciona esta evolugáo da psicomotricidada desde o esti& impUsivo ate o estrigio personalistic°, passando pelo estrigio tOnico-emocional
(onde destaca a importAncia da emogio enquanto
detonador da ag gro, equivalents a urn pre-linguagem), pelo estagio sensOrio-motor (caracterizado
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por urns maturidade organizacbnal des emogees),
polo estagio projetativo (onde aparecem as primeiras representagOes) chegando, enfim, ao estagio
personalfstico, onde as nogOes tempo-espago sao
solidificadas e "o meio comega a modificar-se
em fungão dos primeiros esbogos de desejo".
Sobre o movimento como materializagao da conduta, este autor prop86, dentro de uma perspective
de significado psicolOgico da conduta, o movimento
como uma inteligrancia concreta so integrar e ordenar o campo operacional onde efelto (pensamento)
e resultado (movimento) siginficam a mesma coisa.
Sob este ponto de vista, ja nib se pode dissociar
a conschancia da agar) e vice-versa.
Wailon demonstra que "a essencia do movimento
fungáo do conjunto des relagOes socials na medida em que 6 natureza social da vide humane
que determine o desenvoivimento psicomotor".
Considers que 6 polo movimeno que "sib adquiridas
as nogees e os conhecimentos que existem fora
do indivfduo", e que estes afro o "patrimernio" do
sou grupo. Para ale, o motivo de um comportamento 6 a prOpria sociedade.
Ao abordar a imitageto como totalidade psicomotore, falarnos da identificagao social referindo-se
a formagao dos primeiros hibitos motores , atraves
da repetigão de movimentos, criando os gestos
theis e eliminando os inuteis, como fundamentals
a uma adaptagao "socializante e evolutiva". A imitagão a tida como um ajustamento (grifo nosso)
ao mundo exterior do mundo adulto, sendo ela
resultado des relagOes socials que ve a sua volta.
Na Ultima fase da identificagito social, (a imitagero
refietida), imitagao e comportamento se confundem, enquanto• manifestagáo da conduta propriamente Ma, superanda assim o "querer fazer" polo
"poder fazer". Completer-se, entao, a evolugto da
crianga, do gesto a palavra, do ato ao pensamento.
Podemos concluir que Walton opts por uma visa°
"blopsicossociolOgica", esforgando-se num "matedalismo-dialatico" que acaba por dicotomizar o ser
humano e reproduzir o mesmo positivismo, da bemintencionada (?) proposta de educageto global da
psicocin6tica de Le Boulch.
V — A PERSPECTIVA MATERIALISTA DA EVOLucAo PSICOMOTORA: A SOCIOMOTRICIDADE
Sao os psicerlogos sovieticos os precursores
da sociomotricidade, sendo Vygotsky, Luria, Bernstein, Zaporozeths e Bkonln os encabegadores da
escola sovietica. A sociomotricidade encerra uma
nogio antropoldgica de hornem, onde "a eget° (o
movimento) constitui o mei° de relagito concrete
corn o mundo".
Para a sociomotricidade, todo movimento 6 in-

tencional, mas esta intencionalidade nao sensivel
possul leis prebrias as quais, por principle, nas
paiavras de Luria, rteo podem ser vinculadas
experhancia imediata. Isto porque o desenvolvimento da crianga Oro ester sob a razao direta
da perspective biolOgica, no sentido do movimento
como organizador progressivo des sensagOes e
percepgeres, acarretando na maturagfe do sistema
nerves°, mas, sim, numa perspective materialistadialética, orientado pela relagáo interativa corn o
adulto socialized°.
A evolugao social e a evoluceto bioleigica da
crianga condicionam-se uma a outra. 0 que, a
princfpio, pode parecer o mesmo afirmado por Walton, diferencla -se deste, na medida em que agui
a crianga 6 considerada urn ser ativo e nao urn
"espectador do mundo adulto" resultado des relagems que ver a sue volta. 0 que, em outras palavras,
poderia ser o mesmo que "o adulto Penetrando
(grifo nosso) no universo vivido pela crianga". Aqui
ela 6 um ser ativo que interage nestas relagees.
Assim, Luria, so teorizar a organizagao cortical
do movimento, aponta-o com p concretizagäo des
informagees dadas pales anaNsadores proprioceptivos e exteroceptivos, posteriormente trabelhadas
na cOrtex atravas de urns atividade analftico-sintratica. 0 movimento tido como comportamento
intencional nao 6 "resulted° de contragOes musculares puras mas, sim, a materializagito de uma
agar) humanizada (por isso culturalmente influendada), refietida previamente por uma atividade superior' .
A origem do ato voluntario 6 a comunicagfro
da crianga corn o adulto e a essancia deste ato
voluntario e livre consiste em que sue cause encontra-se nas formas socials de comportamento. Baseado nos trabalhos de Vygotsky, Luria af Irma
que "a explicagao cientifica do ato voluntetrio nao
dove buscar sues fontes nos fatores bblegicos
que determinam a vida do organism°, ou em fatores
espirituais (...). E indispensével sair dos limites
do organismo e examiner como os processos voluntarlos se formam no curso do desenvolvimento
da atitude concrete da crianga e de sua comunicageto corn os adultos".
Justamente por entender o corpo como parte
material do ser humano, contendo a sentido concreto de todo o comportamento histOrico da humsnidade, este surge como um dispositivo especial
corticalmente organized°. Isso a extremamente importante pare entendermos a refold° que Luria
estabelece entre corticalizageb do movimento intencional e a linguagem, pots 6 a "necessidade
de organizageto sensorial' (deflagrada por Inputs)
que viabiliza a compreensito do desenvoivimento
des estruturas perceptivas que irao possibilitar a
realizagao de movimentos PARA ALGUMA COISA.
Mais que isso, possibilita entendermos que "o ho-

186 — Junho, 1993

mem dIspire, ndo s6 de urn conhecimento sensorial,
mas tambrdm de um conhecimento racional. Possui
a capacidade de penetrar mais profundamente na
essetncia das coisas do que the permitem os Orgitos
dos sentidos.
Esta particularidade de refletir a realidade, altrm
da experiancla sensorial Imedlata, 6 a pecullaridade
fundamental da consciancia humana. Ora, pelas
mOltiplas relagOes corn o mob exterior que se
constituem as sensagOes e as percepgees, corn
as quais a consciencla se organiza e auto-regula.
Para Luria 6 pelo movimento intencional que
a crianga se relaciona corn a realidade, colocando-a
em confronto e cOnferindo-lhe uma taref a cognitiva
de manifestar respostas condizentes corn o kit°
que ela pretende obter. Assim, o movimento
conseqOanCia da organIzagito cortical e, enquanto

ato voluntdrio, seria o prOprio pensamento em agão.
Nao podemos perder de vista que a escola sov16tica se baseia no conceito de "hereditariedade social' , proposto por Engels, e pela "apropriagito
da experiancia social", para usarA as palavras de
Marx — conceitos diametraimente opostos ao
"ajustamento individual", proposto pela psicocintrtica, e ao "materialismo-dialtdico" de Walion, que
aos nossos olhos macs se aproxima de uma dialatica idealista. Na perspectiva sociomotora, motricidade e linguagem superam o existenclalismo da
"base social" e comprometem-se corn a forma
histOrico-social da existancla do homem.
VI — FECHANDO OS PONTOS ABERTOS

Concordamos corn Luria quando ele afirma que
"as origens do pensamento abstrato e do comportamento categorial (...) devem ser buscadas nao
dentro da consciência e nem do carebro, mas
sim nas formas da exIstancla histOrica do homem".
Assim, nib concordamos corn Le Boulch e a sua
"fungáo de ajustamento' que "devemos manter
slam da idade madura". Isso porque entendemos
que nem todas as experiênclas humans recaem
sobre a experitincia imediata ("vivida"), como a
sociomotricidade propde. A "fungao de ajustamento", desencadeadora do "carttter espontâneo" dos
movImentos da crianga, nada mais 6 do que o
aspecto que tomam as transformagOes das estruturas prOprias do homem em funglo das variaveis
do mundo exterior. Este "mundo exterior" não 6
aleatOrio e sim histOrico e culturalmente determinado. Le Boulchl defende que "as reagOes espontaneas ntto silo pensadas; sae dirigidas pouco a
pouco por uma intencionalidade, verdadeira consclencia do fim a alcangar". No entanto consideramos que a crianga vive não s6 no mundo das
impresseres imediatas; Mc) s6 acumula experiência
visual, mas tamb6m assimila experitoncia social.
0 prOprio Walbn avanga neste sentido, colocando
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as condigOes socials que impulsionam o desenvolvimento, mas acaba particularizando no psicoblo16glco. No seu ' materialism° dialtrtico", calcado no
materiallsmo da natureza, independente a consancia do homem, e na dialiotica da nib — casual
acumulagao de objetos na natureza, nao explicita
o fator histOrico — cultural determinants dos valores materials e "esplrituals" criados pela humanidada. Tanto Le Boulch como Wallo p não contextualizam o aparecimento da linguagem na crianga como
apropdagio, per ela, do mundo adulto, SOCIALMENTE PRODUZIDO E CULTURALMENTE DIFERENCIADO.
Isso nos levar a crer que ambas as escolas,
de fundamentagão estruturalista, caminham para
uma dIscussào idealista da aquisigão da linguagem,

via "psicomotricidade", onde reconhecem a passagem do homem sensorial ao racional, mas sem
analisar as causas desta passagem. Nas palavras
de Luria, a passagem do sensorial ao racional
resulta nao menos importante do que a passagem
da mattkla inerte a vida, onde o homem difere
do animal "pelo fato de que, corn sua passagem
a exists:Inch!' hist6rico-social, ao trabalho e as formas de vida social a ales vinculadas, mudaram
radicalmente todas as categorias fundamentals do
comportamento.
La Boulch considera a educagáo fisica insuflcanto na educagao "real" do corpo. Evidentemente,
a discussto do que 6 real 6 muito abrangente,
e, aqui, nao convêm determo-nos nela. No entanto,
faz-se necessitrio esclarecer que per real nao entendemos uma educagão metaffsica da "conscierncia", da imagem corporal.
E com multa atengtto que devemos entencler
a participagao da "dialtitica" nas 3 escolas. Na
primeira, numa dialética entre os aspectos relacional e funcional; na segunda, dialeticamente, do
gesto a palavra, do ato ao pensamento, "dialatica"
caracteriza o movimento perpetuo das coisas, inclusive da natureza. Porarn na tercelra escola,
clarifica- se uma questao ate mato ainda nao abor dada: a dlferenga das transformagOes na hist6ria
da natureza e as transformagOes da hist6ria humana. Recorrendo a fIlosofia, segundo Vico, este nos
resume de forma bem simples que ''a diferenca
entre a histOria natural e a histOria humana e
que fomos its que fizemos a histOria humana,
mas nib a hist6ria natural". 0 matodo do materialism° dialatico 6 aplicado na sociomotricidade tal
qual o marxismo propOe
A diferenga ideolOgica que abrange as 3 escolas
6 por n6s sugerida na medida em que, se pegarmos
a conceituagto de psicocinOtica — "princfplos metodoldgcos prOprios que norteiam uma concepgao
gbbal (grifo nosso) de educaggro" — abriremos
uma discussão que val muito al6rn da importancia
do cortex na motricidade. Diga-se de passagem,

Junho, 1993 — 187

todos os autores assim o considerarh. NEto podemos perder a dimensdo de que educar a trabalhar
conscidnclas, e isso envolve concepgeoes polfticas
de educed)°, de sociedade e de homem.
Estamos convencidos de que a atividade vital
humane se caracteriza pela sua agar:), no sentido
prdprio de atividade socialmente produzida, onde
o ser-se no mundo, diferentemente de ser no
mundo, origins formes de comportamentos inde pendentes dos motivos biolOgicos elementares, forma pela qual, ands, a metodologia positivists, reducionista e mecanicista, vive tentando ao homem
"quadrif icar".
Suspeitamos que, para &dm das perspectives
psicomotoras, 6 precis° caminhar no sentido de
um entendimento da motricidade humans como
emerg6ncia da corporeidade, ou seja, do homem
como presence e espago na hist6ria. Esta proposra,
j6 defendida por Manuel Sergio, dove ser meihor
estudada e discutida. Apesar de discordarmos de
epistemologia por ele proposta, aceitamos a sua
defesa da intencionalidade operante - a motrocidade - mas esta reflexdo ja 6 motivo para um
novo estudo...
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A REALIDADE SOCIAL COMO BASE DE TRABALHO NAS ESCOLAS POBLICAS
JOGOS/ESPORTE/GINASTICA/DANCA, ALEM DO REAL APARENTE
Sandra Sales •

Este trabaiho apresenta experldncias desenvolvides na capacitagdo de professores de Educadto
Ffsica, em relagão a Jogo/Esporte/Gindstica/Danga, no ensino fundamental e midi° da Rede Oficial
de Ensino do Estado de Pernambuco. Nele enfatizamos a organizagdo do conhecimento que sere velculado pela escola em 4 ciclos de nfveis de organizagdo do pensamento dentffico sobre o conhecimento. Processo este que contempla urns nova
lOgica do processo Ensino-Aprendizagem no ambito
metodolOgico e cientffico.
* Secretaria Estadual do CBCE-P e.

A capacitagdo a compreendida como urn processo de descoberta cientffica e tecnoldgica que
possibilita ao educador a apreensio de conhecimento necessdrio a compreensdo da ideologia dominante; bem como possibilita o estabelecimento
de lagos concretos, atravds do conhecimento, corn
movimentos de transformagdo social, especificamente atraves de urn projeto hist6rico definido
ao qual se liga uma teoria educacional diferente.
Todavia, a reflexdo sobre necessidade de transformar as relagOes socials dentro da escola, do trata-

