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RESUMO 

 

 Como professores de Educação Física escolar, encontramo-nos 

sempre envoltos às questões relacionadas à nossa atuação, seja nas questões 

de cunho metodológico ou epistemológico. Nesta pesquisa, objetivamos 

identificar as compreensões de corpo, movimento e aprendizagem na teoria 

Psicocinética proposta por Jean Le Boulch e sua aproximação com a 

Educação Física. Buscamos apontar elementos epistemológicos sobre a 

teoria, a Educação Física e sua atualidade nesta área, acreditando que essa 

aproximação e diálogo venham contribuir com o este campo do 

conhecimento. Professor francês, formado em Educação Física, Medicina e 

Psicologia, Le Boulch teve grande influência na área da Educação Física no 

Brasil nos anos 70 e 80, principalmente com sua vinda para ministrar 

cursos e com os conhecimentos trazidos da psicomotricidade. Seus estudos 

caminharam na construção do conhecimento sobre o movimento humano, 

considerando sua importância na educação e no desenvolvimento do 

indivíduo e na crítica à visão mecanicista do corpo e do movimento. Nossas 

reflexões foram baseadas nos conceitos trazidos pela Psicocinética 

apresentados nas referências bibliográficas de Le Boulch no Brasil, além de 

outros trabalhos desenvolvidos por ele neste país, conferências, palestras e 

entrevista desse estudioso, assim como dos debatedores do seu trabalho. 

Optamos por uma abordagem teórica e adotamos a Fenomenologia do 

filósofo Maurice Merleau-Ponty (1999) como referência metodológica, 

considerando também a influência do seu pensamento nos estudos de Le 

Boulch. A Educação Física é área do conhecimento na qual a aprendizagem 

do movimento configura sua intervenção, pensamos então, que o corpo 

sendo unidade que existe em si próprio em relação ao mundo e esse contato 

com o mundo dá-se a partir do movimento humano, novos sentidos para o 

ensino da Educação Física podem configurar-se a partir da reflexão dos 

conceitos fenomenológicos trazidos por Le Boulch em sua teoria. 

 

 

Palavras-chave: Psicocinética – Corpo – Movimento – Aprendizagem – 

Educação Física 
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ABSTRACT 

 

 School teachers in the discipline of Physical Education, we find 

ourselves constantly in question of methodological and epistemological 

issues of practice. This research aims to identify human body 

understanding, movement and theoretical learning proposed by examining 

the work of Jean Le Boulch and his approach to Physical Education. We 

seek to indicate epistemological elements about Physical Education theory 

and practice, believing that this approach and dialog comes to contribute 

with this field of knowledge. Boulch, a French teacher of Physical 

Education, Medicine and Psychology, had an important influence in 

Brazilian Physical Education during the 1970s and 1980s. His main 

contribution was teaching courses and knowledge about psychomotricity. 

Boulch’s studies helped to build knowledge of human movement; 

considering his importance in people’s development and a critic to a 

mechanistic view of body and movement. Our reflections will be based on 

the concepts brought from psychokinetics presented in the bibliographic 

references of Le Boulch in Brazil, and other references developed by him 

in this country including conferences, lectures and interviews. This 

reflection includes the debaters of his work. We chose a theoretical 

approach referring to the Phenomenology of philosopher Maurice Merleau-

Ponty (1999) as a methodological reference considering the influence of his 

thought in Le Boulch studies. This thesis examines the learning and 

practice of teaching the Physical Education field of knowledge. We 

conclude that the body being an entity that exists for itself in the world and 

that contact with the world starts from human movement. Ultimately, new 

trains of thought for the teaching of physical education can be set from the 

reflection of phenomenological concepts brought by Le Boulch in his 

theory. 

 

Keywords:  Psychokinetic - Body - Movement - Learning - Physical 

Education 
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  Pensar nas questões referentes ao corpo, à criança e à 

Educação Física escolar faz parte de minha vida acadêmica e profissional já 

há alguns anos. Desde o período da graduação em Educação Física, nos 

estudos do grupo de pesquisa
1
, nos trabalhos como monitor de disciplinas

2
, 

na Especialização
3
 e, posteriormente, como professor de Educação Física 

em escolas da rede de ensino do Município do Natal
4
. 

  Sendo assim, refletir sobre questões referentes à educação no 

Brasil é tarefa primordial do professor, principalmente quando nossa 

atuação dá-se em uma área urbana de grande desigualdade e 

vulnerabilidade social. A falta de saneamento, escolas, posta de saúde e 

áreas de lazer são fatores que permeiam o meu ambiente de trabalho. 

  Assim, no exercício do magistério, pensando na realidade em 

que me encontro, dos alunos e da comunidade, buscando soluções que 

passam pela escola, no sentido de oportunizar conhecimento e experiências 

que possam mudar a realidade social e educacional dos alunos, encontro na 

Educação Física também possibilidades de refletir e discutir sobre o corpo, 

                                                           
1 Participei do Grupo de Pesquisa Corpo e Cultura de Movimento no período de sua criação. Grupo de 

pesquisadores interessados em investigar as relações entre o corpo movimento, reunindo experiências 

diversas na formação acadêmica, profissional e institucional. Realizadas ações de ensino, pesquisa e 

extensão em áreas como arte, educação física e educação (http://www.paideia.sedis.ufrn.br/gepec). 

2 Exerci a função de monitor no Projeto “Habilidades Motoras na Infância: Bases Teóricas e 

Metodológicas”, coordenado pelo Professor Doutor José Pereira de Melo, atuando nas disciplinas 

Aprendizagem motora e Desenvolvimento motor, no período da Graduação entre os anos de 2000 e 2002. 

3 Curso de Especialização em Ensino de Educação Física na Escola, realizado na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte nos anos de 2006/2007. 

4 Escola Municipal Djalma Maranhão, 2004 - 2007; Escola Municipal Estella Lopes (2007), Escola 

Municipal Zuleide Fernandes (2008) e atualmente exerço a função de vice-diretor, na Escola Municipal 

Professor José de Andrade Frazão, escola localizada no Bairro de Nossa Senhora da Apresentação, na 

periferia da “zona norte” da cidade de Natal. 
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o movimento e a criança, acreditando que esse conhecimento é 

fundamental para o ser humano. 

  Buscando essas reflexões sobre corpo e mais especificamente 

sobre a Educação Física no contexto escolar, tive contato com a última obra 

de Jean Le Boulch traduzida para o português e publicada no Brasil, O 

corpo na escola no século XXI: Práticas corporais (2008), obra extensa e 

que apresenta 40 (quarenta) anos de seus estudos, uma vasta construção 

teórica que intenciona, dentre vários aspectos, vislumbrar também novos 

caminhos para a educação da criança, e para isso, prioriza o corpo e as 

práticas motoras apontando-as como elemento central da educação. 

  Jean Le Boulch, professor de Educação Física, Médico e 

Psicólogo francês, teve grande influência nos trabalhos da Educação Física, 

pois, para além de sua formação inicial nesta área, seus estudos 

caminharam na construção do conhecimento sobre o movimento humano, 

considerando sua importância no desenvolvimento da pessoa e contrário à 

visão fragmentada do corpo. 

  Surgiu, em certo período, como referência, e com suas ideias 

guiou a atuação educativa de professores e diversas obras na área de 

Educação Física. Dentre elas, podemos destacar a obra Educação de corpo 

inteiro: teoria e prática da Educação Física (1989) de João Batista Freire, 

que teve grande influência na área de educação, não apenas na Educação 
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Física, mas também nas áreas da Pedagogia e Psicologia, principalmente 

por se tratar de um trabalho voltado para estudantes de magistério, para 

professores da educação infantil (pré-escola) e professores do ensino 

fundamental anos iniciais (antigamente 1
a 
a 4

a
 séries do 1° grau). 

  O contexto histórico de aproximação no qual os trabalhos de 

Le Boulch passam a fazer parte das reflexões na área de Educação Física 

no Brasil remete aos anos 70 (setenta) e 80 (oitenta) do século passado, 

quando o Governo Federal investiu na Educação Física com diretrizes 

baseadas no nacionalismo, na segurança nacional, na tentativa de formação 

de uma juventude forte e saudável. A legislação brasileira fundava a 

obrigatoriedade da prática de Educação Física em todos os níveis de 

ensino, pautando-se no esporte e na melhoria da aptidão física (SOUZA 

JÚNIOR, 2005; BRASIL, 2001). 

  Sendo assim, a Educação Física, a qual historicamente fora 

institucionalizada prioritariamente por médicos e militares, verificados nos 

métodos ginástico/militares e no esporte competitivo, nos quais o ser 

humano e, consequentemente, o corpo, eram vistos como um objeto, uma 

máquina, com objetivos de disciplinamento, seja físico ou moral, visando a 

possibilidades políticas, militares, de alto rendimento, no esporte, na 

necessidade do trabalho etc. 
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  Nesse período, algumas mudanças foram configurando-se na 

Educação Física, causaram muitos embates na área, debates formaram-se, 

questionamentos sobre a realidade da Educação Física daquele período, a 

volta de professores que fizeram doutorado no exterior trazendo novas 

ideias, criação de cursos de pós-graduação, a realização de congressos, 

aumento do número de publicações e seminários na área, além de uma 

mudança no conteúdo das publicações, antes voltadas para áreas técnicas e 

biológicas, comuns naquele período. Temas como esporte, treinamento, 

desempenho e preparação física, por exemplo, foram gradativamente 

dividindo espaço com publicações voltadas para áreas das ciências sociais, 

com viés pedagógico, da psicologia, pedagogia e sociologia, dentre outros 

(Daolio, 1998). 

  É nessa conjuntura que aparecem os movimentos renovadores 

e alternativos na Educação Física no Brasil, destacando-se entre eles a 

Psicomotricidade com variantes como a Psicocinética de Jean Le Boulch, 

com uma perspectiva para vislumbrar outros significados ao corpo e à 

educação, apresentando-se como contestação à Educação Física ligada, por 

exemplo, ao esporte rendimento e a uma concepção dualista de homem, 

modelo este, que não atendia mais os anseios da Educação Física na escolar 

(Coletivo de Autores, 1992; Souza Júnior, 2005). 
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  E a psicomotricidade no âmbito da Educação Física ganha 

impulso tanto pela ida de professores brasileiros ao exterior, mostrado 

acima, como também pela vinda ao Brasil do Dr. Jean Le Boulch, em 

dezembro de 1978, para ministrar um curso de Psicomotricidade, sob a 

coordenação da SEED/MEC (Secretaria de Educação Física e Desporto – 

Ministério da Educação) e dirigido especialmente para professores de 

Educação Física das Universidades Brasileiras (Soares, 1996). 

  Neste período, há também um crescimento de várias 

publicações sobre a Psicomotricidade, assim como acontecem traduções 

para o português de autores como o próprio Le Boulch, além de J. 

Chazaud, Pierre Vayer, André Lapierre e Bernard Aucouturier, entre outros 

(Ibidem). 

  Destaca-se, dentre vários estudiosos estrangeiros que 

apresentavam seus trabalhos sobre psicomotricidade no Brasil, a 

contribuição de Le Boulch, reconhecida em alguns textos e eventos das 

décadas de 80 e 90. Manoel Sérgio (1992), tecendo uma reflexão sobre a 

Ciência da Motricidade Humana e propondo perspectivas futuras para 

Educação Física, assinala a importância e influência dos trabalhos de Le 

Boulch na visão ampliada do corpo, ponto que consideramos primordial. 

  Essas concepções trazidas dos livros de Le Boulch segundo 

DARIDO (2003, p. 13) “[...] inaugura uma nova fase de preocupações para 
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o professor de Educação Física que extrapola os limites biológicos e de 

rendimento corporal, passando a incluir e a valorizar o conhecimento de 

origem psicológica”. 

  A influência de seu trabalho voltado para a Educação Física e 

mais especificamente para o ambiente escolar faz refletir sobre vários 

aspectos a respeito do desenvolvimento e aprendizagem das crianças, sejam 

elas deficientes ou normais, considerando as questões referentes à 

afetividade, às emoções, as questões que envolviam elementos psicológicos 

e motores. 

  A importância e influência das suas ideias na Educação Física 

no Brasil podem ser notadas, por exemplo, em sua participação no I 

Congresso Brasileiro de Educação Motora em 1994, onde proferiu a 

conferência de abertura. Evento importante para as reflexões que 

estimulavam os debates da área naquela época e que foi divulgado no livro 

Pensando a Educação Motora (De Marco, 1994). 

  É importante comentar que as obras de Le Boulch 

influenciaram a intervenção pedagógica e as pesquisas na área de Educação 

Física, entretanto, após a década de 80 houve uma lacuna na tradução e 

publicação de seus trabalhos no Brasil, um “esquecimento” das suas ideias, 

seu trabalho não se consolidou após esse período. Isso correu também, em 

detrimento de outras abordagens e conflitos que marcaram o ambiente da 
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área nos anos 80. Essas novas abordagens encontravam-se em consonância 

com as mudanças e uma “nova ordem” da Educação Física no Brasil 

daquele momento, apresentando outros direcionamentos e discussões para a 

área (Daolio, 1998) 
5
. 

  Frisamos que as ideias apresentadas por Jean Le Boulch em 

seus trabalhos, principalmente os conhecimentos trazidos da 

Psicomotricidade, que serviram de base para formulações de sua teoria e 

que influenciaram a Educação Física, foram concebidas no início do século 

XX fora do Brasil numa perspectiva de reabilitação e no auxílio à saúde de 

crianças que apresentavam atrasos, dificuldades e transtornos em seu 

desenvolvimento motor (Le Boulch, 1983). 

  A psicomotricidade, entretanto, avançou desde os primeiros 

estudos, conhecidos nos trabalhos de Dupré, P. Vayer, A. Lapierre, B. 

Acountier, dentre outros, que desenvolveram suas observações sobre a 

ligação entre as relações psíquicas e motoras e com a utilização do 

                                                           
5 Nesse período, encontramos um momento de mudança, uma negativa por parte da Educação Física 

sobre conteúdos mais tradicionais até então, como a ginástica e o esporte, atribuindo-lhes um caráter 

alienante. Esse entendimento concebido por uma parte dos estudiosos da área, naquele momento, 

transformou o foco do debate acadêmico da área para um caráter mais político. Não por acaso, pois esse 

período também foi marcado pelo fervor das mudanças políticas ocorridas no início dos anos 80, a criação 

do Partido dos Trabalhadores, o fortalecimento dos sindicatos, a volta dos exilados políticos, dentre 

outros (Daolio, 1997; Soares, 1996). 

Daolio (1997, 1998), mostra que essa mudança causou intensa animosidade entre grupos de estudiosos 

que, influenciados também pelos discursos de ordem política, dividiram em dois extremos. Podemos dizer 

de forma geral que um grupo possuía posições baseadas em uma concepção mais biológica de natureza 

humana e o outro possuía referências mais voltadas nas ciências humanas, numa concepção cultural e, 

especificamente, no marxismo. Ainda segundo o autor, esse embate teve diversas implicações para a 

Educação Física, certo atraso, visto que as preocupações políticas tomaram espaço maior que o conteúdo 

e as proposições apresentadas pelos grupos naquele momento, mas também destaca o caráter desbravador 

e relevante dos envolvidos. 
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movimento humano para fins terapêuticos e de reeducação, considerando o 

ponto de vista patológico, e avançou até os dias atuais, progressivamente 

conquistando cada vez mais adeptos no mundo todo (Fonseca, 1983, Le 

Camus, 1986). 

  Há algum tempo seja na França ou em outros países, a 

Psicomotricidade deixou de possuir a ação voltada apenas à questão 

terapêutica, continuou a desenvolver-se utilizando seus próprios 

conhecimentos. Como exemplo, podemos citar a SBP
6
 – Sociedade 

Brasileira de Psicomotricidade e o ISPE-GAE
7
 – Instituto Superior de 

Psicomotricidade e Educação, os quais tem em seus trabalhos a atuação 

clínica da Psicomotricidade e organizam a profissão de psicomotricista 

desde a década de 80. Assim, avançou seu campo para as mais diversas 

áreas, Psicologia, Psiquiatria, Neurologia, Educação e, dentre elas, a 

Educação Física, que recebeu os conhecimentos muito pelo trabalho do 

Professor Jean Le Boulch. 

  Como havíamos discorrido anteriormente, as obras de Le 

Boulch serviram como um movimento de ideias para a Educação Física em 

certo momento histórico no Brasil e em vários países. Acreditamos que a 

                                                           
6 Entidade de caráter científico-cultural, sem fins lucrativos. Foi fundada com o objetivo de agregar os 

profissionais que vinham se formando e trabalhando na área. Atualmente, busca a regulamentação da 

profissão através de projetos de lei (http://www.psicomotricidade.com.br). 

7 A OIPR Organisation Internationale de psychomotricité et Relaxation (Paris - France) é a instituição 

responsável por organizar a profissão de psicomotricista no mundo. No Brasil é representada pelo ISPE-

GAE (Instituto Superior de Psicomotricidade e Educação). Instituto especializado no ensino da 

Psicomotricidade para profissionais das áreas de educação e saúde. 
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revisão dessa Teoria construída durante uma vida inteira, possa servir às 

discussões da Educação Física de forma geral, por considerarmos que 

ensejam reflexões, fundamentadas nas proposições apresentadas por ele e 

no desdobramento de seus conceitos. Afinal, conceitos de movimento, 

corpo e aprendizagem são fundamentais para as discussões do campo da 

Educação Física. 

  Os trabalhos de Le Boulch já trazem uma proposta que nos faz 

pensar a Educação Física e a importância do movimento, contudo, ele não 

foi feito com o objetivo de mudar a Educação Física, mas trouxe 

possibilidades de nos fazer refletir sobre. Acreditamos nessa possibilidade 

de encontrarmos em sua Teoria possíveis reflexões para pensarmos a 

Educação Física. 

  Como posto anteriormente, em 2008, fora lançada no Brasil a 

última obra de Le Boulch traduzida para o português, a qual havia sido 

lançada em 1998, na França. Ou seja, somente dez anos depois chegou ao 

nosso país O corpo na escola no século XXI: Práticas corporais (2008), 

consequência de 40 anos das suas pesquisas.  

  Além dessa obra, outras seis foram traduzidas e lançadas no 

Brasil: Introdução a Psicocinética (1977); O desenvolvimento psicomotor: 

do nascimento até 6 anos (1982); A educação pelo movimento: a 

psicocinética na idade escolar (1983); Rumo a uma ciência do Movimento 
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Humano (1987); Educação psicomotora: a psicocinética na idade escolar 

(1987). Outro livro, Curso de Psicomotricidade
8
; (1983), baseado nas 

apostilas do curso de Psicomotricidade proferido por ele na Universidade 

Federal de Uberlândia em 1978, também faz parte do acervo dos trabalhos 

de Le Boulch publicados no Brasil e que compõem parte do estudo aqui 

iniciado. 

  Em suas pesquisas, Le Boulch abordou a compreensão da 

motricidade humana e a sua complexidade, defendeu o desenvolvimento e 

a aprendizagem da pessoa através do movimento do corpo, historiou a 

Educação Física na França, mas, sobretudo, seus estudos sempre se 

constituíram envoltos ao interesse pela Educação, Psicologia e na confiança 

inabalável da experiência do movimento corporal para desenvolvimento 

das pessoas de modo geral e das crianças. Le Boulch criou a Psicocinética, 

ciência do movimento humano aplicada ao desenvolvimento da pessoa (Le 

Boulch, 2008). 

  Nesta pesquisa, objetivamos identificar as compreensões das 

concepções de corpo, movimento e aprendizagem nas obras de Jean Le 

Boulch, discutindo aproximações e distanciamentos; apontar elementos 

epistemológicos sobre a Teoria Psicocinética, para o campo da Educação 

Física, sua atualidade como conhecimento, acreditando que essa 

                                                           
8 Livro publicado pela Universidade Federal de Uberlândia (UFB), 1983. 
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reaproximação e a compreensão das proposições de seus argumentos 

venham contribuir com a Educação Física. 

  Com esse objetivo, fizemos um levantamento das bibliografias 

de Le Boulch no Brasil, além de outros trabalhos desenvolvidos por ele 

neste país, tais como conferências, palestras e seminários, trabalhos que 

possam contribuir para compreensão das ideias e consequentemente dos 

conceitos aqui pretendidos, possibilitando assim sua atualização. 

  Utilizamos também uma entrevista de Le Boulch concedida à 

revista francesa Éducation Physique et Sport – EPS (1983); o artigo Tissié, 

Le Boulch: deux concepcions de L´Éducation Physique, deux periodes, 

deux doctrines
9
 (1999), fragmento da tese de Cécile Collinet, estudiosa do 

tema, que faz uma reflexão baseada nas concepções de Le Boulch e de 

outros pesquisadores franceses, analisando as diferentes correntes que 

marcaram a história da Educação Física na França no século XX, cuja 

intenção é a possibilidade de termos uma visão mais aprofundada de seus 

trabalhos. 

  Para a construção dessa pesquisa teórica, adotamos como 

caminho metodológico a fenomenologia de Merleau-Ponty (1999), essa 

abordagem permitir-nos-á pensar a partir da proximidade encontrada entre 

                                                           
9 Revista Educação Física e Esporte (EPS), entrevistado por J. P. Cleuziou, 1983; Tissié, Le Boulch: duas 

concepções da Educação Física, dois períodos, duas doutrinas (Collinet, 1999). 
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nós e o fenômeno, considerando nossa vivência com ele, construída há 

certo tempo. 

  Conforme exposto, sou professor de Educação Física dos anos 

iniciais da educação fundamental de uma escola municipal, sendo assim, 

como temas da Educação Física, questões sobre o corpo, o movimento 

humano e a aprendizagem compõem o ambiente das experiências e 

reflexões profissionais com as quais busco novos significados, novas 

possibilidades para a área. 

  Durante o período de graduação em Educação Física, fui 

monitor das disciplinas de Aprendizagem motora, Desenvolvimento motor 

e Metodologia das habilidades pré-desportivas, coordenado pelo professor 

Dr. José Pereira de Melo. Assim, temas relacionados a esta pesquisa desde 

o tempo da graduação já faziam parte dos meus estudos, onde o trabalho de 

Jean Le Boulch aparece como mais um elemento dessa formação. 

  Cito o trabalho com o professor José Pereira, não apenas na 

parceria durante o período de monitoria e pesquisa durante a graduação, 

mas também como pesquisador que teve Jean Le Boulch como fonte do seu 

trabalho profissional e acadêmico, que esteve presente na palestra de Le 

Boulch em 1994 e foi contemporâneo do período em que a Psicocinética e 

a Psicomotricidade influenciaram a Educação Física no Brasil. Esses 

conhecimentos compuseram referências no livro Desenvolvimento da 
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consciência corporal: uma experiência da educação física na idade pré-

escolar (1997) de autoria do Professor José Pereira. 

  Sobre o mesmo prisma, tive a oportunidade de dividir espaço 

com o Professor José Pereira, no Projeto Biblioteca de Ideias
10

, onde 

participamos de uma mesa-redonda apresentando o trabalho e contexto da 

obra de Jean Le Boulch no Brasil, participação essa que não apenas 

contribuiu na construção dessa pesquisa, mas também a compõe, como 

elemento da experiência com o fenômeno aqui pesquisado. 

  Assim, 

O método fenomenológico é, antes de tudo, a atitude de envolvimento com o 

mundo da experiência vivida, com o intuito de compreendê-la. Essa posição 

não é uma representação do mundo, mas envolvimento que permite a 

experiência, a reflexão, a interpretação, a imputação e a compreensão dos 

sentidos (NÓBREGA, 2008, p.38). 

 

  É importante buscar, na experiência vivida, novos sentidos 

para vislumbramos novos conhecimentos, afinal “tudo o que sei do mundo, 

mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma visão minha ou de uma 

experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não poderiam 

dizer nada” (MERLEAU-PONTY, 1994, p.6). 

                                                           
10 Projeto desenvolvido pelo Laboratório Visibilidades do Corpo e da Cultura de Movimento (VER) e 

Grupo de Pesquisa Estesia, que promove mesas redondas para a apresentação de trabalhos de autores 

importantes nas temáticas referentes à Educação Física e os estudos do corpo e da cultura de movimento. 

No ano de 2014, os autores apresentados foram: Jean Le Boulch (18 de Setembro), Elenor Kunz (30 de 

Outubro) e Carmen Lúcia Soares (27 de Novembro). 
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  Para tomarmos a fenomenologia como uma referência 

metodológica, nas palavras de Nóbrega (2010), “faz-se necessário 

incorporar a atitude ancorada na experiência vivida e aberta às aventuras da 

reflexão.” (p.38). 

  O contato, a experiência e as aventuras aqui trazidas a pensar, 

a interrogar, a ler, unem-se também aos textos, aos livros, ao vídeo, à 

entrevista, ao comentário dos debatedores, à participação e às intervenções 

em eventos científicos dos quais participamos. A diversidade de elementos 

permite-nos diferentes possibilidades de ver e entrar em contato com o 

fenômeno, misturando-se na construção de sentidos onde buscaremos 

compreendê-lo, intencionando encontrar o caminho que nos levará aos 

elementos epistemológicos que constituirão esta construção teórica. 

Partindo de uma leitura fenomenológica dos textos que compõe a Teoria 

Psicocinética de Jean Le Boulch. 

  Destacamos também como elementos desse contato 

fundamental na construção dessa pesquisa, outras duas experiências: a 

participação no III Seminário de pesquisa do Grupo Estesia
11

 e a 

participação no I Simpósio Internacional Franco-brasileiro em 

                                                           
11 O Seminário de pesquisa do Grupo Estesia é um evento realizado anualmente, onde os trabalhos em 

andamento dos pesquisadores, doutorandos e mestrandos, são apresentados aos membros do Estesia e à 

comunidade universitária. 
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Montpellier
12

. Na primeira, são apresentadas as pesquisas em 

desenvolvimento dos alunos da pós-graduação e debatidas com professores 

e alunos da área. Neste caso, especificamente, fui interpelado pelo Dr. 

Jacques Gleyse, professor da Université de Montpellier II, amigo e crítico 

do trabalho de Jean Le Boulch, sobre questões referentes à fenomenologia 

e à Teoria Psicocinética, o que contribuiu para refletirmos sobre as críticas 

feitas à Teoria e que serão abordadas no segundo capítulo desta pesquisa. 

  Na segunda, pudemos apresentar um resumo das ideias 

contidas nessa pesquisa, nesse caso, fomos questionados pelos participantes 

que assistiram à apresentação do trabalho em construção e pelo Professor 

da Université d'Artois, Dr. Gilles Bui-Xûan, ex-aluno de Jean Le Boulch, 

sobre a utilização da metodologia apresentada por Le Boulch, o que nos fez 

refletir sobre as compreensões da sua Teoria. Essas experiências serviram 

também para conhecermos a Teoria Psicocinética e o próprio Professor Le 

Boulch sob outra perspectiva, digamos que a perspectiva de um olhar um 

pouco mais afetivo e um processo de descoberta sobre a pessoa e não 

apenas através dos seus livros e das imagens que temos dele. 

                                                           
12I Simpósio Internacional Franco-Brasileiro realizado pelo Laboratório de Pesquisa em Didática, 

Educação e Formação (LIRDEF) da Universidade Montpellier II e o Grupo de Pesquisa Corpo, 

Fenomenologia e Movimento (ESTESIA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ocorreu entre 

o dia 1 e 3 de outubro de 2014, na Faculdade de Educação da Universidade de Montpellier 2 (ESPE), em 

Montpellier, na França. 
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  A Fenomenologia de Merleau-Ponty, além de balizar-nos 

como referência metodológica, tem influência fundamental na Teoria 

Psicocinética, pois, quando Le Boulch opta em suas proposições o uso da 

terminologia ou do pensamento fenomenológico de corpo retirado das 

obras do filósofo, trilha outras possibilidades de pensamento, divergente 

das encontradas em certo período por Le Boulch. Acreditamos que os 

conceitos trazidos em seus trabalhos contribuam com nossas reflexões para 

além do que já foi dito e compreendido por outros interlocutores de sua 

teoria. 

  Assim, nossa pesquisa apresenta-se dividida em três capítulos: 

no primeiro, A Psicocinética de Jean Le Boulch, identificamos em seus 

livros (publicados no Brasil), nos textos de seus debatedores e em uma 

entrevista, as bases de sua Teoria Psicocinética, buscando compreendê-la, 

possibilitando a apropriação dos conhecimentos contidos em sua teoria. 

  No segundo, O corpo na Psicocinética de Jean Le Boulch, 

estudamos o conceito de corpo apresentado por Jean Le Boulch, visto que a 

concepção de corpo apresentada por ele, fundamentada na concepção de 

corpo da fenomenologia, baseadas nas obras do filósofo Maurice Merleau-

Ponty, permeiam toda a construção da teoria Psicocinética, fundando-a a 

partir desse pensamento fenomenológico. 
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  No terceiro, O movimento e a aprendizagem na 

Psicocinética de Jean Le Boulch, buscamos nos conceitos de movimento e 

aprendizagem apresentados por Le Boulch em sua Teoria, desdobramentos 

que possam contribuir com o campo de conhecimento da Educação Física 

na atualidade. 
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Capítulo 1 
 

 

 

 

 

 

A Psicocinética de Jean  

Le Boulch 
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  Iniciando nosso percurso sobre a Teoria Psicocinética de Jean 

Le Boulch e as possibilidades trazidas em seu trabalho para pensarmos a 

Educação Física, necessitaremos fazer uma explanação sobre esse 

estudioso e em que consiste sua Teoria. Assim, destacamos alguns aspectos 

sobre o trabalho, sua formação e sua atuação profissional para, a partir 

dessa visão, destacarmos os pontos para construção de nossa dissertação. 

  Jean Le Boulch nasceu em 28 de Janeiro de 1924, em 

Lambézellec (atualmente anexada à cidade de Brest), na França. Foi 

professor de Educação Física e Médico, inspetor nas Escolas da Câmara de 

Comércio em Paris, desenvolveu trabalhos, ministrou cursos e conferiu 

palestras em escolas e universidades de vários países, dentre eles: Canadá, 

Argentina, México, Peru, Espanha, Itália e Brasil. Atuou como diretor 

científico da Escola do Movimento de Florença, na Itália, país onde, até 

hoje, são ministrados cursos baseados em sua Teoria Psicocinética. 

  Formado em Educação Física, Psicologia e Medicina, iniciou 

sua carreira como Professor em 1947, no CREPS (Centre Regional 

d’Education Physique et Sportive) de Dinard, local onde lecionou até 1969 

e onde iniciaram também suas críticas à educação francesa, que se 

encontrava enfrentando diversos conflitos, interesses políticos partidários, 

do governo, de doutrinas políticas, debates sobre o programa nacional de 

educação. No que se refere à Educação Física, encontrava-se envolto às 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lamb%C3%A9zellec
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novas orientações políticas conflitantes sobre os métodos, acompanhadas 

da “libertação” da França após a guerra
13

 (CLEUZIOU, 1983; LE 

BOULCH, 1983, 2008). 

  Essas orientações, entretanto, já vinham definindo-se desde o 

século anterior, desde a metade do século XIX, quando a ginástica foi 

integrada à idéia de educação, voltada ao desenvolvimento social e de 

homens completos. Passa a ser organizada não apenas para militares, mas 

para a população em geral, com preocupações com o corpo anatômico e 

fisiológico, com ideais na moral, na higiene e patrióticos, baseados em 

estudos da biologia, fisiologia e medicina e que contribuíram para difusão 

dos exercícios físicos na França fornecendo os fundamentos da Educação 

Física no século seguinte (Soares, 2004). 

  As metodologias ginásticas e o uso do esporte para fins 

ideológicos que se caracterizavam pelo entendimento biológico e eficácia 

do corpo, apto ao trabalho, ao adestramento e sob uma ótica política, foram 

alguns dos fatores que posteriormente impulsionaram os questionamentos 

nos trabalho de Jean Le Boulch, consequentemente dando origem à 

Psicocinética. 

                                                           
13 No período após a Segunda Guerra Mundial, a Educação Física na França encontrava-se marcada por 

conflitos entre os métodos que orientavam essas práticas: método natural de Georges Hébert, o método 

higienista sueco e o método esportivo, estimulado pela obra de Pierre de Coubertin, criada pelos Jogos 

Olímpicos (Le Boulch, 2008). 
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  Le Boulch dedicou-se à formação e publicação de trabalhos 

para futuros professores de EPS (Éducation physique et Sport), 

contribuindo na área de Educação Física da escola primária e do ensino 

fundamental e apresentou seu primeiro livro “A Educação pelo 

movimento”, editado em 1966 (Idem). 

  No livro, Le Boulch dirige-se não apenas aos professores 

primários e da educação fundamental, mas também aos que trabalham com 

a educação e reeducação de crianças. Nele são postos os princípios 

fundamentais da Teoria Psicocinética, apresentando-a não como um novo 

método de Educação Física, mas como uma teoria geral do movimento, ou 

seja, buscava-se uma reflexão mais aprofundada e ampla para a Educação 

Física e para o estudo do movimento humano, baseados em estudos 

diversos, não apenas nas ciências biológicas, mas considerando também as 

ciências humanas, entrelaçada a uma ação metodológica e não apenas como 

uma estratégia de ensino (Le Boulch, 1983). 

  Le Boulch estudou em Rennes e especializou-se em 

reabilitação funcional, onde também trabalhou no Hospital Universitário 

com reabilitação psicomotora, aprofundando, assim, seus estudos em 

biologia, fisiologia e psicologia, mas sempre interessado na formação de 

professores, no campo educativo e nas questões do ensino em Educação 

Física, sua primeira formação (Cleuziou, 1983). 
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  Dos seus estudos, Le Boulch trouxe os conhecimentos da 

psicomotricidade para a Educação Física, que se mostraram incompatíveis 

com as instruções francesas, haja vista que a psicomotricidade nasceu sob a 

forma de reeducação psicomotora em clínicas de neuropsiquiatria infantil, 

baseada nos discursos médicos e, mais especificamente, neurológicos. 

  Durante todo esse período, em meio às mudanças políticas e 

instauração de novas instruções oficiais e o fim da 2
a
 Guerra Mundial, 

valendo-se dos seus vários anos de estudos e debates sobre a Educação 

Física na França e buscando promovê-la sob uma ótica psicomotora, Le 

Boulch viajou a várias regiões de seu país, promovendo seminários, 

tentando informar os professores de Educação Física sobre essa nova 

possibilidade de atuação, mas não obteve êxito, haja vista a grande 

resistência dos professores, que estavam de acordo com as orientações 

oficiais. Buscou também atuar junto às instituições oficiais da 

Administração, mas também não conseguiu bons resultados, pois, segundo 

os inspetores, sua ideia encontrava-se em contradição com as instruções 

oficiais (Cleuziou, 1983). 

  A partir desse momento, Le Boulch optou definitivamente por 

abandonar a Educação Física na forma como era instruída na França 

naquele período, pois obediente às considerações ideológicas e políticas, 

podendo variar segundo as condições socioculturais e as vontades dos 
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ministros. Seu entendimento não permitia que ele pudesse empreender o 

que aprendera com seus estudos. 

  Le Boulch, em entrevista a revista francesa Éducation 

Physique et Sport – EPS (1983) afirma, 

[...] cada sociedade, de acordo com a educação que ela define ao indivíduo, 

impõe um uso determinado de seu corpo. A impregnação cultural que 

influencia seus gostos, suas motivações, mesmo contra a vontade do 

indivíduo, faz com que se destaquem certas tendências, até mesmo sobre 

alguns mitos. O valor educativo fundamental da competição, enaltecido pela 

grande maioria das sociedades contemporâneas, representa um destes mitos. 

(CLEUZIOU, 1983, p.42). 

 

  A partir destas contestações, definitivas sobre a 

incompatibilidade com a instrução legal e convicto das suas concepções, Le 

Boulch colocou seu posto de professor no CREPS de Dinart à disposição 

(aposentadoria antecipada), quando passou a dedicar-se também a outras 

formações acadêmicas, sem perder suas ações na área de formação de 

professores, em seus trabalhos experimentais e principalmente no 

aprofundamento do campo vasto e disperso que é o movimento humano. 

  Nessa busca por conhecimento sobre o movimento humano e 

desejando unir conhecimentos sobre o assunto, ele dedicou-se a formações 

em áreas que também pesquisavam e interessavam-se pelo tema. Ao se 

formar em Educação Física (formação essa criticada por ele por ser 

enciclopédica e superficial sob muitos aspectos) e com ideias divergentes 

das encontradas naquele momento na França, empreendeu estudos na área 
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da medicina, aprofundando-se na biologia, imprescindível para as ciências 

do movimento. Sendo ainda insuficiente para uma abordagem mais ampla, 

graduou-se também em Psicologia. Somente depois de ter obtido o seu 

terceiro diploma, percebeu que se continuasse nessa dinâmica, teria que se 

graduar em sociologia e ainda assim não conseguiria ser suficiente (LE 

BOULCH, 1987, 1995). 

Minha formação inicial é a de professor de educação física. Esta formação 

era, na época, e continua sendo cada vez mais essencialmente técnica, 

fundada sobre a aprendizagem de um certo número de gestos codificados – 

técnicas esportivas. Superposta a essa enumeração gestual, um ensino de 

anatomia, de fisiologia, de psicologia, de sociologia, interessante em si mas, 

na maior parte do tempo, inaplicável ao terreno considerado como 

movimento, pois tratado por fundamentalistas que frequentemente ignoram 

os problemas concretos a que estarão confrontados aos professores de 

educação física. Insatisfeitos por essa formação enciclopédica e, contudo, 

superficial sob muitos aspectos, alguns deles demandam estudos em 

medicina; outros de psicologia ou de filosofia. Pessoalmente comecei pela 

medicina; esta formação de 6 anos permite aprofundar certas áreas da  

biologia, fundamentais em ciências do movimento; porém ao tempo de 

quanto tempo perdido no estudo e na prática de técnicas sem o interesse 

direto para o assunto que me atraía. Sendo essa formação insuficiente para 

abordar cientificamente o estudo do movimento, empreendi uma formação 

em psicologia, que me parecia indispensável (LE BOULCH, 1987, p 9-10). 

 

  Dessa forma, baseado no caminho percorrido e em seus 

experimentos, decidiu desenvolver uma teoria cujo aspecto central situa-se 

na construção da abordagem que prioriza o movimento, buscando uma 

educação global da pessoa. 

Não foi a partir dos meus estudos científicos que eu concebi a metodologia 

da psicocinética. O caminho é inverso. Levando-se em conta minha formação 

de professor do ensino fundamental e da minha formação mais filosófica que 

científica, a pedagogia me atraiu muito cedo. [...] Escolhi a via da prática 

educativa, ao mesmo tempo em que continuava a aprofundar-me em 

neurofisiologia e psicologia. (CLEUZIOU, 1983, p.48-49). 
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  Nasceu então dessas necessidades e da reflexão educativa 

característica dos seus experimentos e indagações, acrescentando 

gradualmente os conhecimentos adquiridos durante o tempo e tendo a 

psicomotricidade um dos pontos centrais do seu trabalho. O enfoque da 

educação centrada na produção motora (“doutrina esportiva”) foi alterado 

para, agora, focar-se a educação perceptiva e no conhecimento do corpo, 

buscando assim, definições mais precisas sobre a necessidade e 

importância do movimento no desenvolvimento do ser humano, premissas 

que a Educação Física negligenciava, além de valer-se de suporte científico 

não apenas para a Educação Física, mas também para outras áreas do 

conhecimento que usavam o movimento humano como meio para o 

desenvolvimento (EPS, 1983, Le Boulch, 1983, 2008). 

A psicocinética é uma teoria geral do movimento que conduz ao enunciado 

de princípios metodológicos que permitem encarar sua utilização como meio 

de formação [...] utiliza o movimento humano para educar. Várias ciências 

[...], interessam-se [...] por esse objeto de pesquisa. Mas para nenhuma [...] o 

estudo do movimento representa um aspecto central (LE BOULCH, 1983, 

p.7; 1987, p.11). 

 

  Le Boulch (1977, 1983), apresenta assim alguns dos 

pressupostos de sua teoria, com base nas áreas de sua formação e buscando 

enfatizar a importância do movimento para ser humano: 

1) A Psicocinética está ligada a uma filosofia da educação. Nesse sentido, 

quando se fala em educação, supõe-se ter um objetivo para a finalidade da 

ação educativa. Entende-se, no âmbito da educação pelo movimento, o 



35 

 

homem como um ser social, que se educa na relação de comunicação com 

outrem, como um ser da coletividade. Assim, 

Educar um homem como um ser social é ir além de apenas adaptá-lo a esta 

sociedade, é torná-lo apto a superar as mudanças sociais que decorrerão 

necessariamente da evolução das revoluções dos homens entre si. Essa 

plasticidade de adaptação e essa possibilidade de nova discussão das normas 

admitidas por este ou aquele tipo de organização social e de cultura implica 

que a socialização seja um processo ativo consciente da necessidade de 

engajamento social, e não uma simples conformidade ou simples habituação 

e essa sociedade (LE BOULCH, 1987, p.31). 

 

  Considerando então que a Psicocinética tem sua ação voltada 

para as atividades corporais, de modo geral e ao movimento humano, seu 

objetivo cumprir-se-á na medida em que o ato motor nessa perspectiva não 

se configura como processo isolado, mas como uma ação significativa para 

o ser humano como um todo em relação ao seu entorno. Na Psicocinética, o 

objetivo educacional é favorecer o desenvolvimento humano, permitindo o 

homem situar e agir no mundo por meio do conhecimento e aceitação de si; 

um melhor ajustamento da conduta, desenvolvendo autonomia e 

responsabilidade no âmbito social. 

2) A Psicocinética apoia-se numa concepção unitária de pessoa. Para que 

haja o desenvolvimento significativo das capacidades e torná-las utilizáveis 

na vida, é preciso considerar a pessoa em sua totalidade. Esse entendimento 

parte da uma possibilidade diferente de abordar o corpo e o movimento 

humano, não unicamente através dos processos clássicos. Dissecado, como 

um mero objeto, articulação, órgãos, ossos, sistemas, de modo fragmentado 
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ou sob um único ponto de vista seja anatômico, fisiológico, psicológico ou 

social. Também os considera essa estrutura em sua análise, afinal, nessa 

estrutura no entendimento desta Teoria, o organismo é indecomponível, o 

organismo, o gesto, o movimento se envolvem na construção da 

complexidade humana. 

  Em Psicocinética, parte-se da expressividade, dos gestos do 

corpo, das suas diversas possibilidades, como uma manifestação do corpo 

presente no mundo. A emoção, a afetividade, a expressividade inerentes ao 

corpo e ao movimento humano integram a unidade da pessoa, sendo assim, 

consistirá em apreendê-la como dado imediato e em considerar o corpo 

como unidade, como totalidade ‘primordial’ (LE BOULCH, 1987, P.14). 

3) A totalidade corporal é apoiada na noção de “estruturação recíproca”, 

esse princípio baseia-se nos trabalhos de Mucchielli
14

, Wallon
15

 e Merleau-

Ponty
16

, refere-se à relação vivida entre o homem e o mundo, o homem 

percebendo ele mesmo e o homem percebendo o mundo. Não constitui 

relações isoladas, mas sim uma relação recíproca. 

4) Considerar a relação e interação com o mundo supõe que em 

Psicocinética privilegia-se a experiência vivida. No aprendizado das 

                                                           
14 “O mundo e o eu se constituem correlativamente e se estruturam reciprocamente” (Mucchielli apud Le 

Boulch, 1983, p.18). 

15 “Um gesto, ao mesmo tempo em que modifica o meio, modifica aquele que o executa” (Wallon apud 

Le Boulch 1983, p.18); 

16 “A hipótese de uma consciência fechada em sua interioridade e gerando o comportamento como um 

navegante com seu navio deve ser eliminada” (Merleau-Ponty apud Le Boulch, 1983, p.18). 
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crianças, e de forma mais geral do homem, essa experiência tem papel 

fundamental na vida da pessoa, esse princípio que valoriza a experiência 

tem bases nos trabalhos de John Dewey
17

, Freinet
18

 e Mucchielli
19

, e 

preconizam também que a experiência e a didática do professor não 

substituem a experiência vivenciada pela criança. Será através de sua 

experiência pessoal que a criança compreenderá e dominará uma nova 

situação. O professor proporcionará as condições para a experiência das 

crianças. 

5) Um dos aspectos importantes nos questionamentos de Jean Le Boulch 

em relação à Educação Física e que impulsionou seus estudos refere-se à 

importância do fator humano e dos fenômenos sociais na formação. Nesse 

sentido, indicando a importância da presença humana no meio onde cresce 

uma criança e seu desenvolvimento, não dependendo apenas das 

especificidades biológicas, mas do meio social e humano em que vive. 

Destaca-se o valor do papel do educador, estabelecendo uma relação 

adequada e empreendendo o trabalho em grupo com propósito de 

socialização. 

                                                           
17 “Não podemos adquirir ideias, sentimentos, técnicas, senão vivendo-os” (John Dewey apud Le Boulch 

1983, p.19). 

18 Referindo-se a pratica pessoal “tatear experimental” (Freinet apud Le Boulch, 1983, p.19). 

19 “Na situação real, as variáveis e seus efeitos estão mergulhados na massa das variáveis ou das 

influências parasitas e, em função disso, são muitas vezes pouco aparentes” (Mucchielli apud Le Boulch, 

1983, p.19). 
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6) A Psicocinética, valendo-se da prática de jogos e atividades de livre 

expressão (jogos dramáticos, jogos de imaginação, jogos a partir de temas 

musicais), conduz à possibilidade de “aprendizagem rápida”, pensadas a 

partir da percepção do corpo, respeitando o desenvolvimento da criança, 

rejeitando em sua proposta a aprendizagem técnica. Sendo assim, as 

crianças terão vivências com objetos de forma global, através de atividades 

espontâneas, possibilitando variar e ajustar as vivências e refiná-las 

posteriormente, tanto para utilização no lazer, como no plano profissional. 

  Partindo dos pressupostos da teoria, parece-nos claro afirmar 

que a Psicocinética, considerando a época na qual foi pensada, já 

apresentava posições que ensejam reflexões ainda hoje. As ideias gerais 

aqui trazidas e a discussão dos conceitos específicos abrem espaço para que 

possamos fazer uma observação mais aprofundada a respeito das possíveis 

contribuições na construção de nossa pesquisa e, consequentemente, para a 

Educação Física na atualidade. 

  Observamos nas discussões da Educação Física no Brasil, a 

qual, de forma geral, tem avançado nas últimas décadas, mas ainda é 

comum seu conhecimento ser influenciado exclusivamente pelas premissas 

da visão biológica do corpo, do corpo como máquina, da fisiologia, da 

anatomia e da medicina. E pensar as questões da Educação Física nesse 
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prisma merece reflexões. Nosso trabalho busca compreender através de 

conceitos diferentes dos tradicionais das ciências naturais, entre outros. 

  Percebemos que aqui no Brasil a relação entre Psicocinética, 

os livros de Jean Le Boulch e a Educação Física, sob o aspecto educativo 

foi o que mais se difundiu, é bem verdade que, em algumas ocasiões, seu 

trabalho tenha sido “confundido”, podemos dizer assim, diretamente com a 

Psicomotricidade, área que forneceu subsídios a sua teoria, mas que foi 

devidamente diferenciada pelo próprio Le Boulch em seus trabalhos e na 

entrevista concedida a Revista Education Physique et Sport, 1983. 

– J. P. Cleuziou: Precisamente, esta é uma questão que muita gente se faz: o 

que é a psicocinética em relação à psicomotricidade? 

– Jean Le Boulch: Tenho os mesmos pontos de vista com relação à 

psicomotricidade e com relação à educação física. Chamo sua atenção sobre 

o fato de que quando alguém diz: Faço psicomotricidade, é como se dissesse: 

eu faço educação física. É impossível saber exatamente qual é a natureza da 

sua ação. É necessário, então, ir mais além para buscar definições mais 

precisas. É por esta razão que eu não emprego jamais o termo 

psicomotricidade isoladamente, pois ele pode ter várias significações. Não se 

pode esquecer que a psicomotricidade nasceu sob o nome de “reeducação 

psicomotora” nas clínicas de neuropsiquiatria infantil e particularmente em 

Salpêtrière. Desde então, sobretudo no âmbito da educação física, ela 

mantém sua marca de origem e quando alguém fala de psicomotricidade, 

relaciona-a a uma atividade inerente aos portadores de necessidades especiais 

(p. 42). 

 

  Ainda sobre a Psicomotricidade e respondendo às questões da 

entrevista, buscando o esclarecimento sobre as diferenças entre ambas, ele 

afirma: 

Sua vocação, portanto, é terapêutica. Sua atividade está direcionada às 

crianças-problemas; eles permanecem, portanto, no eixo inicial da 

psicomotricidade reeducativa que, no entanto, sofreu mudanças importantes 

desde que a psicanálise interessou-se por este domínio. É necessário frisar 

que as lutas doutrinais sobre este assunto estão tão vivas quanto na educação 

física. Particularmente, confrontam-se aqueles que permanecem no eixo da 

antiga reeducação, aqueles que adotam as terapias de inspiração psicanalítica, 
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aqueles que seguem as terapias comportamentalistas. Pessoalmente, eu penso 

que estas práticas terapêuticas não deviam ser introduzidas na escola. 

Tratando dos saudáveis, corre-se o risco de transformá-los em doentes. Eu 

diferencio fundamentalmente os dois domínios: educação e terapia 

psicomotora. Eu não estou de acordo em que se misturem os gêneros (p.42). 

 

  Destacamos esse ponto referente à Psicomotricidade, os 

trabalhos de Le Boulch foram também criticados por essa “ligação”. 

Segundo o Coletivo de Autores (1992), referência ainda hoje na formação 

de professores de Educação física na área escolar, cita e tece crítica a 

Psicocinética. Destaca o papel importante da teoria no cenário da Educação 

Física brasileira, no que diz respeito à concepção dualista do corpo na 

Educação Física, numa perspectiva diversa das concepções vigentes nas 

décadas de 60, 70 e 80. A saber, os movimentos “renovadores”, nos quais 

são colocados os trabalhos de Le Boulch e que de forma geral, foram 

contrários aos métodos ginástico-militares, aos princípios do rendimento 

atlético/esportivo, a pedagogia tecnicista, dentre outros, compatíveis 

também com as críticas feitas nessa teoria, mas que nesse contexto foi vista 

também como uma. 

  Compreendemos que os trabalhos, críticas “variante” da 

Psicomotricidade e sob uma visão de instrumentalização dos movimentos 

humanos, “como meio de formação e a secularização da transmissão do 

conhecimento, [...] denota-se, assim, o caráter idealista da concepção, pois 

lhe falta a perspectiva dos condicionantes histórico-sociais da educação” 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.55). 
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  Essa crítica foi feita sob uma perspectiva já mencionada em 

nossa introdução, sob um olhar, de certo modo, “extremo” dos discursos de 

ordem política ocorrida na Educação Física brasileira nos anos 80  e 

influências contidas nos trabalhos de Jean Le Boulch foram pensadas 

inicialmente a partir da realidade de seu país, sob o olhar da Educação 

Física e da realidade de um dado momento histórico, que não é específico 

da Educação Física brasileira, mas como observamos, também colaborou 

em fazer pensar e questionar a realidade também no Brasil (Soares, 1996; 

Daolio 1997, 1998). 

  Compreendemos como incontestável a influência dos estudos 

de Le Boulch no Brasil, assim como a influência da Psicomotricidade na 

Psicocinética, afinal Le Boulch também tinha formação naquela área e 

intencionou trazer os conhecimentos para a sua teoria e consequentemente 

para as ações educativas pensadas a partir dela. O movimento como meio 

na aprendizagem e desenvolvimento da pessoa, as relações entre fatores 

psíquicos e motores, considera a afetividade, sexualidade e sua importância 

para a formação ampla do ser humano. 

  Os conhecimentos advindos da Psicomotricidade 

influenciaram e influenciam até hoje a Educação Física no Brasil, 

percebemos em trabalhos como de Vítor da Fonseca (1983), na década de 

80, que apresenta contribuições diretas a área da Educação Física 
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promovendo uma aproximação dos conhecimentos trazidos da 

Psicomotricidade terapêutica, especialidade desse estudioso, ao contexto 

educacional ligado a Educação Física, inclusive citando o trabalho de Le 

Boulch no tocante à impossibilidade de separação entre 

maturação/desenvolvimento e a motricidade do ser humano, a relação 

corpo e o mundo exterior e do ajustamento motor e a relação entre atitude e 

as praxias, apresentados na Teoria Psicocinética, temas que serão debatidos 

nos próximos capítulos. 

  Nesse sentido, considerando os conhecimentos da 

Psicomotricidade contido nos trabalhos de Le Boulch e que tiveram 

influência na Educação Física no Brasil, destacamos no plano educativo, 

dentre outros o de João Batista Freire, professor de Educação Física que 

teve um papel de destaque na área e que traz em seus trabalhos 

conhecimentos de psicomotricistas como Lappierre e Aucouturier, que 

buscam uma conexão entre psicomotricidade e educação, assim como na 

Teoria Psicocinética (Le Camus, 1986). 

  Em seu livro Educação de corpo inteiro, o Professor João 

Batista Freire trás uma crítica ao modelo escolar, ao modo como a 

Educação Física se apresentava na escola e sua característica 

intelectualista, trazendo uma proposta diferenciada dos padrões vigentes na 

época, principalmente no que se refere às propostas mecanicistas, à 
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valorização dos padrões de comportamento e movimento, à busca por 

desempenho atlético e por desconsiderar o corpo, comuns naquele período. 

O livro apresenta-se como uma opção metodológica, uma pedagogia do 

movimento, que deve considerar as particularidades do ser humano, mas 

especificamente a criança e suas peculiaridades, o desenvolvimento, as 

questões culturais e biológicas, centradas na própria criança, na 

necessidade de brincar/jogar e de se conhecer, considerando as 

experiências trazidas pelas crianças (Freire, 1989). 

  Nele, há várias referências ao trabalho de Jean Le Boulch em 

consonância com a Psicocinética, destacamos o estudo da sequência de 

desenvolvimento e evolução psicomotora
20

 e as questões referentes 

movimento humano, desde o início da vida, quando ainda são voluntários, 

quando há as primeiras expressões da vida da criança, passando a 

movimentos aprendidos e a possibilidade de ajustamentos e expressões 

intencionais desses movimentos no mundo. A função de interiorização, 

tratada nos trabalhos de Le Boulch, “que permite a criança conscientizar-se 

de aspectos do seu corpo e exprimi-los verbalmente através da função 

simbólica” (FREIRE, 1989, p.34). 

  Em outras palavras, a capacidade de dividir a atenção do meio 

ambiente, também para o próprio corpo, que considera o campo 
                                                           
20 Le Boulch, 1982. 
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proprioceptivo, das sensações, levando-o ao nível da consciência (Le 

Boulch, 2008). 

  Destacamos também, aspectos mais ligados ao âmbito da 

escola e ao trabalho do professor, como possibilidade de ensinar e 

consolidar funções psicomotoras nas crianças a partir dos exercícios de 

motricidade global; a importância de o professor proporcionar variadas 

experiências tanto para o aprendizado como para desenvolvimento; o valor 

das experiências sociais para o desenvolvimento afetivo e consolidação da 

imagem do corpo e a confiança na capacidade e inteligência do corpo. 

Nessa construção de possibilidades de ensino sugere a pratica de jogos e 

brincadeiras, a utilização de matérias variadas e brinquedos simbólicos e de 

imaginação, bem coerentes com os pressupostos da Psicocinética. 

  Em seu Blog
21

, João Batista Freire relata um pouco da sua 

relação com os trabalhos de Le Boulch, no início de carreira como 

professor. 

Comprei um livro. Chamava-se Educación por el movimiento, do Prof. Jean 

Le Boulch. Para ensinar as crianças, eu usava um pouco de minha 

experiência como atleta e o que eu via no livro. Era ler o livro, separar uma 

atividade e aplicar [...] na década de 1970, Jean Le Boulch, um pensador 

francês que sugeria ser possível desenvolver uma ‘Ciência do Movimento 

Humano’. Fui aluno dele, por um curto período. Não abracei suas ideias 

quanto à constituição de uma ‘Ciência do Movimento Humano’, mas tive 

minha pedagogia fortemente influenciada por suas teses, inclusive, na área do 

treinamento desportivo. Suas bases, para defender uma ciência em nossa 

área, fundavam-se na neurologia e na psicologia. O campo era muito vasto e 

esse deve ter sido o maior problema. Movimento humano é tudo, portanto, 

não é nada. Não há ação humana possível, nesta vida, que não seja uma 

                                                           
21 “Blog do João Freire”; disponível em: http://blog.cev.org.br/joaofreire/page/22. 

http://blog.cev.org.br/joaofreire/
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manifestação motora. O movimento manifesta a vida, portanto, falar de uma 

ciência do movimento humano é falar de tudo e de nada ao mesmo tempo. 

Isso não significa que Jean Le Boulch viu suas tentativas serem 

absolutamente frustradas. Deu luzes novas à nossa área, nos fez estudar mais, 

ajudou a configurar melhor nossa pedagogia. Disponível em: http://blog.cev. 

org.br/joaofreire/page/22. Acesso em: 12 de Fevereiro de 2015. 

 

  Trazemos o livro de João Batista Freire e o relato retirado do 

seu Blog, por considerarmos sua importância para o campo da pedagogia 

na Educação Física escolar e por apresentar alguns conhecimentos dos 

trabalhos de Jean Le Boulch trazidos por ele. Percebemos em seu relato o 

impacto que os trabalhos de Le Boulch teve no fomento das ideias deste 

professor, ou como ele mesmo relatou, em sua pedagogia, na sua forma de 

atuar e pensar o ensino, o aluno, a sua atuação a partir de pressupostos 

apresentados por Le Boulch, a partir do movimento do corpo. Supomos, 

baseados em nossa observação, que o mesmo influenciou uma geração de 

professores, contemporâneos as suas publicações e seguintes. 

  Este também fez parte da minha formação na área de 

Educação Física na graduação, como uma referência pedagógica e na 

atuação como monitor de disciplinas na Universidade (Desenvolvimento 

motor, Aprendizagem motora e Metodologia das habilidades pré-

desportivas), pois articula conhecimentos de várias áreas (inclusive as 

ideias de Le Boulch), e dentro das disciplinas construíamos possibilidades 

de atuação que consideravam muitas das questões contidas nesse trabalho. 

Além disso, o livro de João Batista Freire (1989) e os livros de Jean Le 
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Boulch (1987, 1987a), compõem as referências das propostas para o ensino 

da Educação Física nas escolas Brasileiras, os Parâmetros curriculares 

nacionais (PCN’s, 1997), texto muito utilizado no âmbito escolar na 

atualidade. 

  Para além dessa obra, optamos também por destacar a Teoria 

Psicocinética, os trabalhos do Professor José Pereira de Melo, cujo trabalho 

de Le Boulch, assim como em João Batista Freire, teve grande influência. 

  Nessa busca em compreender uma pouco mais os trabalhos de 

Jean Le Boulch, trouxemos o livro “Desenvolvimento da Consciência 

Corporal: Uma experiência da Educação Física na Idade pré-escolar” 

(Melo, 1997), livro que resultou de sua dissertação de mestrado e também 

trouxemos a sua tese de doutorado, “Configurações do conhecimento do 

corpo: subsídios para a prática da Educação Física nas séries iniciais de 

ensino” (Melo, 1998). 

  Ambos os trabalhos tiveram influência também da 

Psicocinética. No livro, destacamos as contribuições feitas aos aspectos 

relacionados à busca por um entendimento sobre a unidade corporal trazida 

nas ideias de Le Boulch, uma visão corporal sem distinção entre o corpo 

neurológico e o corpo espiritual. Partindo desse entendimento e através de 

atividades lúdicas direcionadas ao desenvolvimento da criança, objetiva-se 

que a criança venha a desenvolver a consciência do próprio corpo a partir 
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das que as crianças já traziam, assim como as vivências experimentadas por 

elas na escola no período pré-escolar, com exercícios de controle tônico, 

para a orientação espacial, do ritmo entre outros aspectos, coerente também 

com as apresentadas por João Batista Freire, que também serviram de 

referência no livro (Melo, 1997). 

  O aspecto das atividades apresentadas na Psicocinética é 

destacado em ambos os debatedores, pois, os exercícios globais 

apresentados, atividades lúdicas, base dos trabalhos psicomotores, 

apresentavam-se como nova possibilidade para a atuação na escola 

permitindo, segundo a Teoria, desenvolver a expressividade, a 

personalidade, a evolução da imagem do corpo da criança, 

desenvolvimento de funções sociais e psicológicas (Le Boulch, 1982). 

  O professor José Pereira também destacou em sua participação 

no evento Biblioteca de ideias
22

, assim como percebemos na fala de João 

Batista Freire, que a Psicocinética teve grande importância e serviu de 

alicerce teórico tanto para suas pesquisas, como em sua prática pedagógica 

na Educação pré-escolar, baseadas nos exercícios e atividades corporais da 

Teoria Psicocinética. 

                                                           
22 Biblioteca de ideias da Educação Física. Mesa redonda: Jean Le Boulch (parte 2/4), apresentação do 

Professor Dr. José Pereira de Melo e do Professor Christyan Souza Silva, realizado dia 18 de Setembro de 

2014, no Laboratório Visibilidades do Corpo e da Cultura de Movimento (VER), na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte – UFRN. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=GAYUklVwmDA. 

https://www.youtube.com/watch?v=GAYUklVwmDA
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  O Professor relata que esta influência serviu de base a muitos 

professores da época, em grupo de estudos dentro da Secretaria Municipal 

de Educação da cidade do Natal do qual fazia parte, buscando um 

referencial para a Educação Física na escola diferente das práticas ligadas 

ao rendimento esportivo, comum naquele período e que modificou de certa 

forma o modo como se atuava na Educação escolar. Ofereceu outras 

perspectivas, um novo olhar sobre a ação do Professor diante da criança na 

escola, sobre uma nova a idéia de percepção do corpo pela criança, na 

estruturação de esquemas de aprendizagem, bases do trabalho de Le Boulch 

e da Psicomotricidade
25

. 

  Em sua tese, Melo (1998), baseado nas criticas e reflexões à 

Educação Física como componente curricular na escola e sua legitimação, 

buscou subsídios para o conhecimento do corpo, a noção de corpo e os 

processos de desenvolvimento do indivíduo, partindo da complexidade e 

indivisibilidade corporal, considerando fatores biológico, psicológico, 

social e cultural, na construção de diretrizes para a atuação do professor de 

Educação Física. Assim, poderia atuar numa perspectiva que sua ação 

pedagógica contribuísse de fato na compreensão do próprio corpo pelos 

alunos, de acordo com suas necessidades. 

  Destaca também, que no trabalho de Le Boulch, os 

conhecimentos advindos da Psicomotricidade são ampliados para o 
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contexto da educação e da Educação Física, estes, serviriam de base ao 

trabalho do professor, nesse sentido, destaca alguns pontos relevantes ao 

que se refere à percepção do corpo, 

Le Boulch define a motricidade global, a educação perceptiva, a coordenação 

viso manual, a percepção e conhecimento de seu ‘corpo próprio’, o controle 

tônico, a descoberta e a tomada de consciência das diferentes partes do corpo, 

a orientação espacial o ritmo, entre outros, como aspectos que devem ser 

estimulados na ação pedagógica do professor de Educação Física nas séries 

iniciais de ensino, para que a criança construa, paulatinamente, sua 

consciência do corpo com base no vivido (MELO, 1998, p.55). 

 

  Observamos a partir da exposição e argumentos trazidos por 

esses professores, que debateram e utilizaram a Teoria Psicocinética e os 

livros de Jean Le Boulch, e percebemos um olhar oportuno sob seu trabalho 

e a relevância para a Educação Física no Brasil. 

  A Psicocinética de Jean Le Boulch influenciou, influencia e 

sobrevive na Educação Física brasileira como observamos, desencadeou 

quentões para pensar a Educação Física não apenas nas questões referentes 

a atuação na escola, mas buscou considerar aspectos antes pouco abordados 

na área. 
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Capítulo 2 

 

 

 

 

 

 

O corpo na Psicocinética 
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  Em Psicocinética, deve-se “partir da existência corporal como 

totalidade e como unidade” (LE BOULCH, 1987, p.14). Iniciamos 

apresentando uma citação na qual se utiliza o termo ciência do movimento 

humano, para observarmos que a terminologia também é usada por Le 

Boulch em seus textos, como expressão sinônima da Psicocinética. 

  Retirada do livro Rumo à ciência do movimento humano 

(1987), o texto traz um estudo aprofundado que reúne vários anos de 

pesquisas em Educação Física, Medicina e Psicologia, num esforço em 

apresentar as bases da Psicocinética, que seria, em seu entendimento, uma 

área do conhecimento que abrangeria todos os fundamentos científicos para 

o estudo do movimento humano, quais sejam, fisiologia, anatomia, 

sociologia, dentre outras, ciências humanas e biológicas. 

  Essa busca por reunir em uma ciência os fundamentos do 

movimento humano foi a forma encontrada para suprir a dicotomia 

presente nos estudos de outras ciências que abordam o movimento, mas, 

principalmente, para apontar a importância do movimento para o ser 

humano, com destaque no desenvolvimento do ser humano e no papel da 

Educação Física como processo educativo a partir do movimento humano. 

  Nos fundamentos metodológicos da Psicocinética, Le Boulch 

apresenta a sua rejeição ao dualismo filosófico de Platão que, desde o 

período clássico da Grécia, influenciou as sociedades ocidentais. Do 
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mesmo modo, Descartes e a lógica cartesiana com uma concepção dualista 

do homem, apresentando um antagonismo entre corpo e espírito, como 

duas entidades distintas. Esta concepção influenciou não apenas a 

Educação Física, mas a educação de um modo geral apresentando 

mudanças na forma como se exibia no materialismo mecanicista do século 

XIX; na valorização da técnica e dos avanços científicos e industriais do 

final do século XIX e início do século XX; no automatismo gestual; na 

ciência “transformando” a visão sobre o homem, agora visto como uma 

máquina, caracterizando também o corpo do homem no rendimento 

esportivo (Le Boulch, 1986, 1987, 2008). 

  Como mostrado, essa visão dualista do corpo, que se encontra 

ligada ao modelo cartesiano de conhecimento, influenciou o 

desenvolvimento da Ciência, a Educação e, consequentemente, a Educação 

Física. Nas palavras de NÓBREGA (2000), isso acontece através da 

fragmentação entre o saber lógico e o saber sensível, segundo a autora, 

O dualismo cartesiano apresenta-se em dois níveis, a saber, o nível 

ontológico e o nível epistemológico. No primeiro, o homem é definido como 

Ser, ou seja, na sua essência, pela res coitans, pelo pensamento; ao passo que 

o corpo é colocado como algo contingente. O segundo só a razão, o dado 

intelectual advindo do pensamento puro garante a certeza do conhecimento. 

O propriamente sensível não se põe como caminho para o conhecimento 

verdadeiro (p.35). 
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  Então, privilegiar a razão e o poder dela sobre o corpo, pensar 

o corpo sob a ótica da moral cartesiana
23

, segundo a analogia do corpo-

máquina, como um objeto a ser disciplinado ou desconsiderando aspectos 

da subjetividade humana, trouxeram desdobramentos do contexto histórico 

desde os pensamentos iniciados na Grécia, que influenciam ainda hoje a 

Educação Física (Nóbrega, 2000). 

  Esse percurso histórico e sua compreensão ante o dualismo do 

corpo característico na época faziam parte dos questionamentos 

apresentados por Jean Le Boulch. Em suas reflexões como professor, 

parecia claro que esse entendimento não era suficiente para as questões da 

natureza educacional das crianças, “partir da Educação Física para iniciar 

uma reflexão sobre o corpo significa estar preso a um certo modelo de 

corpo”. Esse modelo encontra-se atado a um discurso filosófico, este, em 

meados século XX, como mostrado, era regido por uma visão 

médica/biológica, preocupado com a eficiência e a saúde, apta ao trabalho e 

seguidor das normas sociais (LE BOULCH, 2008, p. 85). 

  Ao contrário do discurso que representava esse modelo de 

corpo seguido pela Educação Física, Le Boulch não acreditava que o corpo 

                                                           
23 Descartes busca um novo modo de usar a medicina, baseados na união entre corpo e alma, de modo 

que a Medicina proporcionava a técnica para dominar o corpo, e a moral possuía a técnica para dominar a 

alma. A alma domina o corpo, mas o corpo também atua sobre a alma por meio das paixões e 

sentimentos, esses, deveriam ser dominados para que os indivíduos funcionassem de forma adequada 

(Nóbrega, 2000). 
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é compreendido sob essa ótica. Principalmente no aspecto da eficiência 

imposta pelo modelo político-social vigente na época, orientador da 

doutrina esportiva na escola, essa, em seu entendimento, não poderia ser 

aplicada às crianças mais novas, pois desconsideravam aspectos como 

espontaneidade e criatividade característicos da infância. Dessa forma, LE 

BOULCH (2008) afirma: “enquanto os interesses da Educação Física 

oficial eram o suporte utilizado, a atividade esportiva e sua eficácia, minha 

preocupação era o corpo do aluno” (p.99). 

  Em razão desse fato, buscou conhecimentos para superar a 

visão reducionista das possibilidades que a Educação Física poderia 

suscitar no campo do ensino (Le Boulch, 2008), dessa forma, 

Ao colocar a psicomotricidade num lugar central do que chamaremos ainda 

de Educação Física, a educação pelo movimento não estava mais 

exclusivamente centrada na produção motora, mas tinha um lugar 

fundamental na educação perceptiva e no conhecimento do próprio corpo (Le 

Boulch, 2008, p. 86). 

 

  A partir disso, outros aspectos referentes ao corpo são 

apresentados como perspectivas para a ação educativa e, 

consequentemente, para o desenvolvimento da criança, considerando a 

importância das questões relacionadas à afetividade e relações sociais, o 

interesse em favorecer o desenvolvimento de funções perceptivas e 

motoras, além de transpor uma dicotomia facultada à Educação Física, a de 

apoiar-se apenas nas ciências biológicas, o que também reforça a visão 
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dualista do corpo. De forma diversa, Le Boulch busca outros 

conhecimentos, outras reflexões ao conhecimento tratado e aplicado à 

Educação Física, passa-se a apoiar também nas ciências humanas, na 

Psicologia, na Sociologia, na Antropologia e na Filosofia (Le Boulch, 

1983; 1987a; 2008). 

  Nesse sentido, Le Boulch ampara-se numa perspectiva 

fenomenológica aplicada na Antropologia, na Filosofia e na Psicologia para 

balizar sua teoria, definindo sua visão de corpo como unidade e, 

consequentemente, de movimento humano, aspecto central da teoria 

Psicocinética, como “manifestação da presença no mundo” (LE BOULCH, 

1987, p.14). 

  O conceito de corpo que sustenta a Psicocinética de Le Boulch 

é o conceito de corpo próprio pensado por Maurice Merleau-Ponty. 

  LE BOULCH (2008) apresenta, 

Essa terminologia, corpo próprio, ‘emprestada’ de Maurice Merleau-Ponty, 

apresenta a dupla vantagem de afirmar nossa orientação fenomenológica e 

evitar a restrição dualista de ter de escolher entre o corpo objeto ou corpo 

sujeito. Assim, conforme a relação com o meio ambiente, o corpo da pessoa 

expressará suas emoções ou será instrumento eficaz de adaptação. A 

autonomia motora pressupõe que esse jogo duplo possa ser considerado 

intencionalmente, e que a própria pessoa tenha consciência dele (LE 

BOULCH, 2008, P.103, 104). 

  A terminologia ‘corpo próprio’ e sua fenomenologia, retirada 

do livro Fenomenologia da Percepção (1994) é estudada há algum tempo 

na Educação Física contemporânea, apresentando novos olhares sobre a 

concepção de corpo, as relações entre percepção e motricidade, a crítica às 
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visões do corpo como objeto ou máquina, característicos das ciências 

mecânicas, médicas ou numa perspectiva da moral religiosa, como 

abordado em Nóbrega (2000). 

  Segundo LE BOULCH (2008), sua proposta em relação à 

concepção fenomenológica, 

[...] é que a organização da pessoa e a necessidade de raciocínio se apoiem na 

experiência do corpo vivido. O desenvolvimento consiste na organização 

sucessiva de novas funções aplicadas às relações com o meio ambiente. A 

ação educativa deveria permitir plena realização de cada etapa da 

organização funcional. A eficácia do ajustamento motor e a sensação de 

prazer que resulta disso reforçam o potencial energético disponível. A soma 

de experiências vividas, positivas ou negativas, modula as atitudes afetivas e 

os comportamentos em face ao meio ambiente (p.132). 

 

  Conforme exposto, a terminologia do “corpo próprio” e sua 

perspectiva fenomenológica são extraídas do pensamento filosófico de 

Maurice Merleau-Ponty. O filósofo francês, pensador de seu tempo, desde 

o início de suas pesquisas, interessou-se por questões relacionadas ao corpo 

e à alma, à distinção e oposição entre o espírito e o corpo; em suas 

reflexões teceu a crítica radical à metafísica cartesiana, à ciência clássica e 

à própria filosofia. Em Fenomenologia da Percepção, obra da qual Le 

Boulch extrai a concepção fenomenológica do corpo, Merleau-Ponty, a 

partir de sua filosofia, traz novas relações entre homem perceptivo, o seu 

corpo e o mundo percebido; o corpo e o mundo estão em união; a busca 

pela compreensão do homem de forma integral, onde estão contidas a 

natureza e a cultura; o corpo é o lugar das sensações e da consciência, uma 
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obra de arte; um conjunto cheio de sentidos, que experimenta e se expressa 

através de uma ligação natural com o mundo. O corpo é relacionado de 

uma forma radical a uma perspectiva da consciência, consciência 

perceptiva, a partir do movimento (Gonçalves, 1994, Nóbrega, 2010; 

Veríssimo, 2012). 

  Le Boulch opta por uma orientação fenomenológica do corpo, 

a rejeição à dualidade, à relação entre corpo e meio onde se encontra e na 

capacidade expressiva e emocional do corpo. 

  Para MERLEAU-PONTY (1999), que pensou o corpo de 

modo diverso ao pensamento cartesiano e à ciência clássica, não cabendo 

divisão ao corpo, o corpo não é um objeto, é o modo de estar no mundo, 

uma unidade indivisível, não é uma “reunião de órgãos”, nem a união entre 

o corpo físico e um corpo psíquico. Sendo assim, 

O contorno do meu corpo é uma fronteira que as relações de espaço 

ordinárias não transpõem. Isso ocorre por que suas partes se relacionam umas 

às outras de maneira original: elas não estão desdobradas umas ao lado das 

outras, mas envolvidas umas nas outras (p.143). 

 

  O corpo pensado dessa forma é uma unidade que existe em si 

próprio em relação com o mundo, e esse contato com o mundo dá-se na 

experiência do corpo no mundo, que existe e encontra-se em um espaço de 

vivência. “Ser corpo, [...] é estar atado a um certo mundo, e nosso corpo 
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não está primeiramente no espaço: ele é espaço” (MERLEAU-PONTY, 

1999, p. 206). 

  De acordo com NÓBREGA (2010, p. 47), de modo geral a 

concepção de corpo de Merleau-Ponty “não é coisa, nem ideia, o corpo é o 

movimento, gesto, linguagem, sensibilidade, desejo, historicidade e 

expressão criadora, [...] opondo-se à perspectiva mecanicista da filosofia e 

das ciências tradicionais e alinhando-se a uma nova compreensão de corpo 

humano”. 

  Sendo assim, o corpo próprio é o lugar da existência, é o 

homem, é o mundo, espaço que reúne as condições para viver, sentir, 

aprender, agir, expressar, manifestar o seu potencial, viver. A pessoa é o 

seu corpo, uma “unidade expressiva” nas palavras de Le Boulch (1987, p. 

164). 

  O corpo próprio trazido para a dimensão da Educação Física 

não é mais o corpo apenas físico, ou apenas o corpo baseado na junção das 

partes ou sob uma visão meramente mecânica, o corpo passa a possuir 

potencialidades e limites, intencionalidade, sentimentos, sendo respeitado e 

pensado a partir de uma nova referência. A Educação Física a partir da sua 

ocupação educativa deve considerar esse corpo e o movimento que dele 

emerge, os quais são parte do seu objetivo de atuação. 
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  Mas a perspectiva fenomenológica da qual falamos, buscada 

por Le Boulch para a Psicocinética, sustentada nas concepções de Merleau-

Ponty também é revelada na formulação da psicocinética por outro 

estudioso, Frederik Jacobus Johannes Buytendijk
24

. Estendemos a citação 

aos trabalhos desse autor na observação sobre o entendimento 

fenomenológico do corpo, por considerarmos importante na construção da 

Teoria Psicocinética e, consequentemente, acrescente na compreensão de 

corpo próprio o corpo fenomenológico, creditando e estendendo como mais 

uma possibilidade de pensar esse corpo fenomenológico na Educação 

Física. 

  Diferentemente do conceito expresso utilizado da 

fenomenologia de Merleau-Ponty, as pesquisas de Buytendijk concorrem 

nessa compreensão. Seus trabalhos, citados nos textos de Le Boulch, 

aparecem de forma próxima às ideias de Merleau-Ponty, na crítica às 

explicações usuais da fisiologia para tratar do entendimento do homem no 

mundo e do seu movimento. Buytendijk acredita no movimento humano 

como uma conduta, atitude de sentimento e de capacidade expressiva, que 

seria a forma de manter o corpo no mundo de possuir um significado do ser 

                                                           
24 Frederik Jacobus Johannes Buytendijk (F. J. J. Buytendijk), médico holandês foi professor de 

fisiologia, de psicologia geral, teórica e comparada e médico militar durante a segunda guerra onde 

trabalhou com psiquiatria e neurologia. Possui uma produção acadêmica e científica variada, discute entre 

outras temáticas, definições sobre o método de interpretação fenomenológica, sobre comportamento e 

aquisição de hábitos nos animais (Buytendjik, 1958; Silva, 2014). 
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como um todo. Destaca também os estados afetivos do corpo e a relação 

entre sujeito e objeto (Le Boulch, 1983; 1987; 1987a; 2008). 

  Buytendijk (1958) busca em um dos seus trabalhos de 

psicologia comparada, compreender o homem como uma unidade 

constituída pelo organismo que está ligado ao mundo de modo que sua 

ação, seu comportamento, seu movimento encontram-se atados, ligados ao 

que é vivido, em uma reciprocidade, de modo que esse envolvimento 

corresponda na organização do homem, através da sua experiência no 

mundo e nos seus hábitos. 

O homem não existe somente pelas suas sensações e acções como o animal, 

existe pelo seu conhecimento e pelos seus atos. O mundo, ao contrario do 

envolvimento animal, é um mundo objectivo, não é um mundo que parece 

‘específico’, mas sim um mundo que aparece como existente. Esse mundo é 

para o homem dádiva e dado, que ele compreende e aos quais responde por 

sua livre iniciativa. A sua resposta não é sòmente uma reacção, mas tomada, 

realização criadora e organizadora sob a conduta da ratio e das normas de um 

sistema de valores que encontrou inteiramente no mundo pré-estabelecido da 

sua infância, que aceitou, assimilou e renovou (BUYTENDIJK, 1958, p.59). 

 

  Neste trabalho Buytendijk (1958) também utiliza a 

Fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty, para ratificar a relação 

entre o homem e mundo, contatando as suas ideias, de mesmo modo, na 

obra de Merleau-Ponty encontramos referência ao trabalho de Buytendijk. 

  Trazidos nos trabalhos de Le Boulch, Buytendijk também é 

referenciado na área da Psicomotricidade, entendemos que esse fato 

contribuiu como uma opção encontrada, a Psicocinética. Percebemos do 
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mesmo modo aos aspectos inerentes ao corpo, ao movimento e à relação 

com o mundo vivido, “existir é provocar relações com o envolvimento. É 

essencialmente no e pelo movimento que o homem constrói sua relação 

histórica, estabelecendo a fecundidade de sua dimensão existencial e 

social” e prossegue, “o homem não é um animal coberto de uma camada 

superficial de funções intelectuais. É um espírito encarnado, quer dizer, 

cada comportamento em que intervém o corpo, este revela uma dimensão 

espiritual.” (BUYTENDIJK apud FONSECA, 1998, p.200). 

  Para a Educação Física, guiar sua ação alicerçada no conceito 

do corpo próprio, o corpo fenomenológico, considerando o exposto sobre 

esse pensamento, permite a ela confrontar-se ao entendimento de corpo 

fragmentado do dualismo de Descartes e ao movimento visto apenas como 

gesto técnico. 

  Santos (2012), em sua tese, tecendo reflexões sobre o corpo 

próprio como princípio educativo a partir da perspectiva fenomenológica 

de Merleau-Ponty, dedica uma parte de sua pesquisa tratando do corpo 

fenomenológico na Psicocinética de Le Boulch. Ele destaca a importância 

desse conceito em sua teoria superando a visão de corpo instrumento, já 

mostrada por nós, estabelecendo com base nesse conceito novas 

possibilidades de educação a partir do movimento humano. Resalta 

também que considerar uma nova visão de homem em relação ao mundo, 



62 

 

uma nova redefinição do movimento, em contrapartida a encontrada na 

Educação Física na época em que foi pensada a teoria Psicocinética e que 

ainda podemos perceber sua influência nos dias de hoje. 

  Dessa forma, podendo buscar novos caminhos, que já estão 

sendo construídos, para pensarmos que assim como as inquietações de Le 

Boulch diante da Educação Física foi o motivo para originar a 

Psicocinética, poderemos, a partir da teoria, buscar elementos que nos 

façam revelar novas perspectivas. 

  Faço o destaque em relação à Educação Física na atualidade 

baseando-me diretamente em minha experiência como professor, Diretor de 

escola e membro do Conselho Municipal de Educação em Natal/RN. 

Enquanto professor, estou sempre buscando novas referências para nossa 

ação pedagógica, um olhar diferenciado ao ser humano e para a criança que 

faz parte especificamente da minha realidade, inquietações que geraram 

inclusive o impulso dessa dissertação. 

  Observo ainda nas formações e nos debates sobre temáticas em 

Educação Física de forma geral, um olhar ainda limitado pelas referências 

mais voltadas para os gestos técnicos, escolinhas de esporte e as 

competições escolares, por exemplo, e pelo viés da atividade meramente 

recreativa, principalmente quando essas discussões estão em um âmbito 

mais da educação como um todo sem a especificidade do debate em 
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Educação Física e seus profissionais ou no trabalho mais direto como 

gestor, no debate das questões pedagógicas mais específicas de cada escola. 

  Por outro lado, quando o debate, ou as formações são de 

competência exclusiva da Educação Física, percebemos um discurso mais 

ligado às questões de promoção de saúde, mas, sem necessariamente, ser 

um debate baseado em leituras epistemológicas que competem à área, seus 

conceitos e referenciais, os quais buscamos ampliar em nossas pesquisa. 

  Retomando o específico do corpo próprio e o desencadear da 

perspectiva fenomenológica para a Psicocinética, abordaremos também as 

críticas feitas ao trabalho de Le Boulch diante de questões apresentadas à 

sua teoria. Frisamos que nossa intenção não é em refutar as críticas 

apresentadas, tampouco desconsiderá-las, procuraremos possibilitar um 

contraponto em sua teoria e onde possam aparecer questões que nos 

possibilitem refletir não apenas a teoria Psicocinética, mas também a 

Educação Física que se busca fomentar a partir das reflexões e conceitos 

aqui debatidos. 

  Apresentamos a critica Cécile Collinet (1999), em outro 

trabalho que trazemos para revelar um pouco mais da relação do uso do 

conceito de corpo fenomenológico de Merleau-Ponty na Psicocinética 

intitulado “Tissié, Le Boulch: duas concepções da Educação Física, dois 

períodos, duas doutrinas”, a pesquisadora apresenta os dois estudiosos que 
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marcaram, cada um à sua maneira, a história da Educação Física na França 

e as proposições apresentadas a partir das concepções que balizaram os 

estudos de ambos. 

  Nossa pesquisa considerará apenas as discussões sobre o 

trabalho de Jean Le Boulch e a teoria Psicocinética, entretanto, julgamos 

importante registrar que ambos os estudiosos Le Boulch e Philippe Tissié 

foram nomes importantes dos debates em Educação Física naquele país e 

que o texto apresenta uma boa contribuição no campo histórico da 

Educação Física, inclusive para refletirmos a área no Brasil. 

  A pesquisadora apresenta também o uso dos trabalhos de 

Buytendijk, juntamente com a terminologia e concepções de Merleau-

Ponty, contribuindo no sentido da construção da fundamentação da 

fenomenologia na Psicocinética. Collinet (1999) aborda o trabalho de Le 

Boulch sob vários aspectos, incluindo a concepção fenomenológica de 

corpo utilizada por ele. Para ela, esses aspectos na Psicocinética “servem de 

justificativa à prática psicomotora e permitem a concepção de diferentes 

relações do individuo e do seu corpo” (COLLINET, 1999, p. 44); 

concebem uma relação estreita entre o indivíduo e o meio; “postulando a 

existência de idas e vindas, já que o sujeito e o mundo são duas entidades 

indissociáveis” (Idem, p. 44); mostra também que a “ligação entre o corpo 

e o espírito traduz-se também pela noção de intencionalidade, 



65 

 

frequentemente apresentada como a descoberta principal da 

fenomenologia” (Idem, p. 44). 

  Para além das observações por ela apresentada, a pesquisadora 

aponta algumas falhas na concepção da Teoria Psicocinética, dentre elas 

destaca: a relação entre a Psicomotricidade como método de reeducação e 

sua influência ante a Psicocinética, que na sua visão é um método de 

Educação Física, não conseguindo se distanciar dos pressupostos da 

psicomotricidade, ou seja, a imprecisão encontrada entre uma e outra 

proposta. Outro ponto é o “uso” ou uma “instrumentalização” do 

movimento através de seus exercícios e práticas, para desenvolver 

habilidades ou a consciência do movimento para o lazer, para o esporte, na 

aprendizagem do trabalho laboral, desencadear mudanças de hábitos ou 

minimizar problemas eventuais, questões já observadas no Coletivo de 

Autores (1994), apresentadas anteriormente nesta pesquisa. O terceiro é 

mais ligado à orientação filosófica utilizada na Psicocinética, haja vista que 

a pesquisadora acredita não possuir, por parte da teoria o aprofundamento 

necessário nesta questão, possibilitando assim uma contradição no uso da 

fenomenologia de Merleau-Ponty, ou nos estudos de Buytendijk em sua 

teoria. Essa contradição causada pelo uso conflitante de concepções 

fenomenológicas e fundamentação mais “científica” de ordem 
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psicofisiológica que se contradizem não são esclarecidas por Le Boulch 

(Collinet, 1999). 

  Sob um outro aspecto mostrado, GLAYSE (2007), apresenta, 

inicialmente, crítica à teoria Psicocinética em sua base teórica, a 

Psicomotricidade. Expõe o fato de Le Boulch, assim como outros 

psicomotricistas daquela época, apoiar seus trabalhos “sobre uma 

psicologia marcadamente neurológica” (p. 147). 

  E acrescenta, 

O mesmo ocorrerá com Jean Le Boulch, que promove a então denominada 

‘educação pelo movimento’, apoiando-se sobre fatores de ‘valor motriz’, um 

método inteiramente deduzido da ‘ciência experimental’, ainda que fundando 

posições centradas na infância e sobra uma visão não-dualista do corpo 

(idem). 

 

  Conforme exposto na introdução desta pesquisa, na ocasião do 

III Seminário de pesquisa do Grupo Estesia, fui interpelado pelo Dr. 

Jacques Gleyse, amigo e crítico do trabalho de Jean Le Boulch, quando da 

apresentação do projeto desta dissertação, questionando-me sobre a relação 

entre a fenomenologia e a Teoria Psicocinética, argumentando que Le 

Boulch “nunca havia sido um fenomenólogo”
25

, compreendemos no 

comentário proferido a crítica ao embasamento teórico da teoria 

                                                           
25 Informação verbal ocorrida no III Seminário de pesquisa do Grupo Estesia, realizado entre os dias 7 e 

11 de Março de 2014 no Auditório do Laboratório VER, do Departamento de Educação Física da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 
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psicocinética ser advindo da psicologia clássica, da fisiologia, da 

neurologia que fundamentaram boa parte de seus estudos, além da falta de 

aprofundamento nas questões filosóficas em teoria. 

  Entretanto, acreditamos que mesmo a Teoria Psicocinética 

sendo alvo de críticas, ainda traz algo de pioneiro para a Educação Física, 

como exposto o conceito de corpo próprio trazido para a área, e, 

consequentemente, poderemos a partir de outros conceitos postos por ela, 

mesmo que de uma forma superficial nos preceitos filosóficos da 

fenomenologia ou das contradições apresentadas em que uma teoria de 

tamanha complexidade possa estar sujeita, continuaremos buscando novas 

possibilidades de diálogo característico desse exercício epistemológico. 

  Dessa forma, considerando o conceito de corpo próprio 

apresentado e, consequentemente, a ideia de organismo visto sob a mesma 

orientação, supera e amplia a visão dualista, “consideramos, portanto, o 

organismo como uma estrutura indecomponível de comportamento cujas 

reações são unificadas e ordenadas” (LE BOULCH, 1987, p.18). 

O organismo que nos dão a conhecer ao mesmo tempo a fisiologia e a 

psicologia, não é o corpo-objeto estudado pela fisiologia clássica, mas o 

corpo de um ‘ser-situado-corporalmente-no-mundo’, isto é, um ‘corpo-

próprio. (LE BOULCH, 1987, p.20). 

 

  Seguimos então a citação expressa no início deste tópico, 

confirmando que o estudo do movimento humano parte da existência do 
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corpo como unidade e totalidade, o movimento aqui estudado é essencial 

ao corpo, sendo assim, “o organismo nunca é um sistema em repouso, mas 

é sempre a sede de uma atividade: a necessidade de ação é a própria 

necessidade de viver” (LE BOULCH, 1987, p.21). 

 

O corpo próprio em Merleau-Ponty 

 

  As críticas feitas ao trabalho de Le Boulch, como percebemos 

nos trabalhos de Collinet (1999) e Glayse (2007), não inadvertidamente, 

destacam a sua ligação com a psicomotricidade e, consequentemente, na 

fisiologia, anatomia, neurologia e na psicologia, que fazem parte da sua 

formação e que são encontradas no percurso do seu trabalho e nos 

fundamentos de sua pesquisa. 

  Como apresentado, consideramos a importância do seu 

trabalho, elemento fundamental dessa dissertação, entretanto, trazemos 

também a perspectiva do corpo próprio de Merleau-Ponty, que critica a 

psicologia que influencia os trabalhos de Le Boulch. 

  Merleau-Ponty concebe uma visão fenomenológica do corpo, 

contrária à visão objetivista das ciências clássicas, não admitindo o 

conhecimento e as leis absolutas empregadas por ela em relação ao corpo. 

Sendo assim, em sua visão o corpo não é uma máquina ou um objeto 
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formado a partir da junção de diversas partes, onde o corpo e a mente são 

concebidos de maneira dissociada. 

  Para MERLEAU-PONTY (1999, p.269), “o corpo não é um 

objeto. Pela mesma razão, a consciência que tenho dele não é pensamento, 

quer dizer, não posso decompô-lo para formar dele uma idéia clara”. O 

corpo próprio nesse sentido é uma unidade que vai além de explicações 

simplistas, não pode ser concebida de forma a parecer um mero objeto, 

nem das explicações causa e efeito da biologia ou da psicologia, onde 

corpo e espírito divergem diante da mesma unidade, está sujeito à 

decomposição, onde as partes possuem relação apenas mecânica e 

exteriores ao corpo, desvinculado de significações e complexidade 

inerentes à condição humana e sua relação com o mundo. 

Assim, a permanência do corpo próprio, se a psicologia clássica a tivesse 

analisado, podia conduzi-la ao corpo não mais como objeto do mundo, mas 

como meio de nossa comunicação com ele, ao mundo não mais como soma 

de objetos determinados, mas como horizonte latente de nossa experiência, 

presente sem cessar, ele também, antes de todo pensamento determinante 

(MERLEAU-PONTY, 1999, pg. 136, 137). 

 

  NÓBREGA (2000), expondo a ótica fenomenológica do corpo 

próprio expressa por Merleau-Ponty e sua crítica, explica que a psicologia, 

behaviorista e intelectualista, não consegue ultrapassar a lógica de causa e 

efeito, à lei de um paralelismo psicofísico, em que as reações do corpo 

seguem inevitavelmente a determinada ação causadora e a consciência seria 
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a causa produtora dos acontecimentos. Todavia, “na perspectiva 

fenomenológica, a relação entre corpo e consciência é de uma outra ordem, 

não se trata de uma relação causal entre dois termos e sim uma dialética de 

intenções, onde a unidade do humano é expressa no seu corpo” (p.56). 

  O corpo próprio como unidade, organismo inseparável, não 

reage ao mundo da mesma maneira, o corpo possui necessidades distintas, 

dependentes da relação com o mundo, não é o pensamento que rege o 

corpo, mas a intenção o que o motiva a se movimentar em direção a algo, é 

a experiência que move o corpo. 

Movo os objetos exteriores com o auxílio de meu próprio corpo que os pega 

em um lugar para conduzi-los a um outro. Mas ele, eu o movo diretamente, 

não o encontro em um ponto do espaço objetivo para levá-lo a um outro, não 

preciso procurá-lo, ele já está comigo — não preciso conduzi-lo em direção 

ao termo do movimento, ele o alcança desde o começo e é ele que se lança a 

este termo. As relações entre minha decisão e meu corpo no movimento são 

relações mágicas. MERLEAU-PONTY (1999, p. 138, 139). 

 

  O corpo é o local da união entre físico e psíquico, é o local da 

experiência que o integra no mundo, essa experiência não se dá fora do 

corpo e a consciência dessa experiência corporal que liga o corpo ao 

mundo, é o meio onde se dá a comunicação. 

  Para MERLEAU-PONTY (1999), o corpo é local onde 

acontece a relação do homem com o mundo, e assim como a visão nos 

permite ver, interagir e perceber um objeto, e essa é uma forma de nos 

ligarmos ao mundo, de mesma modo, o movimento, ou melhor, a 
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motricidade, também é forma primordial e potencialidade existencial de se 

relacionar com os objetos e com o mundo, dessa maneira 

[...] se através de todas essas experiências exprime-se uma função única, 

trata-se do movimento de existência, que não suprime a diversidade radical 

dos conteúdos porque ele os liga, não os colocando todos sob a dominação de 

um "eu penso", mas orientando-os para a unidade intersensorial de um 

"mundo". O movimento não é o pensamento de um movimento, e o espaço 

corporal não é um espaço pensado ou representado (p. 192). 

 

  Nesse sentido, corpo e motricidade se apresentam como 

elementos para estar no mundo e percebê-lo, no diálogo com o mundo, para 

além da relação causa e efeito. Merleau-Ponty traz o conceito de esquema 

corporal, que nos permite estabelecer relação profunda entre o corpo e o 

mundo. 

O que chamamos de esquema corporal é justamente esse sistema de 

equivalências, esse invariante imediatamente dado pelo qual as diferentes 

tarefas motoras são instantaneamente transponíveis. Isso significa que ele não 

é apenas uma experiência de meu corpo, mas ainda uma experiência de meu 

corpo no mundo, e que é ele que dá um sentido motor às ordens verbais 

(MERLEAU-PONTY, p. 196). 

 

  Dessa maneira, MERLEAU-PONTY (1999) apresenta o 

conceito e contrapõe sua proposição aos conceitos da psicologia e 

neurologia clássica, como exposto o esquema corporal como experiência 

do corpo no mundo, experiência essa expressa pela motricidade carregada 

de sentido. O corpo em movimento renova-se enquanto apreende o mundo. 

Com efeito, sua filosofia pensada a partir da motricidade do corpo e ligado 

ao mundo é incompatível com o pensamento clássico, este sempre levado 

“a conceber a síntese como uma síntese intelectual. É bem verdade que não 
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é uma associação exterior que reúne, no hábito, os movimentos 

elementares, as reações e os ‘estímulos’” (p.197). 

  Assim, as explicações de causa e efeito feitas a partir do 

esquema estímulo-resposta, perdem seu significado, o corpo próprio não os 

admite, ele possui intencionalidade. A motricidade passa a ter um sentido 

primordial na vida do homem uno no mundo, não é mera resposta, o hábito 

motor representa o movimento compreendido pelo corpo, é um ato motor 

significante. 

  O corpo próprio vale-se de todos os seus sentidos na apreensão 

do mundo,  

Aprender a ver as cores é adquirir um certo estilo de visão, um novo uso do 

corpo próprio, é enriquecer e reorganizar o esquema corporal. Sistema de 

potências motoras ou de potências perceptivas, nosso corpo não é objeto para 

um "eu penso": ele é um conjunto de significações vividas que caminha para 

seu equilíbrio. Por vezes forma-se um novo nó de significações: nossos 

movimentos antigos integram-se a uma nova entidade motora, os primeiros 

dados da visão a uma nova entidade sensorial, repentinamente nossos poderes 

naturais vão ao encontro de uma significação mais rica que até então estava 

apenas indicada em nosso campo perceptivo ou prático, só se anunciava em 

nossa experiência por uma certa falta, e cujo advento reorganiza subitamente 

nosso equilíbrio e preenche nossa expectativa (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 

212). 

 

  Assim, constatamos que no corpo próprio encontram-se as 

possibilidades de perceber o mundo a partir das experiências vividas e 

descobertas no próprio corpo e na sua relação com o mundo. Toda a 

estrutura sensorial do corpo desde os nossos primeiro momentos no mundo 

corroboram no nosso aprendizado do corpo e do mundo, de forma em uma 

dinâmica de relação entre corpo, motricidade e mundo. Dessa dinâmica, 



73 

 

não há uma lógica sequencial, que delimita ou determina a nossa 

experiência e apreensão do conhecimento do mundo e do nosso próprio 

corpo. 

A teoria do esquema corporal é implicitamente uma teoria da percepção. Nós 

reaprendemos a sentir nosso corpo, reencontramos, sob o saber objetivo e 

distante do corpo, este outro saber que temos dele porque ele está sempre 

conosco e porque nós somos corpo. Da mesma maneira, será preciso 

despertar a experiência do mundo tal como ele nos aparece enquanto estamos 

no mundo por nosso corpo, enquanto percebemos o mundo com nosso corpo. 

Mas, retomando assim o contato com o corpo e com o mundo, é também a 

nós mesmos que iremos reencontrar, já que, se percebemos com nosso corpo, 

o corpo é um eu natural e como que o sujeito da percepção (MERLEAU-

PONTY, 1999, p. 278). 

 

  Dessa forma, voltemos ao trabalho de Le Boulch, que se 

utilizou da noção de esquema corporal em sua teoria, sendo ela elemento 

central na psicomotricidade e tema importante nas reflexões psicológicas. 

Entretanto, o esquema corporal apresenta-se no contexto da psicocinética 

de Jean Le Boulch como uma forma de imagem do corpo, melhor dizendo, 

como um conhecimento de si ou uma consciência do próprio corpo. Dessa 

forma, fixa objetivos a partir dessa noção, como por exemplo, desenvolver 

harmoniosamente e minimizar os problemas eventuais na constituição do 

corpo; ou desenvolver a percepção correta do corpo assegurando uma 

motricidade normal e permitindo-lhe uma via relacional normal, visa à 

manutenção e regulação postural, considerando inclusive um modelo de 

postura (Collinet, 1999). 
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  Desta maneira, Le Boulch colocou-se em contradição, em 

relação ao esquema corporal trazido da fenomenologia em detrimento do 

entendimento da psicologia e da psicomotricidade, dos dados neurológicos 

e clínicos em sua teoria (Le Boulch, 1983, 1987). Sendo assim, não 

superou por completo as análises anátomo-fisiológica, que fixavam e 

apresentavam o momento em que ocorreriam essas aquisições ou, no caso 

do desenvolvimento das crianças, fixando o seu início e fim, anulando 

assim o dinamismo apresentado pela perspectiva fenomenológica. 

  Percebemos na perspectiva apresentada por MERLEAU-

PONTY (1999, p. 144, 145), a crítica em esclarecer que o esquema 

corporal não é simplesmente “o resumo de nossa experiência corporal 

capaz de oferecer um comentário e uma significação à interoceptividade e a 

proprioceptividade do momento, [...] nem o simples decalque nem mesmo 

a consciência global das partes existentes no corpo”, ou para expressar 

apenas a funções sensoriais do corpo sadio, ou ainda um modo de indicar a 

posição de cada parte no conjunto corpo. 

  Le Boulch empenhou-se em trazer para a educação física os 

conceitos de corpo próprio e a noção de esquema corporal, entretanto não 

conseguiu definir de forma mais explícita o todo dessa intenção em sua 

teoria, nem responder às questões apresentadas a ela, ainda assim, 

acreditamos que o corpo próprio e a noção de esquema corporal 
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apresentam-se como proposições significativas para o campo da Educação 

Física e que essa intenção foi aceita quando seu trabalho foi trazido ao 

Brasil. 

  Destacando essa possibilidade em trazer a fenomenologia de 

Merleau-Ponty como forma de repensar a prática da educação e da 

Educação Física, NÓBREGA (2000, p.66) encaminha suas reflexões neste 

sentido. A educação pensada sob esse prisma transforma-se “em educação 

de sentidos, educação da inteligência e a orientação da existência.” 

  Ao desenhar esse cenário esclarece, 

A educação dos sentidos diz respeito a condição corporal do homem e sua 

existencialidade, Aprender a ouvir, a ver a cheirar, a degustar, a sentir são 

fundamentais na apreensão da realidade. A educação da inteligência diz 

respeito a capacidade de refletir e de acrescentar sentidos, fundando-se na 

linguagem. E por fim, a orientação da existência é relativa ao posicionamento 

dos sujeitos diante da realidade e a tomada de decisão. Assim, aprender a 

falar, ouvir, escrever, dançar, são aspectos da mesma aprendizagem 

significativa (NÓBREGA, 2000, p.66). 

 

  Dessa forma, faz-nos refletir sobre as compreensões de corpo e 

da motricidade para conduzirmos a Educação Física a novos horizontes. 

Abrindo perspectiva e refletindo sobre o modo de estar no mundo é 

expressividade, não apenas conhecimento em habilidades motoras, a 

motricidade abre-se a novas perspectivas, novas possibilidades, repensar a 

possibilidade do “se movimentar”, das práticas corporais, dos seus 

significados para o aprendizado e para a Educação Física. 
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Capítulo 3 

 

 

 

 

 

Movimento e aprendizagem 

na Psicocinética 
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Movimento 

 

  Os estudos do movimento humano foram geralmente sujeitos a 

uma visão conforme as leis da mecânica, tanto os movimentos que 

requerem uma grande quantidade de músculos e articulações, grandes 

cadeias musculares, como os formados por poucas articulações e 

grupamentos musculares menores, ou pelo deslocamento e movimentos 

advindos de ossos e articulações que podem ser vistos “fora do corpo”, 

como no de alto rendimento ou na realização de uma tarefa profissional, 

são sempre mencionados quando tratamos de movimentos humanos numa 

visão mais tradicional. 

  A Educação Física contemporaneamente vem buscando 

vislumbrar outras possibilidades em compreender o movimento humano, 

ultrapassando a visão reduzida, ou seja, um fenômeno meramente físico ou 

como um simples deslocamento do corpo no espaço, para uma visão mais 

ampliada, que considera o homem que realiza movimento, este, concebido 

dentro das significações culturais e intencionais, aspectos fundamentais ao 

ser humano (Hilderbrandt, 2005; Kunz, 2001; Nóbrega, 2000; Mendes e 

Nóbrega, 2009). 

  KUNZ (2001, p.163) traz a preocupação em buscar um 

aprofundamento para “explicar a rede complexa de relações que se 
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configuram no ‘Se-movimentar’”. Aprofundamento que avance para uma 

análise mais completa, onde o “movimento humano consiste em 

experiências significativas e individuais, onde pelo Se-movimentar o 

Indivíduo realiza sempre um contato e um confronto com o Mundo 

material e social, bem como consigo mesmo (idem, p. 165)”. 

  De maneira análoga e dentro de uma perspectiva mais 

ampliada do movimento humano, acreditamos que as pesquisas feitas por 

Le Boulch contribuíram e ainda podem contribuir para avançarmos nos 

debates e produção do conhecimento da Educação Física. Destacamos, 

entretanto, que, assim como acontece com a visão de corpo por ele 

apresentada, a visão de movimento e de aprendizagem também se encontra 

no mesmo rol de questionamentos, que buscaremos abordar mais à frente. 

Acreditamos que, mesmo sob as críticas, ainda assim, a psicocinética traz 

para a Educação Física pontos importantes a serem considerados. 

  No extenso estudo do movimento humano exposto por Le 

Boulch, nota-se a importância do movimento ao ser humano. Ele partiu da 

concepção apresentada anteriormente do corpo e seguiu na mesma 

perspectiva, sendo assim, não podem mais ser explicado ou entendido 

apenas numa concepção fisiológica ou mecânica. O ato motor, o 

movimento, deve ser visto de uma ótica diferente. 
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  Desse modo, 

Não seguiremos, portanto, o processo clássico, que consiste em estudar de 

modo fragmentário o movimento colocando-nos sucessivamente em ponto de 

vista anatômico, fisiológico, psicológico, sociológico. Partiremos dos gestos 

do corpo, manifestação da presença no mundo, para logo encontrar sob esta 

simplicidade aparente, entregue pela experiência imediata, toda a 

complexidade real dos fenômenos (LE BOULCH, 1987, p.14). 

 

  Continua, 

O ato motor não é, portanto, um processo isolado, mas se situa no âmbito 

geral de um procedimento que se traduzirá por: reações fisiológicas; 

comportamento exterior (palavras, movimentos); respostas mentais 

(intelectuais, emocionais); produtos da conduta (obras utilitárias ou estéticas) 

(LE BOULCH, 2008, p.87). 

 

  Aqui nos cabe uma observação: MERLEAU-PONTY (1999) 

não reconhece “respostas mentais”, “reações fisiológicas” ou 

“comportamento exterior” ligados ao movimento, seu entendimento é 

diverso. Na motricidade do pensamento fenomenológico proposto por ele,  

[...] movimento não é o pensamento de um movimento, e o espaço corporal 

não é um espaço pensado ou representado. Cada movimento determinado 

ocorre em um meio, sobre um fundo que é determinado pelo próprio 

movimento [...]. Executamos nossos movimentos em um espaço que não é 

'vazio' e sem relação com eles, mas que, ao contrário, está em uma relação 

muito determinada com eles: movimento e fundo são, na verdade, apenas 

momentos artificialmente separados de um todo único (p. 92, 93). 

 

  E acrescenta, 

[...] todo movimento é indissoluvelmente movimento e consciência de 

movimento, o que pode exprimir dizendo que no normal todo movimento tem 

um ‘fundo’, e que o movimento e seu fundo são ‘momentos de uma 

totalidade única’. (idem, p. 159). 
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  Sendo assim, não há espaço nessa concepção para separarmos 

movimento e consciência, movimento e pensamento [...] o fundo do 

movimento não é uma representação associada ou ligada exteriormente ao 

próprio movimento, ele é imanente ao movimento, ele o anima e o mantém 

a cada momento; a iniciação cinética é para o sujeito uma maneira original 

de referir-se a um objeto, assim como a percepção (idem, p.159). 

  Percebemos que nas colocações de Le Boulch há sempre um 

esforço pela plena aproximação das suas considerações com os 

pressupostos trazidos do corpo próprio e da fenomenologia de Merleau-

Ponty. Os gestos do corpo, o ato motor, a manifestação de presença no 

mundo expressos na proposta psicocinética. Mesmo se contradizendo 

diante de proposições do filósofo, Le Boulch insiste em trazer esse 

pensamento para refletirmos, inclusive dentro da Educação Física. 

  Partindo dessa premissa, Le Boulch afirma que o movimento 

em psicocinética tem uma importância fundamental para o ser humano, ele 

é muito mais que manifestação exterior da vontade humana de se 

movimentar. “Ele se reveste, portanto, de significação para a pessoa em 

situação real, que o seu suporte para seu engajamento na ação, para sua 

motivação” (LE BOULCH, 2008, p.87, 88). 

  Em outras palavras, quando se realiza um movimento, ele 

sempre possui um significado, é uma forma de estar no mundo. Quando 
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nos colocamos em uma ocasião de movimento, devemos entender que neste 

exato momento encontra-se um organismo em uma situação específica que 

está sendo vivida por ele e, em função desta situação, o movimento passa a 

ter um significado para o organismo. 

  Para Le Boulch (1987), o movimento é um aspecto da 

manifestação da conduta. A conduta de um homem, para um observador, 

aparece quando este homem realiza algo, a fala, um movimento, quando 

produz algo, quanto, dança, canta ou escreve. Mas, essa unidade que 

representa esse conjunto de ações só tem sentido, como dissemos antes, 

quando estão contidas em um processo mais amplo. Sendo assim, a 

Psicocinética para atender seu objetivo e estudar a ação motora contida na 

conduta, deverá considerá-la em sua totalidade. 

  O esforço em buscar compreender o movimento como uma 

manifestação do comportamento ligado ao meio onde se situa o indivíduo 

da ação, expõe a necessidade de refutar uma explicação simplista do 

movimento como uma mera reação orgânica, ou uma reação instintiva à 

excitação de um fator externo. 

  Aprendemos a partir da crítica à psicologia que consagra o 

corpo apenas como instrumento de exploração do mundo, ligado 

demasiadamente aos aspectos da inteligência como dona absoluta dessa 

relação, apresenta-se como um ponto de vista reduzido em considerar a 
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relação entre corpo, movimento e mundo. Por outro lado, motricidade e o 

corpo próprio anunciados por MERLEAU-PONTY (1999, p. 174) indicam 

que a ação motora parte das experiências sensitivas, não é só instintiva, 

nem ao menos só inteligente, a motricidade desdobra-se sobre a percepção 

que se apresenta a cada situação, “percepção e motricidade são 

indissociáveis, ou seja, são dois aspectos de um mesmo fenômeno”. O 

filósofo esclarece, exemplificando, ao dispor que a “experiência de ‘liso’ 

ou ‘rugoso’ necessita de um movimento que é obtida por um movimento de 

exploração da superfície, ou seja, o movimento do corpo busca uma 

informação tátil, sem isso não há sensação [...] todo movimento se 

desenrola sobre um fundo perceptivo, e toda sensação implica uma 

exploração motora uma atitude do corpo”, de outra forma, a visão se 

reduziria a pouca coisa se não fosse orientada pela intenção de ver (idem, p. 

174). Temos assim que todo movimento é regulado por uma percepção tátil 

ou cinestésica. 

  De mesmo modo, Buytendijk (1958), já indicava que, 

[...] o comportamento não nos é inteligível a não ser que compreendamos o 

movimento os movimentos e as posições do corpo, não como contracções de 

músculo, que estão ligadas a fenómenos do sistema nervoso, mas sim como 

actos que são orientados para uma situação, em suma, como expressão de 

uma significação vivida e de uma actividade intencional (p.26). 

 

  Por esse motivo, Le Boulch também afirma que essa reação 

deve ser um modo intencional de agir do corpo situado no mundo e que 
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possui uma motivação como fase inicial da conduta. “[...] a motivação 

serve como ponto de partida a uma atividade própria para satisfazê-la. Esta 

atividade representa a fase intermediária da conduta durante a qual os 

movimentos assumem uma importância muito grande” (Le Boulch, 1987, 

p.36). 

  Buscando aprofundar a compreensão de movimento e 

conferindo ao movimento um caráter adaptativo, tendendo a manter um 

certo equilíbrio ao meio, buscou uma classificação dos movimentos que se 

apresenta da seguinte maneira: 1) Reações motoras de tipo defensivo: 

divididas em primárias defensivas, relacionadas a reações de dor e de 

sobressalto, alistadas a ações inesperadas e violentas à distância; além das 

reações secundárias de distanciamento para exame da situação; 2) Reações 

motoras do tipo apropriativo: reação visando a provocar uma redução da 

necessidade (alimento, parceiro sexual). As do segundo caso caracterizam-

se pelo interesse do agente (Le Boulch, 1987). 

  Essa classificação diferencia os movimentos e afirma que a 

motricidade humana se realiza com base nas funções simbólicas, na 

linguagem sempre ligada às influências socioculturais, que são chamadas 

por Le Boulch de praxias. “As praxias não são, portanto, movimentos 

quaisquer, mas sistemas de movimentos coordenadas em função de um 

resultado ou de uma intenção” (LE BOULCH, 1987, p.37). 
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Assim, ao nível das reações motoras específicas que caracterizam a fase final 

da conduta defensiva ou apropriativa, distinguiremos os movimentos 

instintivos e a atividade coordenadas eupraxiamente, elaboradas durante a 

ontogênese a partir do desenvolvimento da função simbólica. É por essas 

atividades motoras que nos interessamos mais particularmente; são elas que 

propiciarão possibilidades de aprendizagem, tornando-as cada vez melhor 

ajustadas aos sinais do meio (LE BOULCH, 1987, p.38). 

 

  O movimento humano ou atividade humana, mesmo que de 

forma involuntária e não acompanhado da reflexão ou pensamento, está 

sempre diretamente ligado a uma escala de valor que engloba o indivíduo 

pela educação e relações sociais e podem manifestar-se também como 

motivações. Dessa forma, o homem está no mundo disposto e de modo 

afetivo, sendo uma maneira de ser, as ações e os sentimentos, são atos 

intencionais, uma maneira de adaptar a situação, de compreender, de tomar, 

de reagir as situações do mundo (Buytendijk, 1958). 

  Mas, possuímos também outras expressões de movimentos, 

que não se encontram entre as observadas e que não são abordadas com 

profundidade nos trabalhos de Le Boulch. “Tiques”, batidas de dedos sobre 

a mesa, movimentos parasitas, franzir a testa, bater os pés sem nenhuma 

ligação com uma situação momentânea, aparentemente não possuem 

nenhum significado objetivo, podem expressar uma maneira de ser da 

personalidade, revelar emoções. Esses movimentos não deixam de possuir 

um significado, pois “a significação dos movimentos expressivos remete à 
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personalidade e não a um objetivo externo que deva ser alcançado” (LE 

BOULCH, 1987, p.41). 

  Le Boulch propõe que os movimentos sejam observados 

segundo sua significação em função de dois critérios: 1) em função dos 

seus objetivos externos: atividade de orientação, investigação ou uma ação 

transitiva voltada para o objeto; 2) em função de seu caráter expressivo, 

que traduz as sensações e emoções experimentadas pelas pessoas. Dessa 

forma, se falarmos de ação motora mais objetiva voluntária ou se 

observarmos apenas uma parte do corpo e não de um todo, falaremos de 

movimento. Por outro lado, se o que estivermos observando voltar-se para 

além de uma função psicofisiológica, ou uma simples realidade social, mas 

uma expressão que exprima uma realidade humana, então, estaremos 

falando de gesto (Le Boulch, 1987, 1995). 

O caráter expressivo da motricidade será ainda mais manifesto quando 

considerarmos não apenas o deslocamento do corpo ou de seus segmentos, 

mas também o conjunto das expressões fisionômicas e das reações tônicas 

não traduzidas por deslocamento (LE BOULCH, 1987, p.41). 

 

  Entendemos que essa possibilidade em ver o movimento sob 

aspectos distintos, objetivos ou expressivos, destacam sua relevância, pois 

o movimento pensado a partir do corpo do fenomenológico,  

é iminentemente um espaço expressivo. [...] Mas nosso corpo não é apenas 

um espaço expressivo entre todos os outros. Este é apenas o corpo 

constituído. Ele é a origem de todos os outros, o próprio movimento de 

expressão, aquilo que projeta as significações no exterior dando-lhes um 
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lugar, aquilo que faz com que elas comecem a existir como coisas, sob nossas 

mãos, sob nossos olhos (MERLEAU-PONTY, 1999, p.202). 

 

  O movimento expressivo, o movimento objetivo ou o primeiro 

movimento dos primeiros gestos são movimentos humanos, do corpo, de 

forma que não podemos reduzi-lo, ele é sempre significativo. 

  Nesse entendimento proposto para a compreensão do 

movimento, destacamos ainda a questão referente à atitude, que de forma 

geral apresenta-se como um modo de se manter do corpo, usando um termo 

mais comum, seria a postura, mas Le Boulch prefere não utilizar por 

considerá-lo como uma descrição muito mecânica, diferente da proposta da 

Psicocinética. 

A atitude corporal é para nós mais que um equilíbrio segmentar analisável 

mecanicamente: é uma manifestação externamente observável que, na 

ausência de um deslocamento ou de um movimento, trai as disposições ou as 

intenções do sujeito para com o seu meio (meio dos objetos e meio social) e 

traduz um certo nível de vigilância favorável a ação eventual (LE BOULCH, 

1987, p.42). 

 

  A atitude pode apresentar-se tanto numa situação de espera ou 

repouso, onde o que predomina é atividade e o seu aspecto expressivo, 

tomada de caráter pessoal e típico. Essa constatação baseia-se nos trabalhos 

de Buytendjik, que afirma que a capacidade da atitude em engajar o corpo 

inteiro, a atitude representa então “uma forma de ajustamento motor” 

(idem). 
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Em nossa análise de movimento enquanto modo de expressão, resaltamos 

que o tônus, base do ajustamento postural, é também o tronco comum das 

emoções e das atitudes mentais. É o que nos permite compreender melhor 

esta incessante reciprocidade entre a atitude e a sensibilidade a ela vinculada, 

conferindo-lhe um valor de expressão (idem). 

 

  Sobre esses aspectos, expressividade, postura, tônus e emoção, 

abrimos uma perspectiva, podemos considerar de forma elucidativa e 

propositiva a Educação Física, o Método de Gerda Alexander (1983). 

Citado nos trabalhos de Le Boulch (2008), mas sob o aspecto da 

conscientização do corpo e ligado à aprendizagem que discutiremos mais à 

frente. 

  Destacamos que no seu Método, a Eutonia, o ponto de partida 

reside no desejo de criar um ensino capaz de dar a cada um a possibilidade 

de desenvolver a própria personalidade e servir como base a todas as 

formas de movimentos artísticos e todos os gestos da vida cotidiana, jogo e 

esporte (Alexander, 1983). 

  A Eutonia é focada no trabalho corporal, buscando a 

integração corpo e mente, podemos dizer, que é um instrumento de trabalho 

para facilitar a aquisição da consciência corporal profunda e da 

flexibilidade tônica, além de despertar as capacidades expressivas de forma 

consciente e experimentar o próprio corpo. Utiliza de forma integrada 

conhecimentos educativos, terapêuticos e artístico, baseado em estudos 

teóricos e práticos (idem). 
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  A Educação Física pode propor desdobramentos a partir da 

expressividade, consciência e tônus que encontram neste método de 

consciência corporal, e outros, em uma busca pela sensibilidade corporal, 

possibilitando ao indivíduo se relacionar de forma consciente consigo 

mesmo, de melhorar habilidades corporais específicas, constituindo 

equilíbrio físico das tensões, tornando os movimentos mais harmônicos, 

articulados e fluentes. A priori, são trabalhos terapêuticos, mas que podem 

trazer à área possibilidades de sensibilização corporal, coerente com as 

proposições trazidas na Psicocinética e na fenomenologia (Alexander, 

1983, Nóbrega, 2000). 

  Desse modo, observamos a importância da sensibilização do 

corpo, das emoções e da estrutura cognitiva que constituem o corpo na 

realização dos movimentos e esse, por sua vez, assume o papel da presença 

do corpo no mundo, carregando toda a subjetividade humana, expressando 

sua vontade através de sua motricidade. 

  Dada a importância do movimento humano expressivo e 

carregado de significado, Le Boulch frisa a diferença entre o homem e os 

outros animais nesse aspecto, discute o nível de desenvolvimento das 

estruturas neurológicas no ser humano indicando como motivo para essa 

capacidade que o movimento tomou no ser humano, muito além das 

explicações no determinismo genético. 
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  Dessa forma, o movimento humano como praxia (expressão 

neurológica que designa movimentos coordenados em função de uma 

intenção), que são adquiridas e assumem função simbólica, concebidas na 

linguagem e no pensamento característico do humano. Será a partir dele 

que a pessoa desenvolver-se-á por completo, sendo que, partindo desse 

desenvolvimento estará apta a enfrentar as variadas situações na vida, 

interagindo e modificando o meio, de acordo com o objetivo da 

Psicocinética criada por Le Boulch. 

  As praxias também foram classificadas de acordo com sua 

intenção: 1) praxias com finalidade transitiva: implicam uma ação direta 

sobre o objeto, com intenção de modificá-lo; 2) praxias de caráter 

simbólico: estão relacionadas com o desejo de comunicar-se, transmitir um 

gesto a outrem; 3) praxias com objetivos estéticos: também tem por 

objetivo transmitir uma mensagem, mas estas estão mais centradas na 

qualidade formal do que na precisão. Destaca-se que as praxias simbólicas 

e estéticas possuem grande capacidade de socializar (Le Boulch, 1987). 

  Esse olhar do movimento como praxia mostra-se interessante, 

pois, sendo ação no mundo, uma ação de exploração, pode ser ensinada, e 

aprendida, a noção de movimento passa a possuir um significado mais 

complexo, dada a importância que possui para a vida do ser humano. 
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  Em consonância com essas ideias, a Educação Física possui 

proposições com o intuito de destacar a sua importância do movimento, 

dando sentido, destacando a multiplicidade, formas e funções dos 

movimentos. Esses sentidos apresentados por Kunz (2001) concordam com 

aspectos apresentados nos trabalhos de Le Boulch e trazem também para a 

Educação Física as concepções fenomenológicas para o corpo e para o 

movimento, o diálogo do homem com o mundo, considerando a sua 

intencionalidade, buscando dessa forma significados para as práticas 

corporais e destacando sua importância como elemento da cultura. 

  Os estudos do professor Elenor Kunz (2001), como mostrado, 

trazem uma proposição epistemológica para o movimento humano no 

campo da Educação Física e compreendem, como critério organizador do 

conhecimento da área, a cultura de movimento. 

  As palavras de MENDES E NÓBREGA (2009), que 

reconhecem na cultura de movimento um avanço para o conhecimento da 

Educação Física, destacam que  

A cultura de movimento, ao envolver a relação entre corpo, natureza e 

cultura, configura-se como um conhecimento que vai sendo construído e 

reconstruído ao longo de nossas vidas e da história. Um conhecimento 

marcado pela linguagem sensível, que emerge do corpo e é revelada no 

movimento que é gesto, abarcando os aspectos bioculturais, sociais e 

históricos, não se resumindo às manifestações de jogos, danças, esportes, 

ginásticas ou lutas, mas abrangendo as diversas maneiras como o ser humano 

faz uso do ser corpo, ou seja, como cria e vivencia as técnicas corporais. Um 

conhecimento que permite a compreensão do mundo por meio do corpo em 

movimento no ambiente, cultura e história. A linguagem sensível é revelada 

pela movimentação do corpo no tempo e no espaço de cada indivíduo e da 

comunidade. Somos capazes de criar e recriar, e, ao mesmo tempo em que 

nos expressamos, conseguimos nos comunicar (p. 6). 
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  Le Boulch busca essa compreensão em seu trabalho, quando 

critica a Educação Física em seu país, destaca que o movimento está imerso 

na cultura e deve fazer parte da formação das pessoas, das crianças na 

escola, a fim de possibilitar que a partir do movimento surja o 

conhecimento sobre si próprio em relação ao mundo, de forma que o 

movimento e o corpo, funcionamento orgânico e o conhecimento advindo 

da cultura sejam expressão do ser humano no mundo. 

  E acrescenta, 

[...] embora possam ser compreendidos em conformidade a um modo de 

relação com o meio, eles traduzem, no entanto, uma certa maneira de ser na 

personalidade “em situação” e são reveladores das emoções e dos 

sentimentos que ela experimenta. O caráter expressivo do movimento remete 

a pessoa e não a um objetivo externo a ser alcançado. Nesta perspectiva, ele 

não é considerado sob um aspecto transitivo, isto é, em função de sua eficácia 

relativamente ao controle do objeto, mas como signo através do qual 

transparece sua subjetividade. Expressando-se por seus movimentos, os seres 

vivos se manifestam como sujeitos em relação com o mundo de objetos e de 

pessoas sem que, inicialmente, haja nenhuma intenção ou mira consciente. O 

primeiro modo de expressão é uma expressão espontânea, tradução do 

dinamismo do organismo que vive sua presença no mundo (LE BOULCH, 

1987, p.61, 62). 

 

  Nesse aspecto, Le Boulch (1987) destaca também a dança 

como linguagem gestual, inclusive no campo da arte, entretanto mesmo que 

pensada sem nenhuma função pragmática, sem relação imediata com 

motivações apropriativas ou defensivas, se assim considerarmos, “ainda 

assim se destaca como uma forma de expressão espontânea da vida coletiva 

à qual dava uma vigorosa e expressiva acentuação” (p. 76). 
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  A dança nesse sentido, pensado a partir da fenomenologia e 

trazida ao campo da Educação Física, segundo PORPINO (2006), abre 

possibilidades de exibir a simbologia do corpo e do movimento humano, 

concede extrair da liberdade expressiva e da experiência vivida que dança 

como educação sensível do corpo sugere, “é capaz de permitir e despertar 

um sentido de beleza, que não se prende a padrões ou a dicotomias, mas 

que rejunta fragmentos e abre novos horizontes para a vida que não negue a 

sua própria realidade paradoxal” (p. 138). 

  Portanto, seja como dança, ou como qualquer outra atividade 

corporal, o movimento humano assume sua vital importância, a 

psicocinética de Le Boulch tem o intuito de utilizá-lo para educar, nesse 

sentido, baseando-se nas suas concepções de corpo como unidade e 

movimento como uma manifestação do comportamento, unindo 

motricidade, emoções e cognição, a apreensão do movimento não se dá 

“como um fragmento do comportamento, mas como um dos componentes 

da conduta de uma pessoa em cada situação” (LE BOULCH, p. 89). 

  Consideramos que apesar dos pontos de conflito entre as ideias 

apresentadas por Le Boulch e a perspectiva trazida pela fenomenologia de 

Merleau-Ponty, temos aqui uma possibilidade expressiva de diálogo entre 

ambos e consequentemente salutar para a Educação Física. 
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  Considerando a Educação Física e a ação do seu conhecimento 

na sociedade, a cultura e o contexto social, deve-se considerar a relação ao 

movimento humano e estes aspectos, e não apenas de forma isolada, como 

resposta do corpo ao mundo, mas sim como expressividade, como união 

entre corpo e mundo. 

  Dessa maneira, NÓBREGA (2000, p.71), considerando o 

corpo e a motricidade numa perspectiva ampla e verdadeiramente 

fenomenológica, tornará os indivíduos, no caso da Educação Física como 

área do conhecimento e da Educação Física no meio escolar. Considerando 

minha realidade como professor, concordamos com a autora, acreditamos 

que essa perspectiva perante o corpo e o movimento, levará o aluno a 

tornar-se sujeito, “cuja condição corporal marca a sua singularidade e 

autonomia, pois o corpo é vivo e significante e ao mover-se, o sujeito 

humano cria e recria a história e a cultura”. 

Aprendizagem 

 

  Conforme apresentado anteriormente, o objetivo concebido 

por meio da Psicocinética em relação à aprendizagem é contribuir para o 

desenvolvimento da pessoa, voltando-se geralmente aos aspectos 

relacionados à criança, considerando que este seria o tempo de desenvolver 

e aprender a partir do movimento, conduzindo aprendizado psicomotor até 
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a vida adulta. A psicocinética coloca-se como uma ciência ou teoria do 

movimento humano, mas também como um método geral de educação pelo 

movimento. 

  Consideramos aqui que o trabalho do professor Jean Le 

Boulch assume um campo de aplicação bem vasto, no setor terapêutico 

(reeducação psicomotora, fisioterapia, reeducação da linguagem, 

readaptação funcional, etc), no setor do trabalho (Educação Física dos 

aprendizes, técnica de manutenção e segurança postura, educação gestual), 

no setor de lazer (no esporte de competição e em clubes, nas atividades 

artísticas e de expressão, nas artes circenses e práticas de aptidão física, na 

dança clássica), dentre outros. Entretanto, na área de aprendizagem o que 

encontramos de forma mais difundida em seus livros são os aspectos da 

aprendizagem motora voltados para o aprendizado da criança na escola (Le 

Boulch, 2008). 

  Cabe destacar que o aspecto da aprendizagem na educação que 

permeia grande parte dos estudos de Le Boulch, e que recebem a influência 

dos conceitos trazidos da fenomenologia, de Merleau-Ponty e Buytendijk, 

não encontra paralelo nas questões sobre educação. Ainda assim, 

acreditamos na possibilidade trazida por Le Boulch, da filosofia de 

Merleau-Ponty, que possa vir a contribuir juntamente com a perspectiva de 

corpo e motricidade, também em relação à educação e Educação Física.
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  Conforme apresentado, encontramos nas obras de Le Boulch 

várias referências aos trabalhos de Merleau-Ponty, explicações, conceitos, 

críticas, terminologias e posições que embasaram seus escritos e nortearam 

também suas pesquisas. Essas referências são encontradas nas obras citadas 

por Le Boulch, dentre elas, Fenomenologia da Percepção, A estrutura do 

comportamento e nos Resumos dos cursos da Sorbonne. 

  Merleau-Ponty, por sua vez, não escreveu especificamente 

sobre Educação, entretanto, acreditamos que sua fenomenologia possa 

contribuir para compreendermos melhor e buscar avanços para esse 

fenômeno, destacado neste caso, as questões referentes à aprendizagem. 

Contudo, é importante frisar que em certo período de sua vida, Merleau-

Ponty ensinava na Sorbonne, em Paris, lecionava a cadeira de Psicologia e 

Pedagogia da criança, ocupava-se das questões da consciência e da 

linguagem infantil, a posição da pedagogia em relação às disciplinas 

científicas, em especial a Psicologia (Nóbrega, 2000, 2008). Suas 

referências, entretanto, servem de norte para refletirmos também sobre a 

educação. 

  Le Boulch traz nos princípios que fundamentam a teoria 

Psicocinética a possibilidade de aprendizagem a rejeição ao aprendizado 

estritamente técnico e respeitando o desenvolvimento da criança. 
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Em psicocinética, tentaremos seguir fielmente o desenvolvimento psicomotor 

da criança a fim de ajudá-la a construir a aresta central da sua personalidade, 

constituída pelo ‘esquema corporal’. De fato, ela reveste a forma de educação 

psicomotora quando é aplicada em crianças de menos de 12 anos e visa ser 

um meio de educação fundamental nessa idade (LE BOULCH, 1983, p.17). 

 

  Le Boulch concebe seus estudos sobre a aprendizagem na 

crítica feita à Educação Física que conduzia ao aprendizado dos 

movimentos naturais, ou baseados no aprendizado dos gestos esportivos, 

como era comum na França naquele período. Outra abordagem era ensinar 

os movimentos de forma ‘global’ ou ‘analítica’, desenvolvendo a 

habilidade através da execução completa do movimento ou separando-o por 

partes. 

  Mas em psicocinética, pensando o corpo fenomenológico e 

pensando o movimento não como de um fragmento do comportamento, 

contudo como componente da conduta e considerando ainda o aspecto 

interativo com o meio, busca-se então uma situação de união, a pessoa em 

determinada circunstância, os componentes da conduta, as emoções e a 

cognição, promovendo dessa forma um ajuste em detrimento da situação. 

  Conforme mostramos nas críticas à psicocinética (Collinet, 

1999), no que se refere ao aspecto da aprendizagem, Le Boulch expõe suas 

ideias pautadas nos conhecimentos da psicomotricidade e ligadas ao 

conceito de esquema corporal contido nos seus referenciais, dessa forma, 

acredita que de acordo com o respeito ao desenvolvimento da criança e o 
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período adequado para o aprendizado conseguiria desenvolver sua ideia de 

desenvolvimento e aprendizagem. 

  Le Boulch acredita que na aprendizagem a partir da exploração 

e investigação da conduta e da ação motora, mobilizada em direção à 

descoberta do meio e em fatores de segurança (autopreservação), o 

ajustamento que parte da experiência vivida, da exploração e da 

criatividade individual, permitirá que as reações motoras, atitude (postura) 

adequem-se ao meio. “É o esforço de ajuste da pessoa na situação que une, 

de maneira aleatória, os elementos sensoriais presentes nas respostas 

correspondentes” (Le Boulch, 1982; 2008, p.90). 

Do ponto de vista humano, a partir das estruturas programadas 

geneticamente, é da experiência individual que depende a organização e 

consolidação das ligações sinápticas correspondentes aos automatismos. A 

função de ajustamento associa, nos conjuntos mutáveis e no nível 

inconsciente, a recepção da informação à resposta postural e motora 

correspondente à situação vivida (LE BOULCH, 2008, p.90). 

 

  Fica evidente que suas premissas, até certo ponto, entram em 

confronto com a perspectiva fenomenológica proposta por Merleau-Ponty. 

O pensamento fenomenológico afasta-se de possibilidades que interfiram 

na dinamicidade inerente ao corpo próprio. Nas reflexões apresentadas por 

Merleau-Ponty (2006) distinções entre inato e adquirido ou maturação e 

aprendizagem não se encontram em polos opostos, sejam de dependência 

ou interdependência. Processo de maturação e processo de aprendizagem, 

fatores endógenos e fatores exógenos subsistem. Não se baseiam 
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necessariamente em arranjos orgânicos preestabelecidos, ou em modelos, 

ou em respostas que possam ser efetivadas a partir de estímulos exteriores 

ao corpo. 

  Para Merleau-Ponty (2006), o organismo adapta-se, regula-se a 

todo o momento pelas propriedades dos impulsos sentidos. As reações 

apresentadas pelo organismo não são apenas direcionadas a um estímulo 

isolado que desencadeia uma resposta contrária, a situação é percebida em 

sua totalidade. O que é percebido pelo corpo, muda a cada instante se 

reorganizando, assim como a ação motora muda por completo para chegar 

a um equilíbrio. 

  Em suas palavras, “parece bem difícil conceber para cada 

variação um circuito diferente preestabelecido. É mais o próprio estímulo 

que regula sua resposta: ao invés de um reflexo cego, tem-se toda uma 

escala entre automatismo e adaptação” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 172, 

173). 

  Nesse sentido, trazemos no trabalho de NÓBREGA (2008) que 

apresenta um olhar sobre as contribuições das reflexões de Merleau-Ponty 

(2006) para pensarmos o campo educativo e a aprendizagem em sua 

filosofia. Nela, Merleau-Ponty problematiza as bases nas quais estão 

fundadas a Psicologia, que dão suporte a Pedagogia, nestas, as experiências 

vividas são trazidas a serem observadas como forma de pensar, numa 
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significação apenas intelectual. Por outro lado, na fenomenologia de 

Merleau-Ponty, “as experiências são compreendidas no acontecimento 

existencial, na experiência da subjetividade, da história, do imaginário, dos 

afetos, da expressão do corpo” (p. 12). 

  Como mostrado, Merleau-Ponty tece uma crítica às teorias 

clássicas quando aponta a precedência do pensamento ante a expressão do 

corpo, ou sempre a prevalência da razão em detrimento da unidade do 

corpo. Para ele,  

Toda teoria mecanicista se choca com o fato de que a aprendizagem é 

sistemática: o sujeito não solda movimentos individuais a estímulos 

individuais, mas adquire o poder de responder por um certo tipo de soluções 

a uma certa forma de situações, as situações podendo diferir amplamente de 

um caso ao outro, os movimentos de resposta podendo ser confiados ora a um 

órgão efetuador, ora a outro, situações e respostas assemelhando-se nos 

diferentes casos muito menos pela identidade parcial dos elementos do que 

pela comunidade de seu sentido (MERLEAU-PONTY, 1999, 197) 

 

  Nesse sentido, Merleau-Ponty (2006) aponta não existir a 

possibilidade de separação entre fatores externos e internos, nem de 

aprendizagem e maturação. Ou seja, não se podem delimitar as funções 

exatas entre maturação e aprendizado pelo fato de ambas estarem 

intimamente ligadas na aprendizagem de toda a conduta. De modo similar, 

as relações entre sensação e movimento, não podem ser pensadas de forma 

isolada, pelo contrário, percepção e motricidade comungam de uma relação 

impossível de dissociar. Dessa forma, “há um elo essencial entre sentir e 

assumir uma atitude diante do mundo exterior, todo movimento se 
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desenrola sobre um fundo perceptivo, e toda sensação implica uma 

exploração motora ou atitude do corpo” (MERLEAU-PONTY, 2006, 

p.174). 

  Dessa forma, percepção e motricidade estabelecem a dinâmica 

pela qual apreendemos o mundo, “o desenvolvimento da motricidade 

comporta automaticamente um desenvolvimento da percepção e vice-versa. 

É inútil perguntar-se, a cada progresso, se ele provém do desenvolvimento 

perceptivo ou do desenvolvimento motor: um implica o outro.” 

(MERLEAU-PONTY, 2006, p. 175). 

  Essa relação entre movimento e percepção também é buscada 

nos trabalhos de Le Boulch (2008), entretanto seu trabalho, neste aspecto, 

concorda com as visões criticadas pela visão fenomenológica trazida pelo 

próprio Le Boulch, a saber, o controle exercido entre o movimento e as 

funções sensoriais. Para ele, a aprendizagem é um processo que ocorre em 

função da plasticidade do sistema nervoso central, que intermedia os órgãos 

sensoriais e as funções motoras. Dessa forma, apresentam-se como 

fundamentais no processo de aprendizagem, controlam os reflexos e 

modulam o comando motor de acordo com as informações, que funciona 

como uma memória psicomotora, que arquiva as experiências motoras 

vivenciadas permitindo sua utilização em outras experiências. Ou seja, 

nesse aspecto, Le Boulch, mesmo buscando fundamentos diversos dos da 
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fisiologia e psicologia clássicas, não conseguiu superá-los em seu trabalho, 

como apontaram Collinet (1999) e Gleyse (2006). 

  Le Boulch considera em seus estudos a estrutura que compõe o 

sistema nervoso central ou estruturas nervosas e baseia-se no que 

fundamenta o conceito neurológico de esquema corporal, estrutura 

responsável por perceber o meio, por modular e controlar a ação motora e 

apreender as experiências. Para ele, 

o esquema corporal ou imagem do corpo pode ser considerado como uma 

imagem de conjunto ou um conhecimento imediato que temos de nosso corpo 

em posição estática ou em movimento, na relação da diferentes partes entre si 

e, sobretudo nas relações com o espaço e os objetos que os circundam. Esta 

noção é à base do sentimento de disponibilidade que temos em relação a 

nosso corpo e da relação vivida universo-sujeito (LE BOULCH, 1983, p.37). 

 

  Temos então que o esquema corporal ou imagem do corpo 

como aprendizagem para a psicocinética é o conhecimento que temos do 

nosso próprio corpo, uma imagem instintiva dele, que pode ser em 

movimento ou imóvel, a percepção que temos do conjunto do corpo, em 

relação ao espaço e ao meio ao qual estamos inseridos. Para a teoria 

Psicocinética, a análise do conceito de esquema corporal é fundamento 

teórico primordial na metodologia de aprendizado motor, de onde provêm 

suas ideias para o seu programa educativo. 

  Discutimos anteriormente o que consiste o esquema corporal 

na fenomenologia e a crítica feita ao seu uso na psicocinética. Na 



102 

 

perspectiva da aprendizagem e fazendo um paralelo com o que Le Boulch 

tenta trazer da noção de esquema corporal, podemos dizer que a 

aprendizagem nessa nova perspectiva não admite contenções na relação 

entre o sentir, a motricidade e o mundo. 

  Nesse sentido, o esquema corporal, como experiência do corpo 

no mundo, e carregado de sentido, une o corpo, “ele não será mais o 

simples resultado das associações estabelecidas no decorrer da experiência, 

mas uma tomada de consciência global de minha postura no mundo 

intersensorial” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 145). 

 Pensando dessa forma, podemos afirmar que aprender não é 

apenas um automatismo, ou uma forma de reagir aos estímulos. Merleau-

Ponty trás a noção de hábito que nos ensina sobre as possibilidades do 

corpo aprender. 

O hábito exprime o poder que temos de dilatar nosso ser no mundo ou de 

mudar de existência anexando a nós novos instrumentos [...] na aquisição do 

hábito, é o corpo que "compreende". Essa fórmula parecerá absurda se 

compreender for subsumir um dado sensível a uma idéia e se o corpo for um 

objeto. Mas justamente o fenômeno do hábito convida-nos a remanejar nossa 

noção do ‘compreender’ e nossa noção do corpo. Compreender é 

experimentar o acordo entre aquilo que visamos e aquilo que é dado, entre a 

intenção e a efetuação — e o corpo é nosso ancoradouro em um mundo [...] o 

hábito não reside nem no pensamento nem no corpo objetivo, mas no corpo 

como mediador de um mundo. (MERLEAU-PONTY, 1999, p.198, 200, 201). 

 

  O modo como aprendemos está ligado diretamente ao mundo 

que percebemos, na construção do hábito usamos o arsenal que provemos 

em nosso corpo, as forças sensíveis de nossa constituição, a experiência 
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que adquirimos do mundo, não é montado de forma objetiva, não é 

concebido no plano das ideias. A aprendizagem do corpo acontece da união 

entre a percepção e a motricidade, que são estruturadas pelo esquema 

corporal baseadas na necessidade e no desejo de cada corpo. 

  A aprendizagem pensada a partir da fenomenologia de 

Merleau-Ponty, nas palavras de NÓBREGA (2009), 

é basicamente uma reorganização da corporeidade. Quando aprende, quando 

encontra um sentido e uma significação para um acontecimento em sua 

existência, o ser humano passa a habitar o espaço e o tempo de uma forma 

diferente. Esse acontecimento é ao mesmo tempo motor e perceptivo, não há 

a separação entre o corpo que age e o cogito que organiza a ação. O corpo é o 

lugar de aprendizagem, de apropriação do em torno por parte do sujeito. Uma 

aprendizagem na qual o motor e o perceptivo, o corpo e a consciência 

compõem um sistema único. (p. 73) 

 

  Essa aprendizagem acontece continuamente nas experiências 

vivenciadas em todos os momentos de nossa vida, desdobrando-se nas 

condutas e nos comportamentos, sempre dotados de sentidos na exploração 

e apreensão. Corpo, motricidade e aprendizagem integram elementos 

fundamentais para pensarmos a Educação Física, as interdependências 

desses conceitos podem somar e vislumbrar novas possibilidades 

epistemológicas para esse campo do conhecimento. 
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Considerações finais 
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  Iniciamos este estudo pensando especificamente na área da 

Educação Física presente na escola. Na escola onde passo boa parte do meu 

dia, mais, inclusive, do que em minha própria casa. Uma realidade de quase 

todos os professores. 

  Escolhemos buscar nos trabalhos do professor Jean Le Boulch, 

conhecimentos que pudessem contribuir com o trabalho do professor de 

Educação Física, assim como a área da educação como um todo. 

Escolhemos Le Boulch não apenas por seu papel importante na área da 

Educação Física no Brasil, mas também porque ele habita, mesmo que não 

percebamos, a memória da Educação Física escolar no Brasil. 

  Digo que habita, por encontrar-se em muitas das falas, das 

aulas, dos livros os quais usamos no dia a dia do nosso trabalho. Talvez 

nem façamos essa ligação, mas após acompanhar seu trabalho publicado no 

Brasil, podemos dizer que sim. Quando pensamos nos conhecimentos da 

Educação Física que utilizamos com nossos alunos atualmente, percebemos 

a presença do trabalho de Jean Le Boulch. Quando ouvimos falar em 

considerar o corpo do aluno, considerar o respeito pelo conhecimento já 

trazido pelo aluno, respeitar o desenvolvimento da pessoa, trazer 

experiências diversas, materiais diferentes, enfim, diversificar as 

possibilidades, fazer experimentar. Não estamos dizendo, no entanto, que 
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seu trabalho foi o único a trazer esses aspectos, mas não podemos negar 

que ele também o fez. 

  Le Boulch foi um questionador da Educação Física, 

questionador do excesso de técnica, questionador dos movimentos 

mecânicos, dos métodos ginástico-militares, do corpo máquina, do 

esquema estímulo-resposta, do esporte rendimento na escola ou como 

único conteúdo, do professor como dono da verdade, da anatomia, da 

fisiologia, da biologia, da física... Quem se graduou, pós graduou, trabalhou 

nas últimas décadas em Educação Física escolar e não questionou? 

  Resaltamos, entretanto, que alguns de seus questionamentos o 

próprio Jean Le Boulch, mesmo com a dedicação de uma vida, não 

conseguiu resolver. Alguns não conseguiram retirar da sua teoria, nem 

mesmo da sua atuação como professor. Seus questionamentos iniciaram-se 

no final da década de 40 do século passado e, olhando para escola como 

professor, muitas das questões feitas por ele, nós, pesquisadores, 

professores e a Educação Física de forma geral, ainda nos esforçamos para 

resolver. Este é o nosso trabalho como professor e pesquisador. É o 

caminho trilhado pelo trabalho epistemológico. 

  Embora tenhamos optado por buscar dados da história recente 

da Educação Física para questionarmos, esta pesquisa não é histórica. 

Nossa pesquisa buscou nos conhecimentos trazidos de Jean Le Boulch e 
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nos diálogos com outros estudiosos, a vontade de encaminhar novas 

possibilidades em um trabalho que nos parecia ter chegado ao seu fim. 

Pensando assim, e usando as palavras de Fensterseifer (2006, p.32), “o 

ponto de chegada para alguns é o ponto de partida para nós”. Desta forma, 

procuramos fazer aqui uma atividade epistemológica segundo este 

pesquisador. Buscando pensar no fenômeno, questionar e construir novos 

saberes. 

  Percebemos no estudo dos trabalhos de Le Boulch, grande 

interferência das ciências médicas, da neurologia, da psicomotricidade, 

característicos ainda hoje na Educação Física. Mas, pensamos que algumas 

das contribuições contidas no trabalho de Jean Le Boulch tentamos debater 

em nossa pesquisa. O corpo, o movimento e a aprendizagem são temas 

muito relevantes para a Educação Física, e não é diferente na escola. As 

reflexões vindas destes conceitos são parâmetros indispensáveis em 

qualquer campo de atuação dentro da Educação Física. Na escola, nas 

escolinhas de esportes, nas academias de ginásticas, nos clubes de lazer, 

nas fábricas, nas universidades. São conceitos que definem a forma como 

se vê a Educação Física, como se atua em Educação, na qual acreditamos. 

  Corpo, movimento e aprendizagem carregam nossos 

pensamentos desde as primeiras aulas da graduação e apontam os caminhos 
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que esperamos para a área. Partindo de definições distintas entre cada 

conceito aqui apresentado, teremos desdobramentos diversos. 

  Trazer o corpo próprio da fenomenologia de MERLEAU-

PONTY (1999) para pensarmos o corpo na Educação Física, define não 

apenas nossa visão de atuação profissional, mas define também nossa visão 

de ser humano e de humanidade, não é uma simples definição. Quando Le 

Boulch trouxe em sua teoria, ele se inquietava com o cuidado do corpo das 

crianças, dos jovens e também dos adultos. Avançou quando propôs o 

corpo como unidade, pois, se atualmente ainda convivemos com esse 

entendimento, imaginamos que na sua época essas questões eram ainda 

mais controversas. 

  A Educação Física há algum tempo vem pensando o corpo a 

partir da fenomenologia de Merleau-Ponty, percebemos esse avanço nas 

publicações na área, Wagner Way, Elenor Kunz, Reiner Hildebrandt, 

Petrúcia Nóbrega, dentre outros que apontam para esse caminho. Talvez 

ainda tenhamos que refletir um pouco mais nas questões metodológicas que 

carregam essa perspectiva, mas já podemos visualizar alguns trabalhos 

nesse escopo. 

  Trazer o pensamento de corpo próprio para a Educação Física 

acarreta compromisso. Quando digo que “[...] sou o meu corpo” (p. 208) 

assumo a responsabilidade de ser, de ser único, de ser finito, de 
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experimentar, de viver. Se confio no corpo fenomenológico dos meus 

alunos, assumo a responsabilidade de mudar as suas vidas, de fazer com 

que se sintam vivos, que experimentem, que descubram seus corpos. Se 

pensarmos dessa forma, conseguiremos vislumbrar a importância de 

estarmos na escola. Mas não é apenas fazê-los sentir. Muitos já chegam 

“sentidos”. Fome, falta de todo tipo, de amor, de atenção, de casa, de 

sono... é um pouco da realidade que encontramos. Ser corpo na escola 

pública, enquanto aluno, de acordo com a minha experiência, é ser corpo 

doído, é ser corpo sofrido. Enquanto professor, é ser corpo sofrido. Mas, 

também é sermos corpos alegres, corpos “livres”, corpos soltos na vida. É 

corpo que joga bola, corpo que bate, que apanha, que dança quadrilha. 

  Ainda assim, acredito que temos um longo caminho no que 

tange ao entendimento do corpo para a Educação Física na escola. De fato, 

acredito que estamos avançando ante a visão do corpo máquina ou o corpo 

como sendo apenas biológico, consideramos a cultura, a sociologia nas 

quais estamos imersos. Tanto no que diz respeito aos professores quanto 

aos alunos. Entretanto, temos ainda desafios a seguir, e a Educação Física 

como área que trabalha com o corpo precisa avançar. Quando colocamos 

que devemos assumir uma postura, uma responsabilidade diante do corpo 

próprio, penso que esse entendimento não possa ser vislumbrado pelo aluno 
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se o professor não compreender essa perspectiva a partir do seu próprio 

corpo. Talvez esse possa ser um desafio à área. 

  Vivemos há algum tempo um momento em que o corpo está 

muito em evidência, cirurgias plásticas, aparência física como parâmetro 

definitivo para viver adequado à sociedade, questões de saúde pública, 

doenças relacionadas a aparências físicas, temas que perpassam pela 

compreensão de corpo e pela forma de viver o corpo, de ser corpo. 

  Mesmo em tempos de liberdade aparente na qual vivemos 

hoje, ainda temos que desenvolver a sensibilidade para aceitar o corpo 

próprio, se desprender de preconceitos, de intolerância. Acreditamos que 

trazendo em nossa ação metodológica elementos consolidados e 

esclarecidos, como, por exemplo, pensamos o corpo, abrimos perspectivas. 

  Nos aspectos referentes ao movimento e à aprendizagem, Le 

Boulch trouxe também elementos que consideramos importantes ainda hoje 

para refletirmos na Educação Física. Apesar de acreditarmos que o 

entendimento do professor já está bem definido quanto aos aspectos 

mecânicos do movimento. Ainda temos o esporte como referencial em 

nossas ações pedagógicas. O esporte ainda dita muito do imaginário 

contido na Educação Física, isso acontece de forma geral na sociedade, 

muito pela visão do esporte televisionado, bastante presente em nosso 

cotidiano. Refletir sobre o esporte em nossa sociedade, desmistificar 



111 

 

padrões de saúde ligados a ele são elementos trazidos a pensar 

considerando os aspectos do movimento humano. 

  Em seus trabalhos, Le Boulch fez uma longa pesquisa no que 

tange ao movimento humano, criticou as visões clássicas que influenciaram 

a Educação Física, classificou os movimentos, buscou várias perspectivas 

para tratar desse assunto central na sua teoria. Destacando a sua 

importância para o ser humano, tanto nos aspectos voltados para as ações 

corriqueiras, podemos dizer assim, como as mais complexas. Mas não 

desconsiderou a complexidade que todo movimento humano possui, sua 

ligação com a cultura e seus significados, sua importância na forma de 

viver e aprender. 

  Como vimos muito do seu trabalho foi pensado a partir da 

psicomotricidade, mas a psicomotricidade também tem elementos que 

devemos considerar, inclusive hoje. Talvez não com a mesma relação de 

antes, mas possui elementos usados em outras áreas do conhecimento e 

serviu à Educação Física em alguns momentos, inclusive como referência 

principal da psicomotricidade trouxe o conceito de esquema corporal, fator 

da aprendizagem. 

  Conforme mostrado, o entendimento usado por ele teve suas 

limitações identificadas, mas se nos perguntamos se o conceito de esquema 
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corporal já é uma realidade concreta para Educação Física hoje, talvez 

digam que não. 

  Nesse aspecto, recordo-me do tempo da graduação quando 

estudávamos aprendizagem motora e desenvolvimento motor, disciplinas 

das quais fui monitor por dois anos, e tínhamos como referência os livros 

de Richard Magill (1984)
26

, já éramos questionados sobre outras 

possibilidades de vislumbrarmos o aprender. Talvez não possamos afirmar, 

mas a Educação Física hoje ainda possua dentro de suas referências os 

modelos apresentados dessa maneira, onde se entende a aprendizagem 

como capacidade de uma pessoa executar tarefa, causando mudanças no 

estado interno de uma pessoa, ou algo a partir de explicação simples. 

 Por esse motivo, acreditamos no fato de ser um avanço, de trazer o 

esquema corporal para a Educação, principalmente se considerarmos a 

relação feita com a perspectiva fenomenológica, considerar a estreita 

relação entre a percepção e motricidade e a relação com meio. Nesse 

sentido, o aprender está no aluno, não no professor. 

  É importante frisar que o período nos quais Le Boulch iniciou 

seu questionamentos e estudos, na Educação Física do Brasil praticamente 

estávamos iniciando, entretanto, já se refletia sobre temas que ainda 

estamos debatendo e continuaremos a debater. Outro aspecto é que o 

                                                           
26 MAGILL, R. A. Aprendizagem Motora: conceitos e aplicações. São Paulo: Edgard Blücher. 1984. 
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trabalho de Le Boulch apresenta estudiosos poucos conhecidos e debatidos 

na Educação Física no Brasil, é o caso de Buytendijk, estudioso que 

também fez parte dos estudos de Merleau-Ponty
27

. 

  Dessa forma, acreditamos que as proposições contidas nos 

trabalhos de Jean Le Boulch, ainda podem contribuir com a Educação 

Física na atualidade. Destacamos que o caminho imaginativo apresentado 

por Le Boulch aproximando a Educação Física, o conhecimento do corpo e 

do movimento humano com a fenomenologia de Merleau-Ponty, 

poderemos ampliar ainda mais essas perspectivas. Partindo do corpo 

próprio e debruçando o olhar sobre outras obras de Merleau-Ponty, talvez 

possamos ampliar as discussões a partir de sua filosofia buscando 

perspectivas, alargando assim a possibilidade de diálogo entre a Educação 

Física, a fenomenologia, a escola, o professore e o aluno e o mundo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27  Referência no livro Fenomenologia da Percepção (1999). 
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