
FUNDAMENTO BIOPSICOSSOCIAL
DO PENSAMENTO

Para Henri Wallon (1930, 1931, 1947), a ati-

vidade da criança começa por ser elementar e é

essencialmente caracterizada por um conjunto

de gestos sincréticos com significado filogené-

tico, gestos de sobrevivência que já são, de sa-

ída, a expressão de uma modulação tônica e

emocional de ajustamento ao meio ambiente.

Segundo Wallon (1937, 1950, 1969, 1970a),

entre o indivíduo e o seu meio há uma unidade

indivisível. Não há separação possível entre o

indivíduo e o meio ambiente (sociedade, ecos-

sistemas), isto é, não há oposição entre o desen-

volvimento psicobiológico e as condições sociais

que o justificam e motivam.

A sociedade é para o homem uma “necessi-

dade orgânica” que determina o seu desenvolvi-

mento e, portanto, a sua inteligência. A apropria-

ção do conhecimento é um patrimônio extrabio-

lógico inerente ao grupo social no qual vai evoluir

e coexistir. No ser humano, o desenvolvimento

biológico, ou seja, a sua maturação neurológica,

e o desenvolvimento social, ou seja, a incorpora-

ção da experiência social e cultural, melhor dito,

a sociogênese, são condições um do outro.

Até a aquisição da linguagem, a motricidade

é, pois, a característica existencial e essencial

da criança, é a resposta preferencial e prioritária

às suas necessidades básicas e aos seus esta-

dos emocionais e relacionais. A motricidade na

criança é, por isso, já nessa fase tão precoce, a

expressão do seu psiquismo prospectivo.

A motricidade torna-se, assim, simultanea-

mente e seqüencialmente, a primeira estrutura

de relação e de co-relação com o meio, com os

outros prioritariamente, e com os objetos pos-

teriormente, a partir das quais se edificará o

psiquismo, e é, em síntese, a primeira forma de

expressão emocional e de comportamento.

A motricidade ocupa um lugar especial na

teoria walloniana. Desde o nascimento, e mes-

mo ao longo do desenvolvimento intra-uterino,

ela é uma das mais ricas formas de interação

com o envolvimento externo, e é, na sua es-

sência, um instrumento privilegiado de comu-

nicação da vida psíquica.

Pela motricidade, a criança exprime as suas

necessidades neurovegetativas de bem-estar ou

de mal-estar, que contêm em si uma dimensão

afetiva e interativa que se traduz em uma co-

municação somática não-verbal muito comple-

xa, muito antes do surgimento da linguagem

verbal propriamente dita.

A motricidade contém, portanto, uma di-

mensão psíquica, e é um deslocamento no es-

paço de uma totalidade motora, afetiva e cog-

nitiva, que se apresenta em termos evolutivos,

segundo Wallon (1963, 1970), sob três formas

essenciais: deslocamentos passivos ou exóge-

nos, deslocamentos ativos ou autógenos e des-

locamentos práxicos.

PRELÚDIOS PSICOMOTORES
DO PENSAMENTO:

introdução à obra de Wallon1
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Deslocamentos passivos ou exógenos

O bebê humano, na ótica walloniana, esbo-

ça e expressa as suas interações com o ecossiste-

ma gravitacional a partir da motricidade dos se-

res humanos experientes que o rodeiam, com

ênfase particular na sua mãe. Nascendo com

inúmeros reflexos filogenéticos – cerca de 70 –,

o bebê humano não pode assegurar por si próprio

uma motricidade adaptativa autônoma. Como

respostas ou reações a forças exteriores, como a

gravidade, ou a reações fisiológicas interiores

(fome, dor, etc.), o recém-nascido, devido à sua

imperícia, é objeto de deslocamentos passivos e

exógenos introduzidos pelos outros.

O bebê começa por estar mergulhado em

uma absoluta dependência social, pois depen-

de da intencionalidade vigilante do adulto que

o rodeia, sem o qual a sua própria sobrevivên-

cia pode estar em risco. Ao contrário de muitas

outras espécies vertebradas, o bebê humano

não dispõe, ao nascer, de um repertório motor

adaptativo mínimo, não responde em termos

de motricidade às suas próprias necessidades

biológicas primárias. A concepção walloniana

designa esta fase por simbiose fisiológica, na

qual o bebê não consegue diferenciar as suas

necessidades de sobrevivência com respostas

motoras adaptativas que permitam satisfazê-

las. Ele pode comunicar as suas necessidades

aos adultos que o rodeiam por impulsos de des-

conforto, de irritabilidade, de impotência, etc.,

mas ele, em si, não é capaz de produzir ações

adequadas que as satisfaçam.

A simbiose fisiológica é compensada por

uma simbiose afetiva segura, que é realizada

pelos adultos experientes, que podem produ-

zir respostas motoras imediatas e eficazes, cuja

significação afetiva securizante é de uma enor-

me importância relacional e emocional, pois

provocam entre o adulto e a criança, entre o

ser experiente e o ser inexperiente, uma rela-

ção de grande profundidade e intimidade. A

mediatização humanizada entre o biológico e

o social, de grande transcendência afetiva nes-

ta fase, na linguagem de Wallon (1970b), acaba

por dar início ao primeiro esboço do psiquismo

do bebê.

Com base em uma integração sensorial in-

teroceptiva centrada na ação de centros da vida

vegetativa que subentendem mecanismos filoge-

néticos de sobrevivência (circulação, respiração,

sono, conforto, segurança, etc.) e que prefiguram

a memória da espécie humana, o bebê humano

mantém-se durante os primeiros meses com

uma motricidade visceral extremamente aper-

feiçoada, que contrasta com uma agitação irre-

gular dos membros, ilustrando uma atividade

de relação impulsiva caracterizada por períodos

de restrita vigilância, porém exibindo, nesses

momentos fugazes, algumas condutas de aten-

ção sustentada, de interação, de afiliação e de

imitação. Muito antes de possuir uma motrici-

dade autônoma, o bebê humano revela uma

motricidade relacional, um diálogo tônico vincu-

lativo e um contágio emocional muito intensos,

que contrastam com uma inaptidão total.

Nessa fase, a hipotonicidade que caracteri-

za os músculos da coluna vertebral e do con-

trole da cabeça condiciona toda a motricidade,

que parte de um equilíbrio fundamentalmente

co-equilibrado pelos outros, o qual se revela

descontínuo e sincrético em muitas das suas

manifestações.

A origem da motricidade humana subenten-

de paralelamente uma origem social, em analo-

gia com o que se passa com a linguagem. Só

com a conquista progressiva de uma maturida-

de tônica e neurológica da cabeça e da coluna e

de vários sistemas reticulares e cerebelares, pro-

vocados pelas interações dinâmicas dos adultos,

o bebê irá evoluir, sensivelmente entre os 3 e os

6 meses, da posição de deitado à posição de sen-

tado (uma espécie de vestígio filogenético do

Homo habilis).

Entre os 6 e os 9 meses, evoluirá para pa-

drões motores vertebrados como a reptação, a

quadrupedia, o rolar, a locomoção de gatinhas

(ou a quatro patas), o equilíbrio sustentado, etc.,

até chegar a assumir a postura bípede e, subse-

qüentemente, a apropriação da marcha assimé-

trica (outro vestígio filogenético, agora do Homo

erectus), aquisição motora mais ou menos domi-

nada por volta dos 15 meses. Note-se que a con-

quista da posição bípede é de uma importância
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única para a evolução da personalidade da crian-

ça (Vermeylen, 1926; Nicolas, 1982), com ela

começa a conquista do mundo interior e do

mundo exterior, na medida em que retrata a

primeira grande conquista biológica da espécie

humana.

Deslocamentos ativos ou autógenos

A partir dos deslocamentos exógenos vão

emergir, de forma endógena e neurologicamen-

te integrada, os deslocamentos autógenos, co-

mo respostas e como reações do próprio corpo

ao mundo exterior. A integração sensorial pro-

prioceptiva (porque as terminações nervosas

estão agora ligadas a sensores pélvicos e vesti-

bulares e às articulações, aos tendões e, final-

mente, aos músculos, em vez de ligadas às vís-

ceras) dá lugar à integração e à produção de

posturas e de movimentos do corpo no espaço,

incluindo a interação com o mundo dos outros

e dos objetos, visto que estes são uma duplica-

ção e representação daqueles.

É na aprendizagem das competências e

subcompetências de equilíbrio e locomoção (ma-

cromotricidade) e de preensão (micromotrici-

dade) que se provoca a maturação do sistema

nervoso. Inacabado no nascimento, o sistema

nervoso vai preparando a eclosão do psiquismo,

pela e através da motricidade, consubstanciando

uma dupla descoberta, a do corpo somático, de

onde surgirá o eu, e a do corpo relacional, de onde

surgirá o não-eu (Wallon, 1947, 1963b, 1970).

Nestes deslocamentos, os sentidos vestibu-

lar e tátil-cinestésico assumem os papéis prefe-

renciais da interação com o mundo, culminan-

do na apropriação definitiva da postura bípede

e da preensão, sugerindo uma transição autô-

noma que passa da vinculação dependente an-

terior à desvinculação independente posterior,

conferindo à motricidade e à ação a função de

construção do psiquismo e da percepção.

De uma motricidade incoerente, porque

gestualmente ainda pouco integrada e controla-

da em termos sensoriais e perceptivos, emerge

uma motricidade cada vez mais coerente, na qual

a modulação tônica, proprioceptiva e postural

se estruturam e organizam neuroevolutiva-

mente. A sinaptogênese e a mielinização, en-

tretanto, vão encarregar-se de produzir sistemas

funcionais mais fluentes e adaptados.

Paralelamente, pelo diálogo tônico e pelo

diálogo corporal, a mãe, principalmente, ou

outro adulto experiente, vai criando, igualmen-

te, um sentimento de confiança mútua e de

continuidade do eu da criança, não só pelas

interações corporais afiliativas do agarrar, do

segurar, do manusear, do acariciar, do trans-

portar, do acariciar, etc., como pelas interações

corporais lúdicas do brincar, do imitar, do co-

municar, etc. Com ambas as interações, ego e

alocentradas, de aspecto motor e afetivo-rela-

cional, a criança demonstra auto-suficiência em

vários aspectos da sua vida diária; a sua gestua-

lidade, a sua mímica e pantomima orientam-

se já para funções e aprendizagens pré-simbó-

licas muito importantes.

Deslocamentos práxicos

Finalmente, surgem os deslocamentos prá-

xicos, ditos também deslocamentos dos seg-

mentos corporais, com base em um diálogo en-

tre si e o meio, cada vez mais diferenciado e

com respostas de corpo inteiro, integrando já

verdadeiras atitudes gestuais e mímicas de inte-

ração, que concretizam as aquisições dos pri-

meiros hábitos sociais e que permitem as fun-

ções construtivas e criadoras, co-construtivas

e co-criadoras das coordenações e das aprendi-

zagens psicomotoras.

A integração sensorial exteroceptiva, dife-

rentemente das anteriores, porque agora se

projeta na exploração, na descoberta e no co-

nhecimento do mundo exterior, e não no mun-

do interior do eu corporal, centra-se nos teler-

receptores visuais e auditivos, embora de for-

ma ainda incipiente, permitindo que os deslo-

camentos locomotores do corpo no espaço e os

deslocamentos preensores da mão com os ob-

jetos proporcionem à criança uma nova con-

cepção de si mesma e da realidade.

Para Wallon (1956, 1958a, 1963, 1970), o

movimento não é um puro deslocamento no

espaço nem uma adição pura e simples de con-

trações musculares; o movimento tem um sig-
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nificado de relação e de interação afetiva com

o mundo exterior, pois é a expressão material,

concreta e corporal de uma dialética subjetivo-

afetiva que projeta a criança no contexto da

sociogênese.

Estas três formas de movimento influen-

ciam-se mutuamente, e a sua integração é úni-

ca, total, evolutiva e original de indivíduo para

indivíduo.

A organização da motricidade encontra-se,

segundo Wallon (1937, 1956, 1970), dependen-

te dos músculos estriados, também denomina-

dos músculos da vida de relação e de interação.

Esta organização assenta, por um lado, na fun-

ção clônica do músculo, objetivável no encur-

tamento e alongamento simultâneo das suas

miofibrilas, e por outro, na função tônica, que

caracteriza a manutenção de uma certa tensão

muscular, mesmo no estado de repouso, ten-

são que varia com as condições fisiológicas do

próprio indivíduo, com a complexidade do gesto

e com a própria fenomenologia da motricidade

e da afetividade.

Wallon (1930, 1931, 1970) é, talvez, o pri-

meiro autor europeu que procura uma justifica-

ção neuropsicológica, tanto em termos de com-

portamento como em termos neurofisiológicos,

para a função tônica. Até a publicação das prin-

cipais obras deste autor fundamental, a função

tônica foi quase que ignorada por muitos espe-

cialistas e profissionais, e ainda hoje continua a

ser desvalorizada como função psíquica vital.

Efetivamente, Wallon é o precursor das relações

entre a função tônica, a expressão emocional, o

comportamento e a aprendizagem humana

(Bergeron, 1947; Ajuriaguerra e Thomas, 1949;

Stambak, 1956; Ajuriaguerra e Angerlergues,

1962; Brunet e Lezine 1965; Azemar, 1965).

É interessante recordar aqui o que este autor

pensa sobre o tônus. Diz Wallon (1930a, 1966,

1970) que o tônus é o suporte e a garantia da

motricidade e que a sua expressão (hipertonia,

Desenvolvimento práxico

DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR

(Wallon, 1962)

6 o – 7o anos

Deslocamentos corporais

dados

exteroceptivos

4o ano

dados

proprioceptivos

Deslocamentos autógenos

(locomoção e preensão)

2o ano

dados interoceptivos

Deslocamentos exógenos

(maturação tônica

e sinergética)

Melodia e Inibição Psicomotora

Automatismos Extrapiramidais

Regulação Oftalmocefalogírica

Sinergia Visuovestibular

Imperícia Global e Fina

Suficiência Postural

Plasticidade Tônica

Maturação Reticular e Cerebelar
Nascimento
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hipotonia, paratonia, distonia, eutonia, etc.) re-

presenta a acomodação perceptiva e expressiva

da sua afetividade. Assim, a própria maturidade

motora é, naturalmente, a expressão concreta de

um processo de corticalização modulado tonica-

mente, que resulta da habituação e da experiên-

cia no meio e da interação com o contexto sócio-

histórico, onde a criança se situa evolutivamente

(Fonseca 1973, 1977a, 1977b, 1985, 1992).

Da mesma forma, a tonicidade é suporte e

garantia do psiquismo e das suas variadas fun-

ções perceptivas, integrativas e elaborativas,

dado que a maturidade perceptiva e cognitiva,

ou seja, a recepção, a captação e o processamento

dos estímulos sensoriais, que se opera progres-

sivamente em diversas áreas sensoriais corticais

(primárias, secundárias e terciárias), e não nos

órgãos sensoriais periféricos, só é possível quan-

do a informação sensorial é transportada aos

analisadores corticais por vias centrípetas e

eferentes, através de um reajustamento sensó-

rio-tônico equivalente a um sistema integrativo

que previne o organismo de ser perturbado pela

estimulação. A função tônica, neste pressupos-

to walloniano, não interfere apenas com a motri-

cidade, mas também com a afetividade e com a

cognição.

DADOS INTEROCEPTIVOS, PROPRIOCEPTIVOS
E EXTEROCEPTIVOS

Adianta Wallon (1959, 1970a, 1970b) que

a coordenação motricidade como resposta ao

meio assenta em uma integração das reações

interoceptivas (sucção, deglutição, nutrição,

respiração, eliminação, vigilância, bem-estar,

etc.) na qual posteriormente vão assentar as

reações proprioceptivas (interação mãe-filho,

diálogo tônico-emocional, conforto tátil, aten-

ção visual sustentada, segurança vestibular e

gravitacional, posturas, atitudes, etc.), que, por

sua vez, preparam as reações exteroceptivas

(exploração de objetos, comunicação e intera-

ção, jogo, praxias, etc.) de acordo com o seguin-

te esquema-resumo:

Sistemas Interoceptivos

Subentendem os mecanismos filoge-

néticos de sobrevivência pré-figurando a

memória da espécie humana...

O bebê vem ao mundo com competên-

cias de interação (diálogo tônico + im-

printing + vinculação), contágio emocio-

nal e relacional vs. dependência e inap-

tidão total...

O bebê mantém-se durante meses sem

acesso à atividade de relação. A ação

foca-se nos centros da vida vegetativa

(circulação, respiração, nutrição, sono,

conforto)...

Contraste entre a perfeição da motilidade

visceral (sucção...) e a agitação irregular

dos membros, período buco-anal, dialé-

tica entre fome e saciedade, expressão

de desejos e necessidades...
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Sistemas Exteroceptivos

As aquisições motoras são neurologica-

mente assumidas, as redes sinápticas e

o crescimento axo-dendrítico orienta já a

criança para as funções pré-simbólicas...

O grau de atenção que a criança exibe, ilus-

tra se o seu cérebro está pronto para sen-

tir ou para concentrar sobre as sensações

e as ações...

A somatognosia torna-se o pedestal das

interações com os ecossistemas, sem a

qual, a integração dos dados exterocepti-

vos visuais e auditivos pode ser inviável.

É a partir do todo gnósico do corpo que a

significação da experiência é integrada no

cérebro. Do gesto à palavra...

Os sistemas reagem uns sobre os ou-

tros. A sua coexistência produz uma co-

laboração contínua, uma seqüência de

modificações mútuas e íntimas...

Sistemas Proprioceptivos

Os sentidos vestibular e tátil-cinestésicos

assumem a preferência na interação com

o mundo exterior, culminando na apro-

priação da postura bípede e da preensão

(micromotricidade)...

No diálogo tônico, a mãe vai criar um

sentimento de confiança, de continuida-

de, de existência, e de distância EU –

não-EU...

Dos deslocamentos exógenos aos au-

tógenos, da dependência à autonomia,

a motricidade como construção do

psiquismo...

Da incoerência dos seus gestos à orienta-

ção do comportamento motor. A sensibili-

dade carticular e o equilíbrio são atraves-

sados por uma onda tônica e propriocep-

tiva que caracteriza a relação íntima en-

tre mãe-filho. A importância do holding/

handling...
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1 2
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A EVOLUÇÃO DA PSICOMOTRICIDADE

Para Wallon (1925, 1930, 1932, 1938, 1963,

1968, 1970), a evolução da criança processa-se

em uma dialética de desenvolvimento na qual

entram em jogo inúmeros fatores: metabólicos,

morfológicos, psicotônicos, psicoemocionais,

psicomotores e psicossociais. Nos aspectos psico-

motores mais específicos, Wallon realça os se-

guintes estádios: impulsivo, tônico-emocional,

sensório-motor, projetivo, personalístico, da pu-

berdade e da adolescência. Vejamos cada um

deles de forma resumida.

Estádio impulsivo (recém-nascido)

Os movimentos e os reflexos neste estádio

são simples descargas de energia muscular, em

que as reações tônicas e clônicas se apresentam

sob a forma de espasmos descoordenados sem

significado ou intenção (Gurewitch, 1926), co-

mo, por exemplo, as pedaladas e as braçadas dos

primeiros meses. A ação, no entanto, já é porta-

dora de uma carga afetiva que alterna entre o

bem-estar e o mal-estar, condições somáticas

que, necessariamente, na sua fase inicial, irão

se manifestar através de descargas motoras indi-

ferenciadas.

A atividade do bebê está totalmente monopo-

lizada pelas suas necessidades vegetativas pri-

márias, isto é, necessidades de sobrevivência, de

respiração, de alimentação, de eliminação, de

sono, de afeto, de segurança, etc. Nesta fase, o

bebê apresenta uma motricidade visceral preci-

sa e automática, como na sucção e na preensão

do seio da mãe, mas, em contraste, apresenta

uma imperícia tônico-postural quase total.

Note-se, porém, que estas reações tônicas

abruptas já são um dado da consciência (uma

protoconsciência) e constituem, portanto, ver-

dadeiras pré-representações ou representações

mentais compartilhadas e em gestação. Paulati-

namente, as suas necessidades deixam de ser

respondidas em termos automáticos, como na

vida intra-uterina e nas primeiras semanas; ago-

ra, a sua satisfação envolve momentos de espe-

ra, de ansiedade, de desconforto, de inseguran-

ça gravitacional, etc., o que é gerador de descar-

gas motoras impulsivas, abruptas, descontínuas

e desequilibradoras, cuja função primordial cons-

titui a diminuição do estado de tensão e de si-

nais viscerais hipertônicos difusos.

A característica psíquica do comportamen-

to do bebê neste estádio é a fusão tônico-cor-

poral com os outros, especialmente a mãe, e,

progressivamente, as outras figuras familiares,

das quais a criança depende totalmente.

Como o recém-nascido é incapaz de autono-

mamente prover as suas necessidades de sobre-

vivência e de segurança mais elementares, visto

que possui uma prolongada inaptidão motora,

o meio social envolvente terá de interpretar e

dar significado a seus sinais, ao mesmo tempo

em que terá de produzir respostas motoras

relacionais que os satisfaçam. A tonicidade e a

motricidade experiente do adulto atingem, as-

sim, por essa capacidade de relação e de resolu-

ção corporal a que o bebê imaturo ainda não pode

chegar, um cunho afetivo e uma natureza emo-

cional verdadeiramente transcendentes.

Não dispondo de outros recursos senão o seu

corpo e a sua sensibilidade interoceptiva, visceral

e íntima, o bebê humano expressa o seu bem-

estar ou o seu mal-estar pela sua tonicidade e

pela sua gestualidade fortuita e episódica. O cor-

po assume, então, neste estádio, o núcleo crucial

e preferencial de onde emanam todos os pro-

cessos de comunicação não-verbal, uma com-

plexa linguagem corporal infra-estrutural, de

onde mais tarde vão emergir os gestos simbóli-

cos e, depois, as palavras.

Com o tempo, a interação criança-meio, me-

diatizada pela ação intencional dos outros, as-

sume um poder de comunicação original. Ao

responder em termos de motricidade afetiva e

tônico-emocional às reações do bebê, o adulto

acaba por desenvolver um repertório comunica-

tivo de reciprocidade afetiva, pois, ao cuidá-lo,

assisti-lo, agarrá-lo, suportá-lo e manipulá-lo, os

seus movimentos acabam por atingir um rele-

vante significado relacional.

Imersa em um envolvimento social, a crian-

ça de tenra idade não dispõe ainda de uma deli-

mitação corporal, e mesmo pélvica, entre si e o

outro, por isso é uma espécie de apêndice social

indivisível. Vivendo de forma sincrético-social,

o recém-nascido, dependente das ações, das
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posturas, das atitudes e dos cuidados dos ou-

tros, antecipa por essa riqueza interativa prática,

relacional e motora a emergência da consciên-

cia de si.

A motricidade do outro e a que emana de si

próprio acabam por materializar todas as formas

de expressão, de compreensão, de intenciona-

lidade, de significação e de transcendência in-

terativa. Elas acabam sendo um palco original,

onde vão desenhar-se os primeiros vínculos e as

primeiras redes de intimidade emocional e

relacional do bebê.

A alternância de relações e de interações

entre a criança e o adulto que mais proxima-

mente a assiste e cuida vão permitir lentamen-

te que ela se diferencie dele a partir das suas

próprias ações; a gênese do eu surge a partir do

outro, daí a importância da interação precoce

que o adulto tem com o recém-nascido, quase

toda ela baseada em processos corporais,

afiliativos, interativos, mímico-gestuais e mo-

tores, que dão expressão à sua intencionalidade

afetiva e relacional.

O outro é, portanto, um construtor do eu (daí

o papel da díade mãe-filho), na medida em que

ele vai sendo progressivamente internalizado e

incorporalizado como parceiro permanente. O

eu e o outro, em relação dialética, dão lugar aos

primórdios da vida psíquica, a ação de um dá

lugar à formação da vida psíquica no outro, em

uma dualidade interna antagônica a partir da

qual a singularidade se constrói e co-constrói. O

outro assume-se, assim, como um estranho es-

sencial à formação do eu.

A afirmação da identidade do eu busca no

outro a sua afirmação, daí a importância da

motricidade do outro na formação da motrici-

dade do eu. É nesse sentido que o pensamento

walloniano considera o recém-nascido um ser

intimamente social. É social não em virtude de

contingências exteriores ou extra-somáticas,

mas em conseqüência de uma necessidade in-

terior e intra-somática, isto é, genética, biológi-

ca e neurológica.

O recém-nascido, com os seus reflexos,

movimentos agitados, desajeitados e irregula-

res, uma espécie de impulsividade motora, in-

tegra os movimentos dos outros como uma pri-

meira modalidade de comunicação com o am-

biente, e é a sua transformação em gestos úteis

e significativos que virá a preparar e a permitir

os seus primeiros sucessos em relação ao seu

desenvolvimento.

Autor da sua própria ação e objeto da ação

do outro, o bebê humano progride de uma in-

diferenciação corporal para uma identidade de

si, a partir das interações motoras com os adul-

tos, que acabam por modelar o seu eu, consubs-

tanciando a formação da sua consciência indi-

vidual, que vai emergindo de uma consciência

social e coletiva.

A construção do eu neste estádio é, conse-

qüentemente, de preponderância afetiva centrí-

peta, porque resulta da ação e da emoção do

outro sobre si. Para Wallon, trata-se de um pro-

cesso corporal centrípeto que obriga a consciên-

cia do bebê a virar-se para as alterações inte-

roceptivas e proprioceptivas que acompanham

as carícias, as formas de pegar e de manipular

do adulto (o holding e o handling de Winnicott,

1969, 1971, 1972).

A atividade do bebê está voltada essencial-

mente para as sensações internas, viscerais, tô-

nicas e musculares, e é a partir dessa integração

sensorial, decorrente da interação que ele esta-

belece com os adultos experientes que o rodeiam

e envolvem, que tais sensações corporais, mo-

deladas por substratos neurológicos especí-

ficos que as diferenciam em termos de agrada-

bilidade e desagradabilidade, se transformam

em sensações afetivas.

Enquanto a motricidade do bebê é ativada

por sensações interoceptivas e proprioceptivas,

as reações afetivas e interativas são ainda inci-

pientes, mas a incubação relacional investida

pelos adultos acabará por dar origem aos ape-

gos e vínculos mútuos e íntimos que decorre-

rão, mais tarde, nos outros estádios.

O bem-estar do bebê é, então, conseqüência

das sensações dos órgãos internos, que fazem

chegar ao seu cérebro as excitações que vêm

das suas vísceras, como as sensações de fome

ou de sede, por exemplo. Uma vez satisfeitas

pela motricidade do outro, e não pela sua auto-
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locomoção, ainda exógena, vão provocar rea-

ções hedônicas e tonicamente gratificantes, que

acabam por se transformar em sensações

afetivas progressivamente mais diferenciadas.

De uma motricidade exógena que tende a

uma motricidade autógena, a atividade do bebê,

também assegurada pela maturação dos centros

reticulares e cerebelar, começa a ser mais depen-

dente da sensibilidade proprioceptiva que está

já mais relacionada com a motricidade vertebrada

e com as competências ou aquisições mais ele-

mentares de locomoção, como a reptação e a

quadrupedia, que vão estar implicadas na con-

quista do espaço, primeiro do espaço do próprio

corpo e do envoltório da pele (egocêntricas) e,

depois, do espaço à volta do corpo (alocêntricas).

As terminações sensitivas, cada vez mais

integradas, já não brotam das vísceras, com o

advento da motricidade autógena, as termina-

ções que geram informações sensoriais locali-

zam-se nos músculos, nos tendões e nas arti-

culações, a motricidade vai começar a ser, en-

tão, o centro de interesse da atividade do bebê

e do seu bem-estar.

Com a motricidade autógena, mais organi-

zada em termos de segurança equilibratória e

de sustentação tônica da cabeça e do tronco, o

conhecimento e a exploração do mundo exterior

vão dar origem a outro tipo de sensibilidade

muito importante, a sensibilidade exteroceptiva,

uma sensibilidade ainda incipiente neste está-

dio e baseada em descargas motoras, que vão

sendo sucessivamente reduzidas e reguladas,

porque vão dar lugar à emergência dos primei-

ros sistemas de inibição motora que surgirão bem

mais tarde no desenvolvimento psicomotor da

criança.

Percebemos, a partir daqui, como a motrici-

dade é o suporte comum e original de onde vão

nascer as realizações da vida psíquica, e de onde

nascerá uma simbiose entre as sensações intra

e extra-somáticas. De uma imperícia motora

exógena, dependente e sobrevivente, a criança

passa a uma motricidade cada vez mais autó-

gena, independente e sinergética. Ela não dife-

rencia ainda as suas sensações proprioceptivas

e não dispõe de equipamento motor para as auto-

satisfazer, por esta razão, ao longo do seu de-

senvolvimento psicomotor, ela transita de uma

simbiose fisiológica para uma simbiose afetiva.

Tal simbiose, caracterizada pelo estádio ini-

cial do psiquismo, que resulta de um interpsi-

quismo, vai dar lugar a manifestações de reci-

procidade afetiva e de contágio emocional entre

o bebê e os outros, que, por sua vez, vão estar na

origem do seu intrapsiquismo complexo e per-

sonalizado. Ao mesmo tempo que decorre esta

construção e co-construção do eu, ocorrem pro-

cessos dialéticos de satisfação-frustração que

acabam por constituir associações entre respos-

tas motoras e estímulos sensoriais e entre a cons-

trução de adaptações e a recepção e a satisfação

de necessidades. As impulsões orgânicas ema-

nadas do seu corpo acabam por gerar formas de

ação sobre o meio que surgem do seu cérebro,

ou seja, de um fator psíquico e de um esboço de

consciência e de psiquismo que se constitui a

partir de uma dialética integrada, entre fatores

biológicos, viscerais e orgânicos e fatores sociais,

afetivos e culturais.

Estádio tônico-emocional (dos 6 aos 12 meses)

A partir da descoordenação, da imperícia e

da inquietação motriz inicial acima referida, a

consciência esboça as suas primeiras aquisições

que, embora ainda sincréticas e confusas, anun-

ciam a chegada do movimento significativo, isto

é, do movimento para alguma coisa e para al-

gum fim (Wallon, 1928).

O movimento surge como uma das princi-

pais formas de comunicação da vida psíquica do

bebê, pois é com ele e através dele que se vai

relacionando e interagindo com o envolvimento

exterior, quer das coisas quer das pessoas.

Com um corpo que comunica através de ges-

tos e de mímica, ainda conseqüentemente não-

verbal, a criança de tenra idade utiliza o seu cor-

po total e os seus gestos como realizações men-

tais, exatamente porque acabam por testemu-

nhar o significado intrínseco da sua atividade

interiorizada, antes que ela seja exteriorizada e

expressa.

Partindo de movimentos de equilíbrio e de

reações de compensação gravitacional, integra-
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das sensorialmente pela tonicidade, pelo senti-

do tátil-cinestésico e pela pele, e essencialmente

reguladas pelo sistema vestibular e cerebelar, a

criança evolui da postura deitada à postura sen-

tada, de reptações (arrastando o corpo no solo,

de onde recebe inúmeras sensações), a loco-

moções quadrúpedes, já com o corpo elevado

acima do solo, por efeito dos apoios dinâmicos

das mãos. Por meio dessa evolução motora

vertebrada, a conquista do espaço começa a ser

uma aventura fascinante para a criança, aven-

tura que, obviamente, revela condições excep-

cionais para o surgimento de multifacetadas

mudanças de comportamento.

Nesta linha de hierarquização integrada da

motricidade, a criança atinge outra dinâmica

de deslocamentos do seu corpo e outra com-

plexidade de manuseio de objetos.

No desenvolvimento da locomoção e da

preensão, como que ilustrando o percurso filo-

genético da motricidade da espécie humana,

do Homo habilis, quando a criança já controla a

posição sentada e com as suas mãos libertas

manipula objetos, ela transita para outro nível

de desenvolvimento psicomotor, o do Homo

erectus, quando esboça as primeiras tentativas

de reptação vertical e de imobilidade gravítica.

Tais competências psicomotoras vão não só

gerar, como aquisições básicas da sua identi-

dade, a busca da segurança gravitacional bí-

pede, como vão alterar significativamente a

auto-percepção que ela vai adquirindo de si e

do espaço por si explorado.

A terceira fase desta organização motora vai

caracterizar-se por reações expressivas e mími-

cas, mesmo protolinguísticas, que podem envol-

ver competências de imitação e de seqüenciali-

zação gestual, já portadoras de transcendência

motora, porque próprias de atitudes e de postu-

ras sociais interiorizadas e incorporalizadas.

A motricidade decorrente da dupla ativida-

de muscular, tônica (consistência e forma) e

clônica (alongamento e encurtamento),

neurossensorialmente combinadas, vão pro-

gressivamente superando as descargas motoras

do estádio anterior e começam a desenhar ges-

tos mais coordenados, precisos e perfeitos, com

significado comunicativo. A maturação e o meio

exterior, enriquecidos pela sua influência mú-

tua, vão promovendo o potencial exploratório

e expressivo da criança. A fase impulsiva vai

sendo progressivamente abandonada para ten-

der para uma fase tônico-emocional mais pro-

jetada no envolvimento cultural.

A excitação é, então, superior à inibição, e as-

siste-se, por isso, a um exagero das funções tô-

nicas. O movimento que ensaia as primeiras re-

lações com o mundo exterior expressa, já nos

esboços e tentativas de atitudes posturais em que

assenta, quanto estas quase-atitudes já tradu-

zem, por um lado, o prelúdio de relações circula-

res entre motricidade e sensibilidade e, por ou-

tro, o sinal indicativo de que se aproximam as

primeiras representações mentais permanentes.

A emoção é, no entanto, ainda o verdadeiro

e quase único detonador da ação, ou seja, uma

pré-linguagem de verdadeiro significado inte-

rafetivo e inter-social, na medida em que as ex-

pressões emocionais dependem da relação com

os outros, principalmente a mãe, que é, de fato,

um adulto socializado portador de cultura e seu

peculiar transmissor. Só assim nos podemos

aperceber, como Wallon (1930, 1950, 1963)

considera a criança um ser social, genética e

biologicamente.

As trocas entre adultos e crianças, com ges-

tos, carícias, atitudes, mímicas, vocalizações,

abraços, interações, etc., vão adquirindo nuances

afetivas nas quais podem flutuar sinais de ale-

gria e contentamento, mas também e dialetica-

mente, sinais de tristeza, cólera, dor, etc.

Nesse diálogo tônico e corporal, de índole

relacional e afetiva, podem surgir graduações e

variações determinadas, que vão sendo filtra-

das – e mesmo integradas – em termos de

seletividade emocional, principalmente pelos

efeitos hedônicos tônico-viscerais que induzem

ou não. Uma linguagem emocional se instala

lentamente, com características não-verbais e

não-simbólicas, mas de grande relevância so-

cial, uma vez que uma nova faceta da sociabili-

dade se começa a perspectivar.

Nascida de puras emoções emanadas do cor-

po, a afetividade primária é paralelamente
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somática, epidérmica e tátil-cinestésica e extra-

somática, relacional e social, porque a criança

não se pode auto-estimular ou sentir tais efei-

tos através da sua motricidade incipiente e não-

intencional.

Efetivamente, são os adultos a fonte primor-

dial da afetividade (Zazzo, 1975), são eles que

acabam por dar significado aos gestos, postu-

ras e choros das crianças, manifestações cor-

porais essas que possuem um potente efeito de

contágio emocional e que acabam por produzir

entre eles vínculos muito importantes e essen-

ciais ao seu desenvolvimento psicomotor.

O bebê é uma espécie de perito em afetivi-

dade, porque a sua atividade acaba por afetar a

atividade dos outros que o rodeiam; ele afeta o

adulto porque o contagia e solicita para que ele

satisfaça as suas necessidades. O bebê afeta o

meio ambiente, neste caso, os adultos experien-

tes que o cercam, obtendo, através dessa estra-

tégia interativa ancestral, respostas para satis-

fazer as suas necessidades. A vida psíquica ge-

rada a partir desta interação relacional, entre

experientes e inexperientes, então toma forma,

dando origem à consciência subjetiva e à indivi-

dualidade da criança. Nesse aspecto, além de

muitos outros, Wallon aproxima-se do pensa-

mento de Vygotsky (1978, 1993).

Com a riqueza da interação e das trocas com

os adultos, o bebê vai estabelecendo associações

e aprendendo com as situações envolventes, a

sua atenção seletiva começa a antecipar efeitos,

os primeiros sinais de cognição começam a emer-

gir, os primeiros atos voluntários e os primeiros

traços de uma motricidade planificada começam

a aflorar e a despontar, as pré-aptidões das ati-

vidades circulares estão já em pré-laboração.

Os efeitos visuais e auditivos agregados à

motricidade incitam a criança à repetição com

objetivo de reprodução de conseqüências e de

suas variantes. A mão atrai a visão, quando

manuseia objetos, a voz atrai a audição, quando

produz balbucios, entoações ou prosódias

lúdicas, a explosão de novas competências

psicomotoras de comportamento torna possível

a sua repetição por meio da coordenação inte-

grada (equifinalidade) dos componentes per-

ceptivos e motores que o produzem.

Em outro aspecto, mais relacionado com a

constituição do esquema corporal, a criança re-

corre também às atividades circulares quando

experimenta e estimula zonas erógenas do seu

corpo, assumindo um interesse particular em

apalpar e tocar nos orifícios do corpo para atingir

efeitos cutâneos hedônicos. Desde a mão e os

pés na boca às explorações com os órgãos geni-

tais, etc., a noção e a consciência do corpo têm

origem nestas reações circulares que antecipam

os estádios sensório-motor e projetivo seguintes.

Embora já em busca de uma relação com o

mundo exterior envolvente, a criança neste

estádio parece estar mais interessada na pre-

sença, na voz e na motricidade humanas, mes-

mo quando os objetos acabam por desencadear

mais o seu interesse se forem apresentados e

mediatizados pelos adultos.

A profunda relação entre a função tônica e a

emoção é encarada por Wallon (1931, 1932b,

1970) como crucial neste estádio de desenvolvi-

mento psicomotor; por isso, a tonicidade é um

dos alicerces da teoria original da psicomotri-

cidade.

A emoção, sendo regulada e moldada pela

função tônica, com complicados encadeamen-

tos neurofuncionais localizados preferencial-

mente na substância reticulada, acaba por re-

sultar de uma dialética interativa que joga com

a atividade interior das vísceras e a atividade

dos músculos em relação com o envolvimento,

por esse fato, a tonicidade é a matéria-prima

da vida afetiva, daí a sua inscrição na postura e

na motricidade da criança.

O aumento do tônus (hipertonicidade) e o

seu escoamento ou redução (hipotonicidade)

refletem nuances da vida afetiva da criança, tra-

çam a sua história singular e, nas palavras de

Wallon (1970a, 1970b), vão esculpindo o corpo.

Carícias e traumatismos, voz calma e doce,

gritos ou berros, alegrias e sofrimentos, etc., são

experimentados no corpo da criança e filtrados

pelo tônus. Por esse fato, a tonicidade dá supor-

te à vida afetiva e é um veículo por excelência

da sua dinâmica; a sua inter-relação complemen-

tar é profunda e projeta as manifestações emo-

cionais como suporte básico das aquisições sen-

sório-motoras e projetivas futuras.
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A análise das emoções permite-nos perce-

ber que elas são modalidades arcaicas, mas

básicas, da sensibilidade e da motricidade, daí

o papel relevante da emoção na evolução glo-

bal da criança.

As emoções e os movimentos são condutas

edificadas pela tonicidade, que, como plasma de

maturação neuromuscular, vai permitindo a

edificação das posturas, das atitudes e dos ges-

tos. Atitudes que são aqui consideradas como

estruturas intermediárias entre o real e a repre-

sentação, que influenciam dialeticamente o de-

senvolvimento da afetividade e da inteligência.

Sendo a evolução da criança descontínua,

plena de antagonismos, de oposições, e mesmo

de conflitos emocionais, na visão dialética

walloniana, ela alterna e flutua, muitas vezes,

entre os vários estádios do seu desenvolvimen-

to. Não é uma evolução linear constante e pro-

gressiva que Wallon defende; ao contrário, sua

perspectiva é dialética, espiralada e se dá por sal-

tos ou rompimentos. Nessa linha de pensamen-

to, o caráter afetivo centrado sobre si dá lugar

na criança a um período mais cognitivo e ex-

tracentrado para a apropriação do real.

À construção de si segue-se, por assim dizer,

uma construção do real. De uma dimensão

centrípeta e subjetiva do ser, a criança parte para

uma dimensão centrífuga e objetiva do real, as

funções tônico-emocionais vão, em seguida, dar

lugar a funções sensório-motoras e projetivas

com o meio ambiente, uma mudança significa-

tiva vai operar-se, a atividade de aspecto emocio-

nal e afetivo intracorporal passa a dar lugar a

uma atividade exploratória extracorporal. Das

sensibilidades íntero e proprioceptivas, a crian-

ça projeta-se, agora, para as sensibilidades

exteroceptivas, passando de uma motricidade

global e indiferenciada a uma motricidade cada

vez mais sutil e sinergética.

Por outras palavras, em Wallon (1930, 1950,

1956, 1963, 1970), aquilo que transforma o fisio-

lógico em psicológico é a tonicidade, daí as suas

relações com as emoções, que são, ao mesmo

tempo, condutas motoras e condutas sociais nas

primeiras modalidades de adaptação, isto é, são

primeiro condutas solidárias antes de serem so-

litárias, co-construídas antes de serem autocons-

truídas. No adulto, como diz Zazzo (1948, 1969,

1975), discípulo de Wallon, a emoção é um fa-

tor de desorganização de comportamentos, mas,

na criança, a emoção é um fator de organização,

de comunicação e de expressão.

Estádio sensório-motor (dos 12 aos 24 meses)

As relações da criança com o seu ambiente

multiplicam-se e aumenta, portanto, a maturi-

dade na organização das suas sensações, ações e

emoções, do estádio anterior impulsivo e depen-

dente do outro, passa a novos encadeamentos de

causa e efeito, provocando no outro novas dispo-

sições para satisfazer as suas necessidades.

O subjetivo já pode dominar o afetivo, e a

correlação entre as experiências motoras e sen-

soriais torna-se mais evidente, promovendo-se,

ao mesmo tempo, uma nova faceta na diferen-

ciação entre a criança e o mundo exterior, que

passa agora a ser um continente a descobrir, a

explorar e a manusear, não só em termos moto-

res, mas em termos psíquicos, exatamente por-

que a motricidade vai desencadear representa-

ções e noções das coisas e, conseqüentemente,

vai constituir-se como um prelúdio da atividade

simbólica.

A expressão da psicomotricidade começa,

então, a ter mais sentido e significado, e é aqui

que se dá uma das passagens mais relevantes

do biológico ao psicológico e, deste, ao social.

A percepção torna-se mais precisa, e o movi-

mento conseguido tende a ser repetido, o que

vai permitir a eficiência e a inteligência do gesto

e a eliminação dos gestos inúteis ou sincinesias.

Vemos aqui que Wallon (1958, 1969, 1970) ana-

lisa os movimentos e os gestos como expressões

dirigidas para os outros e para os objetos, isto é,

como uma linguagem emocional e não-verbal

(Nicolas, 2003).

Antes que surjam os esboços de uma lingua-

gem falada, uma linguagem corporal comple-

xa está já em pleno desenvolvimento e dá su-

porte àquela. A construção da realidade antes

de ser simbólica é eminentemente não-simbó-

lica, tônico-postural e sensório-motora.
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A criança vai se estruturando na repetição e

na reprodução de ações, já sabendo e antecipan-

do o fim a que se destinam, tendo consciência

das suas finalidades. Em oposição ao estádio im-

pulsivo e emocional, mais subjetivo e centrípeto,

com predomínio afetivo, o estádio sensório-motor,

mais objetivo e centrífugo, marca a superação de-

finitiva da gravidade em termos de macromo-

tricidade; daí a fase de exploração da realidade

exterior que caracteriza este período em termos

também micromotores (Fonseca, 1999).

O efeito da própria ação ou conduta trans-

forma-se na auto-retroação da sua coordena-

ção e aprendizagem. A adesão da criança ao

real neste período explica-se também pelo seu

instinto de investigação, de exploração e de

curiosidade, ao qual se juntam também os pre-

lúdios da simbolização e da representação, com-

ponentes básicos para a construção da realida-

de (Dantas, 1992; Galvão, 2000).

Diante dos objetos não só se operam mani-

pulações das suas propriedades, como também

das partes do seu corpo. A criança manipula o

objeto manipulando-se a si própria, tornando

o objeto parte intrínseca do seu corpo e do seu

ser total.

A relação sujeito-objeto assume um papel ori-

ginal no pensamento walloniano, exatamente

porque ambos se tornam dialeticamente neces-

sários e complementares ao surgimento de siste-

mas funcionais fundamentais para o desenvolvi-

mento psicomotor. Ao manipular objetos, a crian-

ça atinge efeitos que a excitam emocionalmente

e a encantam como autodescoberta, fazendo com

que os mesmos gestos se repitam e se automa-

tizem, porque geram sensações viscerais e mus-

culares agradáveis e arrebatadoras. Explora ob-

jetos ao mesmo tempo que se explora corporal-

mente a si própria, autoconhecendo-se.

Visando à obtenção dos mesmos efeitos, a

criança parece envolver-se em repetições e ações

perseverantes sobre os objetos que parecem

imutáveis, mas que, no fundo, vão estar na base

da construção de cadeias circulares sensório-

motoras muito originais. Atira objetos ao chão

observando o seu desaparecimento, agarra-os

com vigor e desloca-os para os perseguir visual

e auditivamente; pára de reproduzir os mes-

mos gestos, agita os objetos porque busca no-

vas fontes de informação.

Com os objetos, a criança coordena ações com

sensações, ajustando o gesto aos seus efeitos ca-

racterísticos, uma espécie de gênese do conheci-

mento que emerge da sua ação. Ações e noções,

objetivos e fins, ao serem coordenados, vão refi-

nando a sua preensão manual e digital, a sua

apreensão visuoespacial e auditivo-rítmica, a sua

percepção, a sua linguagem, a descoberta das

suas propriedades e dos seus atributos, o aguça-

mento das suas sensibilidades, a planificação dos

seus gestos, etc., tornando a sua motricidade cada

vez mais organizada, pensada e percebida. Sen-

tir, agir e perceber reúnem-se em um ato total

inseparável nos seus componentes.

Para a exploração do espaço como campo vi-

sual, a manipulação e a coordenação oculoma-

nual é a condição essencial. O domínio da mão

pela visão, que se descobre como unidade funcio-

nal e como arquiteta do psiquismo, é simultanea-

mente uma primeira conquista do espaço exterior

e o início de uma nova aprendizagem; a tenta-

ção que os objetos do envolvimento constituem

para a criança são uma simbiose motora, afetiva

e cognitiva. Ela quer mexê-los e senti-los muito

antes de reconhecê-los ou percebê-los.

O objeto, uma vez apreendido visualmente,

é preendido inicialmente pelas duas mãos da

mesma maneira. Posteriormente, a criança

aprende a utilização inteligente das duas mãos,

o que requer uma divisão funcional bimanual e

uma dominância manual essencial ao seu de-

senvolvimento de aquisições motoras finas mais

versáteis e complexas. Uma mão para a função

de iniciativa e outra para a função auxiliar, onde

progressivamente cada mão passa a ter o seu

papel e passa a esboçar um indício de especiali-

zação neurofuncional e inter-hemisférica.

As possibilidades explorativas deste estádio

são enriquecidas com a novidade da marcha

bípede e assimétrica, que, obviamente, favore-

ce a sua relação com o mundo exterior, desde

que as condições ecológicas o permitam.

Com tal aquisição filogenética crucial, a sua

independência, suficiência e segurança postural,
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alargando os seus poderes de investigação e mo-

dificação do ambiente e do meio, permite o aces-

so a novos meios de interação com objetos e com

o espaço envolvente.

Ao se deslocar de um lado para o outro e sem-

pre em diálogo com os objetos, ela acaba por

nomeá-los, identificá-los, localizá-los e diferen-

ciá-los. Do espaço próprio egocêntrico e alocên-

trico que conseguia com a sua postura sentada,

a criança passa agora, neste estádio, com o au-

xílio da marcha bípede, a explorar o espaço

geocêntrico. Sua ação deixa de ser imediata, o

espaço deixa de ser concreto, e o tempo deixa

de ser presente (Dantas, 1992).

O reconhecimento espacial dos objetos per-

mite à criança desenvolver uma inteligência

prática e uma inteligência das situações – uma

verdadeira inteligência cinestésica e corporal,

segundo Gardner (1998) – de grande impor-

tância para o desenvolvimento das competên-

cias não-verbais da linguagem. Com a marcha,

encontra um novo alento para a sua diferencia-

ção gradativa. A criança com a marcha e com a

linguagem tem novas possibilidades para obje-

tivar e concretizar os seus desejos e necessida-

des, ela acaba por se distanciar das ações e si-

tuações imediatas, pode agora prolongá-las no

espaço e no tempo, pode recordá-las, rechamá-

las, antecipá-las e imaginá-las.

Wallon (1963, 1969, 1970), na sua obra ori-

ginal, preocupa-se fundamentalmente em sa-

ber como os movimentos, primeiro como agi-

tações e espasmos difusos, aliás, como os gri-

tos e choros, que atuam prematuramente como

puras descargas motoras, se tornam progressi-

vamente em sistemas sensório-motores neuro-

funcionais e em entidades psíquicas, uma vez

que produzem uma relação inteligível signifi-

cativa com o envolvimento. As relações inteli-

gíveis e mais distanciáveis entre as ações

(inputs) e as situações (outputs), constituem-se

como prelúdios do pensamento.

É este sentido mais dinâmico da psicomo-

tricidade que vai projetar a criança em outros

estádios de desenvolvimento. Os seus gestos,

precedendo as palavras, materializam um

paradigma fundamental da evolução da espécie

humana, isto é, a evolução do gesto à palavra

(Leroi-Gourhan, 1964; Fonseca, 1995).

A motricidade global e fina, respectivamen-

te macro e micromotoras, e a linguagem, uma

oromotricidade, dão oportunidade à criança para

poder se projetar no mundo dos símbolos. Com

base naqueles instrumentos psicomotores, pro-

jeta-se no mundo exterior por meio de gestos

evocativos e, nessa interação dinâmica, vai ex-

traindo e captando dele novas relações e signifi-

cações proto e pré-simbólicas.

O ato mental interiormente organizado vai

projetar-se exteriormente, com base no ato motor.

O pensamento inicial da criança, ainda incipiente

e vago, vai necessitar dos gestos para se exterio-

rizar, enquanto os instrumentos verbais não estão

integrados; os gestos, encarados como instru-

mentos não-verbais, vão servir para veicular as

suas idéias e as suas noções. O gesto precede a

palavra, abre-lhe o caminho e representa-a, e

pode perfeitamente substituí-la quando a sua

rechamada não está ainda acessível ou integrada.

Dado que o pensamento da criança está ain-

da no seu berço, ela serve-se muito de gestos

para se exprimir, tendo em consideração que a

sua imaginação e representação são ainda res-

tritas e limitadas experiencialmente. A exube-

rância dos gestos é característica da pobreza de

instrumentos verbais também no adulto, prin-

cipalmente se for iletrado. A falta de utensílios

simbólicos gera a necessidade de comunicar por

gestos, daí o papel destes nas histórias infantis

e mesmo nos jogos simbólicos.

Graças à função simbólica, a criança pode in-

tegrar, elaborar e exprimir o espaço no qual os

objetos se localizam e distribuir temporalmente

as ações com eles projetadas, lidando com o real

não só de maneira direta, concreta e motora, mas

também de forma indireta, abstrata e simbólica.

Com tais instrumentos metamotores ou neo-mo-

tores (Fonseca, 1974a, 1974c, 1977c, 1999), a

criança pode e é capaz de diferenciar os objetos

de si própria e dos outros, destacando-os de si e

apropriando-se deles. Mas, para tanto, é neces-

sário constituir-se como um eu corporal, um com-

ponente essencial também deste estádio de de-

senvolvimento.
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Wallon (1931, 1954, 1956) refere-se a este

estádio sensório-motor como um período de

individualização progressiva da criança, no qual

se opera a verdadeira representação de si mes-

ma, separando-se da confusão indiferenciada

entre o corpo e a realidade em que se encontra-

va na etapa anterior de desenvolvimento. É efe-

tivamente neste período de exploração do mun-

do exterior que se acaba de dar igualmente uma

descoberta do mundo interior, uma consciência

corporal que destaca o eu do não-eu, algo em

que se constrói uma fronteira mental do ser,

entre o interior da pele e o seu envolvimento,

onde se instala a unidade da sua pessoa.

As relações entre ações e sensações, ao se

ampliarem e distanciarem interiormente, com

tanto esplendor em interação com o mundo ex-

terior, ao estabelecerem inúmeras informações

dentro e fora do corpo, centrípetas e centrífugas,

proprioceptivas e exteroceptivas, têm de assegu-

rar um tráfego de informações que seja harmo-

nioso e integrado, isto é, um processo que produ-

za uma totalidade experiencial significativa que

diferencie o que pertence ao mundo exterior e o

que pertence ao próprio corpo, ao próprio eu da

criança.

Neste aspecto particular da consciência cor-

poral, embora Wallon não lhe faça uma refe-

rência significativa, o sistema vestibular assu-

me um papel crucial de transição e de diferen-

ciação entre os dois mundos, o intra-somático

e o extra-somático. Devido a esse fato, sua per-

turbação ou alteração funcional pode bloquear

ou desvirtuar o sentido transiente entre os vá-

rios estádios do desenvolvimento psicomotor.

É essa relação entre a pessoa da criança e a

sua imagem que Wallon (1931, 1932b, 1954,

1963b) descreve, de forma incomparável, como

o reconhecimento da imagem especular que

emerge também neste estádio. Ao reconhecer a

sua imagem refletida no espelho, a criança re-

vela a compreensão de que sua imagem corpo-

ral pertence ao plano da sua representação men-

tal, integrando, simultaneamente, sensações,

percepções e imagens de si, como também de-

monstrou magistralmente Lacan (1949).

Perceber que a imagem do seu corpo no es-

pelho é ela própria e relacioná-la consigo mes-

ma não é um aquisição cognitiva insignificante,

pois a ausência de tal reconhecimento é identi-

ficável em crianças autistas, que parecem carecer

deste sistema funcional, que está por trás da

formação do eu (o self dos autores anglo-saxô-

nicos). Com base nesta concepção do Eu, Wallon,

muito antes, aproxima-se da denominada teo-

ria da mente avançada por vários estudiosos do

autismo e das psicoses infantis (Baron-Cohen,

1995; Tustin, 1987)

Wallon descreve que as crianças, aos 6 me-

ses, são insensíveis às suas imagens especula-

res, depois, mais tarde, elas se fixam nelas, co-

meçando por se interessar pelos movimentos que

realizam diante dele, tentando apanhar a sua

própria imagem sem o conseguir, apesar de já

as perceberem como estranhas e exteriores a si.

Com 1 ano, a criança, ao ver sua imagem no

espelho, toca-o e vira-o, como se quisesse tocar a

sua imagem, brincando com ela e fazendo jogos

de mímica e de interação. O seu interesse, pri-

meiro centrado no espelho, e só depois na sua

imagem, revela a passagem de uma fase animista

para uma fase instrumental; e pouco a pouco a

criança recria a sua imagem especular, beijando-

a e acariciando-a.  Dando-lhe vida própria, ela a

percebe como duas personagens desempenhan-

do um só papel.

Aos 2 anos, ela consegue atribuir a si mesma

a sua própria imagem refletida no espelho, é o

acesso à sua auto-imagem, a verdadeira incor-

poralização cognitiva multicomponencial do cor-

po na sua unidade pessoal, no seu eu total e

personalístico, um eu psíquico que, continuan-

do sincrético, caminha para o estádio seguinte,

para um enriquecimento cada vez mais diferen-

ciado de si próprio.

Estádio projetivo (dos 2 aos 3 anos)

A percepção dos objetos e a sua descoberta

pela respectiva manipulação (Wallon 1958,

1959, 1963, 1969) torna possível a organização

das primeiras representações, verdadeiras in-

tenções gestuais e figurações motrizes basea-
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das nas múltiplas associações sensório-motoras

adquiridas. A ação não é apenas uma pura es-

trutura de execução ou de expressão, mas uma

fonte de estímulos para a atividade mental.

A criança só conhece os objetos a partir do

momento em que age sobre eles corporalmente,

tátil e cinestesicamente. A passagem do ato ao

pensamento é, pois, o prelúdio da consciência.

A atitude postural adquire, neste estádio, a

sua verdadeira autonomia, a sua suficiência adap-

tativa, equivalente a uma segurança gravitacional

emocionalmente projetada no mundo, o que lhe

confere uma maior disponibilidade para a con-

quista do real – sem ela a sua apropriação não se

interioriza nem incorpora, como facilmente po-

demos constatar em crianças com atrasos de

desenvolvimento ou com disfunções cerebrais.

É também dentro desta visão walloniana que o

gesto, indiciando e evocando a palavra, prolon-

ga a ação e marca o início da objetivação.

Wallon, nesta fase projetiva, dá uma gran-

de importância ao simulacro e à imitação que

considera imprescindíveis para novas aprendi-

zagens. Com esta metamorfose não-sensório-

motora, mas já psicomotora, marca-se a iden-

tificação e a atenção compartilhadas que estão

implicadas nas aquisições sociais mais elemen-

tares, ditas auto-suficiências de higiene, de ali-

mentação e de vestuário.

A imitação como ligação e relação psicomo-

tora, e não como gesto imposto ou comandado,

dá lugar a uma espécie de impregnação de postu-

ras e de atitudes, um resíduo integrado de ges-

tos e de ações, que tendem a transformar-se em

imagem mentais.

Além da marcha bípede e da linguagem, a

imitação, o simulacro e as reações em eco sur-

gem, neste período, como processos fundamen-

tais do desenvolvimento psicomotor da criança.

Todos induzem a atos que relacionam a motri-

cidade com a representação, a ação com a ima-

ginação.

Ao imitar os modelos sociais, a criança, in-

cubando-os corporalmente e construindo ima-

gens mentais contextualizadas, recria-os e

modifica-os, através de interiorizações, de ela-

borações e de exteriorizações sensório-motoras.

Ao recorrer ao simulacro, um pensamento

apoiado em gestos, que consegue substituir ob-

jetos e rechamá-los para novas situações sem

tê-los de fato presentes, a criança pode comuni-

car já com base em atos sem objetos reais. Ges-

tos e representações atingem, nesta fase, um

pensamento ideomotor, uma narrativa e uma

ficção, um faz-de-conta que ilustra um desdo-

bramento da realidade, pressupondo o início

definitivo da representação que rompe com o

sincretismo anterior e abre novas portas ao pen-

samento simbólico prospectivo. A seqüência do

sinal ao símbolo e deste, ao signo, é utilizada

por Wallon para introduzir o simulacro, ou seja,

uma representação do objeto sem objeto, pura

mímica, onde o significante é o próprio gesto.

A partir deste estádio, a criança é capaz de

dar significação ao símbolo e ao signo, ou seja,

passa a ser capaz de encontrar para um objeto a

sua representação e para a sua representação, um

signo. A palavra assume, assim, o gesto, represen-

ta-o e duplica-o; de uma linguagem corporal, a

criança (aliás, como os nossos antepassados) pas-

sa a utilizar-se de uma linguagem falada, o primei-

ro sistema simbólico. A linguagem passa a ser,

progressivamente, o instrumento do pensamen-

to da criança, a ferramenta por excelência da sua

atividade mental, mas, para atingir este patamar,

o vocabulário gestual tem de diversificar-se.

A identificação e a imitação produzidas com

o corpo e a motricidade da criança iniciam o

processo projetivo da socialização. Por meio de

tais instrumentos psicomotores, e não mera-

mente motores, a criança integra os modelos

sociais que se exibem no seu envolvimento con-

textualizado.

Ao produzir simulacros, imitações, ecomími-

cas, ecolalias, ecocinésias, ecopraxias, ou seja,

seqüências de ações mais ou menos complexas,

mais ou menos integradas e controladas pelo

sistema nervoso, a criança, sem a presença de

sujeitos ou de objetos, pode torná-los presen-

tes, recuperá-los, rechamá-los e substituí-los no

palco da sua ação e, conseqüentemente, na sua

imaginação.

De simples imitações diferidas diretamente

em um “aqui e agora”, a criança passa progressi-
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vamente a imitações simbólicas expressas indire-

ta e transcendentemente, porque mobiliza mode-

los mentais de sujeitos e objetos física e sensorial-

mente ausentes, mas mentalmente (re)presen-

tes. A passagem do sensório-motor ao psicomotor

está agora assegurada e integrada.

A motricidade projetiva da criança, neste

período, passa a ser simultaneamente uma ação

e uma figuração mental, uma infra-estrutura

psíquica fundamental, porque o seu gesto se

transforma em um instrumento essencial de

projeção das suas idéias.

O gesto conduz, então, a idéia – só mais tar-

de é conduzido por ela. O controle do gesto in-

verte-se ao longo da psicogênese, daí o sentido

ideomotor da transição do ato ao pensamento.

A atividade mental da criança emerge, con-

seqüentemente, da interação dinâmica entre a

periferia e o centro do seu organismo, entre o

corpo e o cérebro, em relação constante com o

meio ambiente e com o contexto social onde ela

está inserida. É dentro deste pressuposto que

Wallon aborda a sua teoria psicogenética (Krock,

1994). Para ele, a criança é um ser organicamen-

te social. Organicamente porque entram em jogo

complexos, alternados e dialéticos processos psí-

quicos e motores, como acabei de analisar. A

motricidade não pode ser, portanto, dissociada

do conjunto do funcionamento mental total e

evolutivo da criança; ela confunde-se com a sua

própria personalidade e é uma das suas princi-

pais disposições de desenvolvimento e de apren-

dizagem.

Estádio personalístico (dos 3 aos 4 anos)

O estádio personalístico está voltado para a

pessoa, para o enriquecimento do eu, e, essen-

cialmente, para a construção da personalida-

de, onde a consciência corporal adquirida pau-

latinamente ao longo dos estádios anteriores e

a aquisição da linguagem se tornam os princi-

pais componentes integrados.

A passagem do ato motor ao ato mental ope-

ra-se por meio da gnosia e do reconhecimento

do corpo, uma representação vivida experen-

cialmente e integrada contextualmente, isto é,

uma integração sensorial e perceptiva da expe-

riência vivida materializada pela motricidade,

seletivamente diferenciada pela capacidade de

a criança se auto-reconhecer.

O surgimento de um espaço subjetivo psi-

quicamente integrado e com uma fronteira

unificada e sentida como totalidade, como é a

pele, acaba por gerar na criança uma gnosia do

seu corpo que unifica as suas partes em um

modelo de si, uma construção do seu próprio

sujeito capaz de o sentir e representar. Ao to-

mar consciência de si, a criança acaba por se

diferenciar do outro, e assume a constituição

da sua personalidade. Um eu corporal tende a

um eu psíquico, um sujeito social autônomo e

individualizado, pronto a afirmar-se e a enfren-

tar problemas e também conflitos.

A passagem do estádio sensório-motor ao

projetivo, e deste ao do personalismo (no senti-

do de gênese da personalidade), exige uma

alternância de funções, uma espécie de subor-

dinação da vida psíquica a um predomínio da

afetividade preferencialmente enfocada na cons-

trução de uma imagem pessoal, imagem que

necessariamente provoca um novo ponto de

partida e um novo ciclo do desenvolvimento

psicomotor, na ótica de Wallon (1970a, 1970b).

As raízes da sua personalidade, centradas na

sua motricidade exploratória e relacional, dinâ-

mica e socialmente interativa, como vimos nos

estádios anteriores, tendem a desenhar um mo-

delo psíquico do corpo da pessoa da criança, um

espaço do seu eu compreendido em uma tempo-

ralidade cinestésica única; isto é, um espaço afe-

tivo construído com reciprocidade, interdepen-

dência e significação relacional personalizada, no

qual o outro se mantém como parceiro insepa-

rável em termos de representação mental.

O modelo do outro adquire, assim, a sua im-

portância como experiência pessoal. A incuba-

ção e a incorporalização dos vários atores sociais

que se expõem aos olhos da criança são mode-

los mentais antecipados que os representam,

modelos interiorizados também na sua imagem

corporal, que permitem esboçar um plano e

uma finalidade para os atingir e recriar, mes-

mo que sejam necessárias muitas repetições

(palicinésias, nos termos wallonianos).
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As atividades motoras dos outros surgem,

pois, dotadas de uma importância intra e

interpsicológica que as transcende, na medida

em que não se podem reduzir a meras expres-

sões biológicas, pois acabam por construir uma

imagem psíquica de uma autobiografia multifa-

cetada e carregada de dados pessoais e sociais.

Assim como a motricidade não se reduz a

ações musculares, também a auto-imagem psí-

quica do corpo não pode ser redutível a even-

tos neurológicos, mais ou menos localizados na

zona parietal do cérebro, onde tal imagem ten-

de a concentrar-se neurofuncionalmente.

A inteligência, neste estádio, manisfesta-se

pela motricidade e pela afetividade, que se trans-

forma, por via de sua expressão, em uma fonte

de conhecimento, na medida em que se edifica

com base em duas componentes psíquicas, a

ideação e a execução.

A motricidade deixa aqui de ser explicada

por uma simples conduta motora concreta, para

ser imaginada e concebida por meio de processos

mentais e procedimentos representacionais que

têm suporte na imagem corporal pessoal. A

motricidade passa, então, a estar ao serviço da

representação mental permeada por relações

sociais, conquistas e conflitos, contradições e cri-

ses de afirmação, que aparecem e reaparecem

infindavelmente, apenas se modificam por vá-

rias nuances emocionais, como vamos ver neste

estádio e, de novo, talvez de forma mais exube-

rante, na puberdade.

As distâncias espaciais deixam de ser o des-

conhecido, as direções passam a ser relativizadas

com o seu corpo próprio esquematizado e imagi-

nado, e o meio começa a poder modificar-se em

função dos desejos, motivações intrínsecas e

interesses. O espaço transforma-se em um real

independente e ao alcance da própria fantasia

da mente da criança; de uma dimensão egocen-

trada, o espaço passa a ser prospectivamente

explorado e navegado em uma dimensão des-

centrada, já possível de ser representado grafi-

camente.

O estádio do personalismo ou personalístico,

bem visível nos desenhos do corpo de pessoas e

de si próprio, expressam essa dinâmica interativa

da história da criança, a referência na terceira

pessoa do singular começa a fazer uso já de pro-

nomes pessoais na primeira pessoa, o “mim” e

o “eu”, o “meu” mesmo, servem para designar

a si próprio, mostrando, inequivocamente, não

só uma evolução da psicomotricidade, como

também da linguagem e da própria consciên-

cia, que busca um lugar e uma afirmação pessoal.

A busca de direitos duradouros, de prerro-

gativas e pretensões do eu que caracterizam este

estádio de desenvolvimento é marcado por três

fases distintas: oposição, sedução e identificação.

A crise de oposição ao outro, vivida de forma

por vezes intensa ou camuflada, visa apenas a

uma diferenciação de si, na qual a criança sen-

te prazer em contradizer e em confrontar-se

com as pessoas que a rodeiam, pela necessida-

de de experimentar a sua independência, po-

dendo mesmo impô-la, como podemos cons-

tatar nas suas fases de recusa e de reivindica-

ção, muitas vezes mesmo combinadas com

momentos de confronto e de negativismo.

A distinção do eu e do outro é normal, a posse

de objetos ou de brinquedos, característica desta

fase, esboça o desejo de propriedade e pode ilus-

trar um sentimento de competição ou de dispu-

ta que pode observar-se em muitas situações

lúdicas, muitas vezes acabando em frustrações

mal metabolizadas emocionalmente.

Embora, paralelamente, a criança vá reco-

nhecendo o direito dos outros, partilhar objetos

torna-se por vezes difícil, podendo mesmo che-

gar a utilizar estratégias manhosas de duplici-

dade, simulando algumas coisas para conseguir

outras, oferecendo certas coisas para se apossar

de outras. A mentira, o uso da força, o próprio

ciúme entram em cena, as fantasias e as cumpli-

cidades misturam-se para dar lugar a uma ou-

tra faceta da sua personalidade em construção.

Na seqüência da oposição surge a sedução.

A criança tem necessidade de ser admirada e de

sentir que agrada aos outros, ora produzindo

gracinhas, ora exibindo timidez, maneirismos

inter-relacionais, risos e zombarias divertidas. A

sua exuberância motora, que ilustra a sua ma-

turação neurológica, dá para substituir o pró-

prio objeto, apela a ser prestigiada e elogiada para
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merecer dos outros atenção exclusiva e reconhe-

cimento pessoal.

A idade do “não”, do “não faço”, do “não

quero”, do “não tenho vontade” começa a dar

lugar à sedução, visando apoio e reforço dos

outros, procurando fazer valer os seus méritos

com a finalidade de obter satisfações e gratifi-

cações narcísicas.

A necessidade de aprovação e de exibição

confronta-se, algumas vezes, com o sucesso, e

outras, com o fracasso, daí a fase de inquieta-

ções e de decepções que inúmeras vezes não

correspondem às expectativas. A competitivi-

dade e o ciúme indiferenciado podem então cau-

sar ansiedade, sofrimento, frustrações, arrogân-

cias fortuitas, quando não complexos de difícil

desembaraço na sua evolução posterior.

A fase seguinte, de identificação, marca o

personalismo da criança. As pessoas que ad-

mira e os heróis das suas fantasias são mode-

los a suplantar, pois deseja apoderar-se das suas

qualidades e atributos, visando auto-substituí-

los, com táticas de cobiça mais ou menos inte-

riorizadas e exteriorizadas.

Copiar, assimilar e reproduzir modelos passa

a ser a manifestação nova da sua pessoa, dese-

josa de se ampliar nas suas competências. A

identificação na criança, integrando o poder de

imitação dos estádios anteriores, renova-se com

a possibilidade de expandir os seus processos

de aprendizagem. Ela passa a ser atraída por fi-

guras e personagens que observa. Incubando-

as, ela revive mais tarde as suas façanhas, intro-

duzindo-lhes a sua criatividade pessoal e dotan-

do-as de múltiplas impressões dispersas.

Organizando a intuição global do ato, se-

qüencializando a individualização das suas par-

tes componentes, a criança discrimina e selecio-

na os gestos dos modelos. Introduzindo cons-

telações perceptivo-motoras mais detalhadas,

ela aprende a situar-se no conjunto familiar ou

escolar, buscando a sua independência ao mes-

mo tempo que assegura a proteção dos outros,

onde não escapam conflitos e dissimulações de

sentimentos e de atitudes.

De acordo com o lugar que ocupa na família

e em outros grupos sociais onde pode estar inte-

grada – na pré-escola, por exemplo –, a criança

ajusta a sua personalidade em concordância

com o papel que lhe é atribuído, sociabliza-se

por meio de novas oportunidades de convivên-

cia, nas quais vai aprendendo regras de cama-

radagem.

A consciência de si, decorrente de uma dife-

renciação e de uma oposição e complementa-

riedade com o outro, encontra-se, nesta fase evo-

lutiva, bipartida entre o eu e o outro, o que vai

configurar um outro eu, um outro interior, de-

nominado por Wallon de socius, um eu duplica-

do em íntima união consigo próprio. O socius,

esse outro interior que trazemos em nós, tam-

bém designado como alter, não é mais do que

um duplo eu, o companheiro permanente que

exerce o papel de intermediário, de confidente,

de censor, etc., o que implica uma progressiva

individualização da consciência.

O eu da criança é, portanto, modelado tam-

bém pelo meio ambiente, ou seja, pela consciên-

cia coletiva. A infância prolongada e, que, no

fundo, é um atributo da espécie humana (Fon-

seca, 1989, 1999), permite que a consciência

pessoal da criança seja moldada pelos mais ve-

lhos, pela instituição de uma sociedade huma-

na estável e segura.

Apesar de se encontrar ainda em uma fase

de sincretismo da sua consciência, a criança

tende a aproximar-se cada vez mais de critérios

objetivos e lógicos, deixa de reagir a impres-

sões atuais para reagir a imagens e representa-

ções de processos sociais, confundindo vários

planos do conhecimento, uma vez que depende,

ainda, de uma espécie de impregnação afetiva

e lúdica, na qual a função simbólica não atinge

a dimensão categorial dos estádios seguintes,

nem as suas condutas voluntárias expressam

estabilidade, regulação e controle.

A sua atividade pode caracterizar-se, ainda,

por uma certa instabilidade e por uma certa

perseverança, fixando-se a atividades infantis

centrípetas e subjetivas, sem demarcação de si

e do outro. No estádio categorial seguinte, ela

vai orientar-se para atividades centrífugas, nas

quais o conhecimento do mundo exterior se vai

tornar cada vez mais objetivo.
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Estádio categorial (dos 6 aos 11 anos)

Enquanto no estádio anterior a motricidade

e a afetividade são o fio condutor do seu desen-

volvimento, e a construção psíquica do eu adqui-

re importância crescente, com um esquema cor-

poral cada vez mais diferenciado e interiorizado

nas suas componentes somáticas, o estádio

categorial marca já uma separação mais nítida

entre o eu e o não-eu e concomitantes subuni-

versos.

A diferenciação internalizada entre o espa-

ço subjetivo e o espaço objetivo leva igualmen-

te à separação do outro de forma mais consis-

tente e não tão dependente ou confusional,

dando início a uma relação com os outros e com

os objetos mais independente, denominando-

os e categorizando-os por qualidades e atribu-

tos, isto é, conferindo-lhes já uma individuali-

dade própria mais estabilizada, como resulta-

do direto das múltiplas interações dinâmicas

que vai estabelecendo com eles.

Caracterizado por progressos regulares e por

uma estabilidade relativa, o tripé evolutivo mo-

tor-afetivo-cognitivo atinge outra riqueza e va-

riabilidade, no qual o conhecimento se torna

mais completo, classificativo e categorial.

Neste estádio, a criança torna-se mais aten-

ta e mais autodisciplinada, mais inibida em ter-

mos motores e mais concentrada em termos

atencionais e sensoriais. A planificação motora

torna-se mais regulada e controlada, mais pre-

cisa e localizada, as sincinesias reduzem-se, ao

mesmo tempo que as sinergias se multiplicam,

dando origem a uma exploração do envolvimen-

to mais sistemática e precisa e menos episódica

ou esporádica.

Neste estádio, as práticas sociais, os costu-

mes, os hábitos e os processos culturais desen-

cadeados pelos diferentes grupos onde a crian-

ça se insere, familiares, escolares, lúdicos ou

outros, vão lhe permitir perceber melhor as di-

ferentes relações que os vários agentes sociais

possuem, ao mesmo tempo que vão lhe assegu-

rando a sua posição circunstancial em função

dos seus interesses, necessidades e obrigações.

O meio social, ou seja, os vários ecossistemas

onde a criança atua e pelos quais é mutuamente

influenciada (Brofenbrenner, 1979) e onde está

permanentemente mergulhada, na família, na

escola, no bairro, etc., vai dirigindo as suas con-

dutas e orientando a fixação dos seus hábitos.

A aprendizagem dos vários papéis que tem

de desempenhar na família, na escola ou nos

grupos lúdicos, confere-lhe um lugar determi-

nado na rede de relações sociais, com solicita-

ções diversificadas; a sua individuação vai cres-

cendo, permitindo que o seu eu se organize, ora

em situações de cooperação, ora de conflito.

Os parâmetros de certo ou errado, de agra-

dável ou desagradável, de conveniente ou in-

conveniente vão sendo experienciados emocio-

nalmente e vão sendo desenhados motivacio-

nalmente; as escolhas e as atividades das crian-

ças, embora não prevendo a totalidade das suas

conseqüências, vão dando corpo à sua sociabi-

lização. Na dialética das suas predisposições e

necessidades maturacionais e das exigências e

necessidades sociais, a criança vai construindo

a sua liberdade, ao mesmo tempo que co-cons-

trói a sua sociogênese.

Neste estádio categorial, novas estruturas

mentais vão emergir, subdividindo-se por duas

etapas crucias: dos 6 aos 9 anos, o pensamento

pré-categorial, e dos 9 aos 11 anos, o pensa-

mento categorial, propriamente dito. O primei-

ro caracteriza-se por um processo sincrético, o

segundo, por um processo discursivo, permi-

tindo à criança um posicionamento e um

distanciamento mais ordenados e organizados

da realidade (Wallon, 1963, 1984).

O pensamento sincrético (6-9 anos) decorre

de uma estrutura mental binária e dicotômica,

baseada em relações de contraste, de parentes-

co, de identificação, de diferenciação e de oposi-

ção. Grande-pequeno, branco-preto, rápido-len-

to, dentro-fora, em cima-em baixo, direita-es-

querda, à frente-atrás, cheio-vazio, aberto-fecha-

do, bom-mau, bonito-feio, etc., emergem como

noções que se assimilam por oposição e constraste.

Identificar alguém, uma situação, uma tarefa,

um objeto, etc., torna-se pensável quando re-

clama um termo complementar, uma relação ou

um nexo com a qual seja possível diferenciar e

contrapor atributos e propriedades.
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O pensamento por pares representa uma percep-

ção global na qual se confundem sentimentos e

realidade. A imagem do real na criança, neste

estádio de desenvolvimento, é ainda holística,

sem separação clara do todo e das partes, não

destacando os componentes do conjunto nem

os articulando coerentemente. A atividade inte-

lectual revela descontinuidade e incoerência, os

seus nexos não são lógicos e, por isso, não chegam

a atingir unidade, tomando o detalhe pelo todo,

fixando-se a pormenores e não a totalidades.

O pensamento por relações de parentesco dá,

então, lugar a um sistema de relações mais com-

plexo. Relações de tempo, de espaço e de causa-

lidade são, então, introduzidas progressivamen-

te. A criança neste período não consegue distin-

guir o fato da causa, o agente da ação, a ação do

seu efeito, por isso classifica os objetos e as situa-

ções de acordo com a relação concreta e imedia-

ta que tem com eles, cada objeto concentra em

si todas as qualidades que o definem, e uma só

das suas característica pode ilustrar o seu todo.

Ela não consegue ainda separar, transferir ou

descolar a qualidade do objeto e recolocá-la em

novos conjuntos ou situações, não consegue ain-

da abstrair; tal disposição mental só será atingi-

da no pensamento categorial.

Passar às definições e explicar a realidade de

forma lógica, coibida e coerente não é ainda pos-

sível; o pensamento sincrético deste estádio é

ainda resultante de explicações seqüenciais e

simultâneas do tipo extravagante e restrito, pois

decorre ainda um sentimento de inadequação

com um pensamento preso a contradições.

O pensamento categorial (9-11 anos) envol-

ve um conjunto de transformações progressi-

vas do pensamento e da ação, no qual se opera

uma redução do sincretismo e emerge um sis-

tema de relações, com novos planos de discrimi-

nação e de regulação, introduzindo hierarquias

estáveis nas operações mentais.

Neste período é possível nomear, agrupar,

comparar, categorizar, verificar dados de informa-

ção, como planificar, antecipar e executar condu-

tas, com base em procedimentos psicomotores

mais integrados e elaborados.

A capacidade de categorizar, de estabelecer

relações de relações, nexos e sistemas lógicos trans-

forma-se em um verdadeiro instrumento do pen-

samento e da ação.

Tal competência do pensamento vai permi-

tir à criança identificar, analisar, definir, sinte-

tizar e classificar pessoas, objetos, acontecimen-

tos, como procedimentos entre objetivos e fins,

ou seja, o mundo, apesar da sua diversidade e

complexidade, passa a ser como que domesti-

cado e ordenado, pois as comparações são pos-

síveis e as assimilações, mais sistemáticas, pre-

cisas e coerentes.

Este equipamento do pensamento e da ação

da criança permite-lhe substanciais avanços na

sua psicomotricidade, não só pela emergência

do seu repertório práxico e lúdico, na medida

em que a sua motricidade expressiva passa a ser

mais auto-regulada e controlada, menos impul-

siva e episódica, mais inibida, pensada e interio-

rizada, como paralelamente lhe proporciona pro-

gressos assinaláveis no desenvolvimento da sua

personalidade e da sua afetividade, assumindo

um conhecimento de si própria mais sociável e

responsável, posicionando-se melhor em situa-

ções conflituosas, resolvendo situações e proble-

mas com mais flexibilidade, tomando melhor

consciência dos papéis que ocupa em diferentes

grupos, quer na família, quer na escola ou na

comunidade.

Os dados da realidade passam a estar mais

condicionados às evidências espaciais, tempo-

rais e causais, agora mais estáveis e universais e

não tão instáveis e egocêntricas. A sua explica-

ção da realidade e da sua experiência, enrique-

cida com novos instrumentos verbais, tem ago-

ra um contorno invariável entre dois componen-

tes dinâmicos, ou seja, o das coisas que se trans-

formam e o das idéias que se formam.

A projeção no universo da abstração adqui-

re, então, neste período, cada vez mais distân-

cia interior e mental; a assimilação dos concei-

tos torna-se mais cristalina e pura, e o estabe-

lecimento de pontes e de generalizações entre

a experiência concreta e a idéia geral que dela

emana são agora mais viáveis.
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O desenvolvimento pessoal e social atinge um

equilíbrio afetivo específico, pois prepara-se para

uma metamorfose complexa, ou seja, a transi-

ção da personalidade infantil, com as suas re-

gressões próprias, para a personalidade pubertá-

ria. Em constraste, o desenvolvimento psico-

motor, por outro lado, ilustra um equilíbrio pos-

tural que vai dar suporte a muitas praxias, cuja

eficácia, melodia e automatização coordenativa

podem já atingir níveis de aperfeiçoamento no-

táveis em muitas expressões, quer na música,

quer na arte ou nos jogos (Mounod, 1970;

Nicolas, 2003).

Não está apenas em jogo, neste período, uma

maturação do sistema nervoso, mas a criança

no seu todo, em sua relação com o meio, no qual

a criança se integra de acordo com as suas ne-

cessidades e possibilidades. Na escola, verdadeiro

laboratório neurofuncional, onde pratica e

superaprende as suas potencialidades, confirma

a sua auto-imagem a partir da convivência mul-

tifacetada que a escola proporciona, não só na

realização de novas tarefas, como na inserção

em diferentes grupos, nos quais fortalece a sua

afetividade e a sua psicomotricidade.

Na posse de um equilíbrio postural, afetivo e

cognitivo, a criança, respondendo mais adequa-

damente às inquietações e questionamentos que

vão se instalando, vai se preparando para a crise

que marca o início de um novo estádio, o está-

dio da puberdade e da adolescência.

Estádio da puberdade e da adolescência

A denominada crise da puberdade marca a

passagem da infância à adolescência, passagem

visível em termos somáticos e biológicos, na

qual se operam mudanças evolutivas significa-

tivas, como em termos psicológicos e sociais. A

intensidade e o volume dos seus efeitos variam

muito com a cultura e a época onde o jovem

vai se inserir. Complexas transformações somá-

ticas e modificações psicofisiológicas decorren-

tes da maturação sexual vão de novo ocorrer

no tripé motor-afetivo-cognitivo.

A diferenciação feminino-masculino atra-

vessa uma turbulência considerável, na qual al-

guns componentes somáticos poderão ter uma

significação exagerada e transcendente, desde

o surgimento dos pêlos na zona pubiana (daí

puberdade) e nas axilas, ao surgimento dos

seios e da primeira menstruação (menarca) nas

moças, da barba e da primeira ejaculação nos

rapazes.

Ao se desenhar uma nova fisionomia no cor-

po, a imagem psíquica dele obtida constitui um

dos mais fascinantes processos de desenvolvi-

mento no ser humano. Tais transformações, vi-

síveis em termos de crescimento ósseo e de es-

tatura, também ocorrem nas vísceras, no cora-

ção, no pulmão, nos órgãos genitais e nos cha-

mados caracteres sexuais secundários. Por via

de tais modificações, a eficácia e a coordenação

motoras podem evocar episodicamente certas

dispraxias e imperícias mímicas e gestuais, cer-

tas instabilidades posturais, dismetrias espaciais

e dissincronias temporais, daí a discrepância dos

fatores psicomotores neste período de desenvol-

vimento.

Afetivamente, a imagem corporal pode pas-

sar por abruptos desequilíbrios interiores, inex-

plicáveis fobias (dismorfofobia), sentimentos

de vergonha e timidez, sonhos e fantasias im-

possíveis e incompreendidas sensibilidades, que

podem levar o jovem a sentir-se desvalorizado

diante de problemas de obesidade, de uso de

óculos ou de aparelho dentário, de seios gran-

des ou pequenos, de grande ou pequena esta-

tura, entre outros.

Em uma palavra, este período subentende

uma profunda reorganização do esquema cor-

poral da ou do jovem (Schilder, 1963; Tomkie-

wicz, 1980; Fonseca, 1986b), um mergulho pro-

fundo dentro de si, conferindo-lhe uma orien-

tação psíquica centrípeta, que está implicada na

construção e na co-construção da sua pessoa, o

que poderá originar ambivalências múltiplas nas

atitudes, nos sentimentos e nas necessidades.

A vivência do outro e o prelúdio do namoro

são outros fatores que podem desencadear no-

vas inquietações e questionamentos, novos

desejos de posse e de sacrifício, de renúncia e

de aventura, ou seja, novas vivências imaginá-

rias, que tendem a uma vulnerabilidade no co-
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nhecimento de si próprio e dos outros, isto é,

vivências que produzem novas auroras de inti-

midade reflexiva, que acabam por ter reflexo

nas suas funções cognitivas e nos seus valores.

Nesta fase evolutiva, a visão psicossomática

walloniana assume um “clímax” de grande rele-

vância para a compreensão dos efeitos sistêmi-

cos da tríade motor-afetivo-cognitivo na orga-

nização da personalidade cuja totalidade o ado-

lescente busca com imprevisíveis tergiversações

e dúvidas.

O desejo de independência, de conquista, de

superação do cotidiano, de surpreender, etc., aca-

ba por gerar novos circuitos de inter-relação

afetiva e de responsabilidade que substituem os

da família, quando poderão surgir ações imagi-

nárias ou reais de conformismo ou de oposição,

em que a comunhão de aspirações e de ideais

passa a ter uma nova influência e dimensão na

formação da personalidade.

Os grupos da adolescência (turmas, gangues,

clubes, etc.) acabam por ser laboratórios funda-

mentais para a construção original da personali-

dade dos jovens, normalmente geradores de eva-

são e de aventura, atipicamente também promo-

tores de confronto, de contestação e de hostili-

dade. Tais grupos podem ser fundamentais para

a construção da cidadania e da identidade dos

jovens, desde que a sua orientação e organização

sejam devidamente mediatizadas pelos valores

positivos da sociedade, nos quais a família, a es-

cola e a comunidade no seu todo têm um papel

muito importante a desempenhar. Como pode-

mos verificar, a atualidade do pensamento wallo-

niano é inegável nesta matéria.

A MOTRICIDADE COMO MATERIALIZAÇÃO
DA CONDUTA

Da previsão à execução

A motricidade, equacionada na ótica de Wallon

(1925, 1932a, 1958b) compreende dois aspectos

componentes do comportamento: a previsão (fa-

tor de planificação e antecipação) e a execução

(fator de controle e de regulação).

É nesta perspectiva de significação psicoló-

gica da conduta que o movimento se revela, por

sua vez, como a expressão do desenvolvimento

total da criança, por isso, nos gestos e movimen-

tos da criança, está sempre expresso e projetado

o seu desenvolvimento. O movimento ou a

motricidade são, pois, nesta perspectiva, uma

inteligência concreta.

ESTÁDIOS DE DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR

(Wallon, 1945)

Estádio da

puberdade e da

adolescência

Estádio

categorial

Estádio

projetivo
Estádio do

personalístico

Estádio

impulsivo

Estádio

tônico-

emocional

Estádio

sensório-

motor
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A motricidade surge aqui como a materiali-

zação corporal da conduta total e mental do in-

divíduo ao integrar e organizar o campo opera-

cional onde se desenrola a ação, no qual efeito e

resultado a obter são uma e a mesma coisa, ou

seja, consubstanciam a transição do ato ao pen-

samento, e vice-versa, conceito crucial do pen-

samento walloniano.

A razão de ser de um gesto, de um movimen-

to e de uma ação confunde-se com, e sobrepõe-

se, ao aqui e agora da sua própria execução, assu-

mindo, por isso, um caráter objetivo de utilidade

e de intencionalidade.

O significado e a objetividade de um gesto, de

um movimento ou de uma ação está, pois, na

sua conseqüência imediata, a qual, por sua vez,

se transforma no “motor” que vai motivando a

sua continuidade e a sua continuação expressiva.

O motivo de um movimento é, assim, obter

um resultado concreto, e, como tal, depende das

circunstâncias presentes do meio ambiente: dos

objetos, da posição e da projeção no espaço, do

tempo, dos outros, etc. O movimento torna-se,

portanto, comportamento, isto é, estrutura-se e

realiza-se em uma e para uma conduta intencio-

nal, a qual, por sua vez, assenta no ajustamento

conseguido entre os dados exteroceptivos (cap-

tados pela percepção) e os dados proprioceptivos

(organizados pela memória e pela somatognosia,

ou seja, pelo conhecimento e pelo sentimento

do corpo).

Da ação à consciência

Não é possível dissociar a consciência da

ação e da interação concomitante, uma emer-

ge da outra. E não é possível, na medida em

que a consciência prepara, acompanha, inte-

gra, elabora, segue, persegue, regula, controla

e sugere permanentemente a ação, uma espé-

cie de operação mental invisível, que a sustenta

e a concretiza. É, pois, por meio do movimento

e da ação que a criança incorpora e conquista

sensações e percepções, conquista interior, ar-

mazenada e retida, porque, sendo ação exterior,

é também ação interiorizada e consciencializada

na sua plenitude.

É nesta medida que pode acontecer a concei-

tualização da atividade e do ato e se confere ao

movimento um caráter humano singular e social,

exatamente porque diz respeito a um ser total,

completo e evolutivo em interação com um cole-

tivo de outros seres totais (Zazzo, 1969, 1975).

A essência da motricidade, como demons-

trou Wallon (1950, 1969, 1970a), é função do

conjunto das relações sociais, na medida em que

é a natureza social da vida humana que deter-

mina o desenvolvimento psicomotor, algo dis-

tinto do animal, no qual a motricidade reflete,

apenas e unicamente, a sua adaptação biológi-

ca. Só posteriormente a motricidade é, também,

ação transformadora (praxia): motricidade e

consciência interrelacionam-se mutuamente,

pois é a relação total e dialética entre o indiví-

duo e o seu meio que confere ao comportamen-

to uma estrutura neuropsicomotora sistêmica,

interativa, ecológica e cibernética.

Wallon (1963a, 1969, 1970a, 1970b), nesta

conceitualização da motricidade, esvazia por

completo o dualismo cartesiano entre o pensa-

mento e a ação. Realmente, no ser humano, a

aprendizagem e a qualidade da sua adaptação

resultam fundamentalmente da interação con-

tínua e dialética do pensamento e da ação.

É a partir do ato que o homem estrutura o

seu pensamento, integrando e integrando-se

em um envolvimento social, isto é, se transfor-

ma em um ser único e integrado. A passagem

do ato ao pensamento, e vice-versa, é o resul-

tado de conflitos e de oposições entre a situa-

ção e a ação, entre problemas e soluções, intro-

duzindo, assim, uma mudança qualitativa no

desenvolvimento psicobiológico da espécie hu-

mana. A motricidade, na espécie humana, con-

duziu-a ao processo acumulativo civilizacional

(Washburn, 1972); nas outras espécies, apenas

soluciona os problemas da sobrevivência e da

reprodução.

Uma vez mais sublinho que a conseqüência

de um movimento não existe nele próprio, não

é um fim em si mesmo, mas, sim, no que o

indivíduo pretende ser, evocar ou transmitir

através dele, ao invés do que propõem as pers-
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pectivas clássicas do movimento. O movimen-

to humano é voluntário e intencional, e a sua

conseqüência não é nem está nele próprio, mas,

sim, naquilo que ele representa mentalmente,

um projeto mental subjetivo materializado em

função de um determinado fim.

As propriedades das coisas e dos objetos são

integradas pela criança por meio da sua mani-

pulação, que se transforma em gestos práticos e

utilitários, em que se fundamentam todos os as-

pectos da inteligência da ação. É por manipular

os objetos do mundo exterior e, paralelamente,

por se automanipular, que a criança adquire e

aprende os instrumentos concretos e as aquisi-

ções sensório e perceptivo-motoras necessárias

ao seu manuseio, equipando-se com os conhe-

cimentos práticos elementares, ponto de parti-

da e base de apoio para a conquista do mundo.

É a manipulação dos objetos, por exemplo,

que desenvolve na criança o verdadeiro conheci-

mento destes através dos seus atributos, proprie-

dades e qualidades, conhecimento, por isso, pes-

soal e intransmissível, conservado, consolidado,

isto é, adquirido, interiorizado e incorporalizado.

Assim e por isso, todas as funções de comuni-

cação são, em última análise, as expressões ma-

teriais (pelo corpo) das emoções, dos afetos e

das subjetividades resultantes das várias relações

e reações intra e inter-psíquicas (Preyer, 1887;

Montagner, 1979), expressões que se materiali-

zam pelo corpo, constatam-se não só em auto-

matismos como em gestos rituais e rítmicos, em

um sem número de expressões corporais de co-

municação não-verbal, em que os corpos comu-

nicam para além das palavras, e as posturas e

mímicas se revelam também como comporta-

mentos.

Entre a motricidade e a consciência, a emo-

ção que os liga e relaciona em termos de intera-

ção e conflito dialético representa os prelúdios

das atitudes e sugere já o sentimento ou a moti-

vação de algo para as satisfazer (Martinet, 1972).

É assim que as emoções (risos, gritos, cho-

ros, lalações, espasmos, gestos, mímicas, pan-

tomimas, movimentos sincréticos e descontro-

lados, sincinesias, etc.) já são os primeiros siste-

mas de relação, e é por meio deles que a criança

se organiza na sua sensibilidade e na sua mo-

tricidade, o que acaba por ser o mesmo, na me-

dida em que as duas se coíbem e se estruturam

inseparavelmente ao longo do seu desenvolvi-

mento psicomotor.

É na relação dialética entre o ato e o pensa-

mento que a consciência se organiza, garantin-

do a evolução, em uma contínua metamorfose

de contrastes e conflitos. São as emoções, os ges-

tos e a sensibilidade, quando já interpenetradas

e integradas como constelação neurofuncional

de síntese de todas as realizações sensório-moto-

ras vividas, que permitem o acesso à represen-

tação mental e às primeiras atividades intelec-

tuais. É pela motricidade que a criança adquire

as noções, os conhecimentos e os padrões de

cultura que existem fora dela e que são patrimô-

nio do grupo social onde está inserida e onde

contextualmente se vai desenvolver.

A natureza social da motricidade

O desenvolvimento da inteligência é, pois,

em grande medida, função do contexto social e

histórico-cultural, isto é, da qualidade e do tipo

de interações e mediatizações que os outros exer-

cem sobre o indivíduo, ou seja, é fruto da incor-

poração ou integração do que está fora dele, ou,

melhor dito, de como o extracorporal ou o

extrabiológico que consubstanciam a cultura são

transmitidos pelos outros mais experientes e são

apropriados pelo próprio indivíduo. Em síntese,

do como o que está fora do corpo se torna, por

interação com os outros, incorporado.

É possível, pois, afirmar, como Wallon (1963a,

1969), que a motricidade é de natureza social,

dimensão esta a que já chamei sociomotricidade

(Fonseca 1977a, 1989, 1999a), tendo em aten-

ção que ela emana das interações sociais, confe-

rindo-lhe tal essência transcendente, dado que

é por ela e através dela que se processa, provoca

e detona a maturação do sistema nervoso da

criança, que é, no seu acabamento e formação

intra-individual, função da amálgama das rela-

ções e das correlações entre a ação e a sua repre-

sentação social.

A motricidade, pensamento transformado

ao longo do processo histórico-cultural, é o re-
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sultado das relações e das correlações entre o

biológico e o sociológico. É, assim, uma unidade

dialética eu-outro, na medida em que o motivo

principal de um comportamento singular é a

própria sociedade plural.

O movimento surge, na ótica walloniana,

como o resultado de uma rede de processos

cognitivos, de imagens e de simbolizações, que

simultaneamente são ação e representação,

motricidade e psiquismo.

Parece-me oportuno recordar aqui que o ser

humano é o único ser da natureza cuja motri-

cidade (atividade) se encontra a serviço da re-

presentação, da inteligência, do pensamento e

do grupo social que o envolve e, por isso, o de-

senvolve. Por esse fato sublime e transcendente,

é o único ser vivo que se pode considerar psi-

comotor (Fonseca, 2002).

Foi pela motricidade, como processo básico

de adaptação e de aprendizagem, que o ser hu-

mano atingiu o bipedismo exclusivo da espécie,

a que chamo macromotricidade (Fonseca 1989,

1999, 2002), para libertar as mãos (micromo-

tricidade) para a caça, para o trabalho e para a

arte, contexto concreto onde veio a descobrir e a

edificar a linguagem (uma oromotricidade), com

a qual, por sua vez, pôde assimilar o saber teórico

e prático da própria sociedade, um atributo vir-

tuoso da evolução triunfante da humanidade.

A SIGNIFICAÇÃO PSICOLÓGICA DO ATO
MOTOR: O PAPEL DA TONICIDADE

Para Wallon (1969, 1970), o ato motor pos-

sui significações extremamente diversas. Como

a linguagem, o ato motor e o gesto não podem

ser equacionados nos seus meros aspectos ex-

teriores, expressivos ou observáveis, ditos output

pelas neurociências. Assim como na linguagem

não é a voz que explica a sua complexidade total

e sistêmica, também não é a motricidade ex-

pressa, observável e mensurável que esgota a

sua multifacetada integração e planificação; na

medida em que esta não pode ser concebida

como uma abstração anatomofisiológica, nem

biomecânica, ela encontra-se essencialmente

dependente de necessidades ou de motivações

internas e de fins psíquicos que a justificam.

A motricidade não se pode dissociar dos pro-

cessos psicológicos que a antecedem e a auto-

regulam, ela é, como ato, um dos seus instru-

mentos privilegiados. A motricidade, ao longo

da filogênese, tornou-se uma técnica (Leroi-

Gourhan, 1964), mas também um simbolismo,

referindo-se ao plano da representação e do co-

nhecimento, algo que é específico da espécie

humana, sem analogia nas outras espécies. A

adaptação das estruturas da motricidade às ca-

racterísticas do mundo exterior, ditas ecológicas,

é regulada pelos substratos neurológicos e, quan-

do põe em jogo a manipulação dos objetos, é

controlada pela imagem e pela noção internali-

zada destes, que, por si sós, estão indissociavel-

mente ligadas à sua representação mental e in-

telectual, algo inacessível à motricidade animal.

A motricidade inicia-se já na vida intra-

uterina, a que Minkowski (1921) denominou

motilidade pré-natal, e prolonga-se na vida ex-

tra-uterina. No ventre, a motricidade do feto

emerge sem coesão, exatamente porque nesse

momento evolutivo ainda não se verifica uma

regulação neurofuncional sistêmica, depois do

parto, e ao longo dos primeiros meses de vida.

Enquanto as motricidades visceral e reflexa do

bebê operam com eficácia adaptativa, respon-

dendo às necessidades de sobrevivência, as

motricidades automática e voluntária vão se or-

ganizando e complexificando, como resultado

da diversidade das circunstâncias contextuais

nas quais a aprendizagem é vivenciada e co-

vivenciada.

Após o nascimento, surgem sistemas defini-

dos de gestos no bebê, a que Wallon (1931, 1947,

1956) chamou reflexos cervicais e labirínticos,

com base nos trabalhos de Magnus e Klein, cuja

expressão motora, são respostas posicionais da

cabeça e dos membros às múltiplas mobiliza-

ções anti-gravíticas instaladas pela ação dos ou-

tros, principalmente da mãe, durante os ritmos

e rituais higiênico-nutritivos. As gesticulações

espontâneas, abruptas e sacádicas, característi-

cas desta fase, são introduzidas pelas atitudes

dos outros. Ao operarem-se no corpo do recém-

nascido, acabam por produzir progressivas ex-

citações vestibulares e automatismos de confor-
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to e de segurança, ou de desconforto e de inse-

gurança, de grande relevância para o seu desen-

volvimento psicomotor, entendido e concebido

por Wallon (1968, 1970) como uma tríade

motora, afetiva e cognitiva.

A maturação do movimento reclama uma

dinâmica clônico-fásica, onde as miofibrilas e

o sarcoplasma se conjugam em uma tonicidade

complexa, já reveladora de um diálogo corpo-

ral com os outros, especialmente com a mãe,

de transcendente importância para o desenvol-

vimento emocional da criança. Os centros de

controle tônico, localizados na substância

reticulada, não chegam todos ao processo de

maturação na mesma ocasião. A prolongada

desmaturidade tônica fica aberta à eclosão de

uma sensibilidade afetiva e de uma sensibili-

dade postural em estreita conexão, cuja

integração mútua e recíproca se estenderá ao

longo dos dois primeiros anos de vida.

Não é só a natureza do tônus, mas igualmen-

te a sua distribuição periférica e central que se

modifica no decurso da infância. De uma distonia

global inicial caracterizada por um jogo dialético,

hipotônico-hipertônico, axo-apendicular (ou seja,

entre a tonicidade da coluna e das extremidades

da mão e do pé), satisfação/prazer-dor/desprazer,

etc., a criança acaba por modelar a sua tonicidade

(melhor dito, a sua eutonicidade), evitando os

estados-limite ou os estados extremos da sua de-

sorganização neurológica.

A hipotonia axial, por exemplo, ao fim de dois

anos, deve dar lugar a uma tonicidade sustenta-

da da coluna para adquirir a postura e a marcha

bípedes, enquanto, paralelamente, a hipertonia

das extremidades tem de dar lugar às primeiras

manifestações práxicas, quer globais, com os pés

(desenvolvimento da locomoção), quer finas,

com as mãos e com os dedos (desenvolvimento

da preensão). No início do desenvolvimento psi-

comotor do bebê, a tonicidade apresenta uma

organização inversa ao momento das aquisições

locomotoras e preensoras mais diferenciadas; o

eixo da coluna hipotônica dará lugar a uma

hipertonia funcional, com a produção dos pri-

meiros passos; a hipertonia das mãos, em simul-

taneidade, dará lugar à miríade hipo(eu)tônica

das explorações palmares e digitais.

A mielinização das vias vestibulares, cerebe-

lares, extrapiramidais e piramidais, operada em

outro jogo dialético ascendente-descendente,

com base nas duas leis de desenvolvimento neu-

rológico – a primeira céfalo-caudal, inerente à

mielinização da musculatura do esqueleto axial,

e a segunda próximo-distal, inerente à mieli-

nização da musculatura do esqueleto apendi-

cular, isto é, dos membros superiores e inferio-

res – vai permitir dar entrada à ação dos centros

inibidores frontais superiores. A comunicação e

interação entre a periferia do corpo e o centro

do cérebro passa a estar agora em melhores con-

dições para interagir criativamente com as soli-

citações dos vários ecossistemas.

Dado este princípio organizador da motrici-

dade humana que expressa um conflito integra-

tivo de sistemas funcionais motores, os quais

atuam como uma unidade ao longo do processo

do desenvolvimento, a tonicidade vai integran-

do outros sistemas e outras necessidades, prin-

cipalmente afetivas e cognitivas, não como sim-

ples adição de componentes sincréticos, mas

como uma sucessão de componentes hierarqui-

zados e diferenciados.

Na perspectiva de uma organização neuro-

lógica ascendente dos substratos que presidem

a integração, a elaboração e a regulação da tonici-

dade e da motricidade, segundo Wallon (1932,

1950, 1958), são os centros nervosos mais ele-

vados os últimos a desenvolverem-se em todas

as espécies vertebradas, incluindo a humana. Por

essa razão funcional, são também os últimos a

poder operar na criança.

Os centros corticais atingem uma maturação

posterior e seguem uma sucessão neuroestru-

turada dos centros medulares aos reticulares, dos

cerebelares aos extrapiramidais e, finalmente,

atingem o vértice piramidal com os centros fron-

tais e pré-frontais, que acabam por integrar os

anteriores e por coordenar superiormente a sua

participação na produção do ato motor.

Os centros mais baixos na estrutura do cé-

rebro são os que produzem padrões motores
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mais difusos e massivos. Seqüencialmente e de

forma integrada, tais padrões acabam por se

dissociar em sistemas mais diferenciados, sis-

temas mais capazes de se apropriar da diversi-

dade das situações e das circunstâncias nas

quais a motricidade opera como comportamen-

to adaptativo, desde as auto-suficiências da

nutrição, da higiene e do vestuário, até às diver-

sificadas e multifacetadas expressões comuni-

cativas e lúdicas.

Dessa forma, a criança tem de superar as

sincinesias, que ilustram o seu sincretismo tô-

nico-motor bilateral inicial, para, em seguida,

adquirir sinergias, isto é, sistemas motores mais

precisos, perfeitos e unilaterias, condição que

equivale a maior poder de seleção, de inibição e

de modificação, segundo uma progressão regio-

nal cerebral e hemisférica que ilustra claramen-

te a sua dependência da evolução filogenética.

A maturação tônica revela-se primeiro ao

nível da cabeça, da coluna e do tronco, posterior-

mente dirige-se para as extremidades (mãos e

pés), obedecendo a um processo dialético neu-

roevolutivo próximo-distal, do centro para a pe-

rifieria, consubstanciando uma mielinização pri-

meiro das vias corticais mais curtas e depois das

vias mais longas.

A criança de tenra idade apresenta, por essa

condição, uma espécie de incapacidade de se

mobilizar e de se imobilizar, não se coordena

nem se equilibra, daí o papel da motricidade do

outro, que lhe induz a atividade necessária aos

seus ajustamentos. Como não consegue ainda

controlar o seu centro de gravidade, qualquer

desequilíbrio induzido não é por ela compensa-

do, devido à sua frágil estruturação tônica.

Com as interações motoras que vão lhe sen-

do instaladas pelos outros (o diálogo tônico, a

que já me referi), toda a parte do corpo que se

desloca acaba por deslocar também o seu cen-

tro de gravidade, operando-se, então, progres-

sivamente, uma contração reequilibradora nas

restantes partes do corpo, que preferencialmen-

te é direcionada para os músculos que susten-

tam o eixo da cabeça e da coluna.

É essa modulação tônica dos músculos do

equilíbrio, também designados da profundidade

(monoarticulares), que vai garantir, mais tarde,

a emergência de aquisições ou de competências

motoras autônomas, os chamados skills dos au-

tores anglo-saxônicos, como a reptação e, subse-

qüentemente, a quadrupedia, a sustentação, a

locomoção, etc., que têm já de mobilizar os mús-

culos da superfície (pluriarticulares), os tais mús-

culos de relação, assim designados porque esta-

belecem interação com o meio ambiente.

A motricidade vai exigir, conseqüentemen-

te, uma estreita sinergia entre as compensações

tônicas e a sucessão contínua dos gestos. Se tal

suporte tônico se tornar insuficiente ou inade-

quado, as aquisições não vão surgir no tempo

útil. Quando ocorrem dificuldades nesta sinergia

tônico-fásica, os movimentos resultam impre-

cisos e dismétricos, por isso, quando a criança

começa a andar ou a correr, ela anda e corre atrás

do seu centro de gravidade, que, não sendo com-

pensado tonicamente, acaba por gerar as famo-

sas quedas, necessárias à integração neurológi-

ca das suas aprendizagens (Guilman, 1948,

1950; Guilman e Guilman, 1971).

No seu conjunto, todas as aquisições moto-

ras autônomas passam por um processo assiner-

gético, antes de conquistarem a sua plasticidade

característica, ou seja, a criança necessita de expe-

riência e de repetições para evoluir de um estádio

de dispraxia para um estádio de praxia (Guilman,

1945; Vial, 1969, 1972; Vial et al., 1973). A essa

transição corresponde a noção de aprendizagem

que ilustra um processo de mudança, processo

esse revelador exatamente dessa transformação,

que, entretanto, se opera nos procedimentos tô-

nicos de suporte e nos procedimentos fásicos de

locomoção ou de manipulação.

As oscilações de amplitude, os desvios de

precisão e de equilíbrio, os desajustamentos tô-

nicos e clônicos, etc., vão se reduzindo para ga-

rantir o apoio adequado aos gestos expressivos.

Se estas manifestações atípicas forem levadas

ao extremo e se perpetuarem, segundo Wallon

(1932), podemos estar em presença de uma
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disfunção do cerebelo denominada assinergia,

condição que se pode traduzir em um atraso

psicomotor, visível em crianças com diversos ti-

pos de dispraxia e bem mais visível em muitos

portadores de deficiência mental ou de disfunção

cerebral.

A motricidade implica, assim, espaço e ob-

jetos (brinquedos, por exemplo), pois só nele

ou neles ela pode se desenrolar e expandir, mas,

para se tornar um espaço ou objeto de ação e

de expressão, a tonicidade tem de garantir pri-

meiro as condições posturais de equilíbrio ne-

cessárias para o desencadear. Desta forma, a

motricidade não se opõe ao meio ambiente, por-

que é no espaço e nos objetos que ela se locali-

za e se projeta, se localiza por nele e neles se

equilibrar, e se projeta para nele e neles mate-

rializar emoções e representações.

Corpo, espaço e objetos entram em fusão,

porque o campo motor que surge do corpo equi-

librado e seguro se inter-relaciona com o cam-

po visual que capta o espaço e os objetos, mão

e visão mutuamente guiadas e vigiadas por efei-

tos da tonicidade sustentadora estabelecem um

acordo funcional, dito sensório-motor (input-

output) entre os meios e os fins, uma espécie

de equivalência funcional entre a postura e as

praxias, cuja minuciosa conexão e sucessão in-

tegrada de etapas constitui o paradigma matu-

rativo do desenvolvimento psicomotor da crian-

ça (Tran-Thong, 1972, 1976).

Por ser exclusiva da espécie humana, a ma-

nipulação de objetos que emerge primeiro de

uma praxia fortuita, rudimentar e inexperiente

na criança só pode concretizar-se a partir de

uma praxia sistemática, planificada e experien-

te do adulto, que cria os próprios objetos. A

praxia do adulto ao criar objetos (digamos, tam-

bém, brinquedos) vai dar lugar a uma dispraxia

na criança quando os manipular pela primeira

vez. A partir da experiência mediatizada pelo

adulto, a criança tende a atingir progressiva-

mente uma maturação neurofuncional, que

transforma a sua dispraxia inicial em uma

praxia terminal.

Ao longo desse processo de aprendizagem

interativa, a dispraxia inicial vai sugerindo afi-

namentos perceptivo-motores e cognitivo-moto-

res integrados, que vão posteriormente produzir

a mudança de comportamento que ilustra o sur-

gimento da praxia na criança. A experiência me-

diatizada pelo adulto transforma a insuficiência

dispráxica em uma suficiência práxica na crian-

ça, objetivando um conjunto de procedimentos

neurofuncionais que refletem, por analogia, a

integração progressiva e recíproca de níveis di-

ferenciados de organização práxica.

A evolução da motricidade, equivalente a

uma evolução práxica, quer na espécie huma-

na (filogênese), quer na criança (ontogênese),

subentende um ajustamento entre a sensibili-

dade interoceptiva e proprioceptiva que vai

ocorrendo na criança ao longo da aprendiza-

gem, e a sensibilidade exteroceptiva que ema-

na e é extraída do meio ambiente, pondo em

jogo um sistema de relações que se diferenciam

e opõem, na medida em que tais sensibilida-

des se integram e se combinam em componen-

tes psicomotores minuciosa e inteligivelmente

ligadas (Fonseca, 1999, 2001, 2002).

A motricidade e a praxia, em termos wallonia-

nos, ultrapassam e transcendem a mera ativida-

de sensório-motora, as sensações e as ações es-

tritamente associadas em um corpo pensante

(mundo interior), permitem a exploração e a

domesticação do espaço e dos objetos (mundo

exterior). A conjugação entre a sensibilidade e a

motricidade, unindo dialeticamente o corpo ao

cérebro, asseguram a maturação funcional, isto

é, o desenvolvimento psicomotor necessário para

a interação triunfante com os ecossistemas.

Do sincretismo tônico, corporal e motor, a

criança vai passando sucessivamente para a uti-

lização de uma motricidade mais diferenciada e

específica, cada vez mais adaptada à variedade

das situações. A motricidade e a tonicidade

concomitantes vão se aperfeiçoando, controlan-

do e ajustando às diferentes situações propos-

tas pelo meio ambiente, permitindo à criança

sentir, agir e perceber as relações entre o seu

corpo e a satisfação das suas necessidades.

A construção da subjetividade da criança

como pessoa completa, inteira e em evolução

constante subentende a integração motora, afe-
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tiva e cognitiva, cuja interação vinculativa en-

volve, necessariamente, a tonicidade, que con-

fere à motricidade novas possibilidades e re-

cursos que se revelam em novas competências,

preparando prospectivamente a mudança para

novos estádios de desenvolvimento psicomotor.

A motricidade emergida da tonicidade não

se constrói como um edifício, segundo um plano

de componentes, mas, sim, como uma substi-

tuição do seu próprio plano, ou seja, a motrici-

dade acaba por se desenvolver e diferenciar para

dar lugar ao desenvolvimento afetivo e, posterior-

mente, ao desenvolvimento cognitivo. De um de-

senvolvimento dito centrípeto, do motor para o

afetivo, a criança passa a um desenvolvimento

do tipo centrífugo, onde predomina o cognitivo.

O afetivo e o cognitivo têm sempre como su-

porte o motor. A expressão motora ilustra, con-

seqüentemente, uma alternância funcional: ou

é virada para o conhecimento interior (noção do

eu-espaço subjetivo-afetivo), ou é virada para o

conhecimento exterior (noção do não-eu-espa-

ço objetivo-cognitivo), isto é, o desenvolvimen-

to psicomotor da criança espelha igualmente uma

sucessão de predominâncias funcionais entre os

três componentes: o motor, o afetivo e o cogni-

tivo. Cada um deles predomina em um dos está-

dios de desenvolvimento que vimos anteriormen-

te. Os três nutrem-se mutuamente, a atividade

de um interfere com a maturação dos outros. É

neste contexto que o pensamento walloniano

reforça o conceito de integração funcional entre

os três universos – motor, afetivo e cognitivo.

O ato motor não pode, portanto, ser conce-

bido de forma segmentária. Em cada idade a

criança constitui um conjunto motor, afetivo e

cognitivo indissociável e original. Na sucessão

das suas idades, ela é um único e mesmo ser

em contínua metamorfose (Wallon, 1969).

A IMITAÇÃO COMO TOTALIDADE PSICOMOTORA

Aquisição motora e aquisição simbólica

Como acabamos de ver, não devemos – nem

podemos – separar, nem sequer por comodida-

de didática, o que em si mesmo é uma unidade

dialética, e não um dualismo: o ato do pensa-

mento, o movimento da representação, o corpo

do cérebro, o organismo dos ecossistemas, o in-

divíduo da sociedade, etc.

PROCESSOS SISTÊMICOS FUNCIONAIS

(Wallon, 1962)

Cognitivo
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Motor
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Assim também não devemos separar, como

freqüentemente se verifica, a motricidade da lin-

guagem ou a imitação da formação da inteli-

gência.

O próprio Wallon (1931, 1963a) reconhece

a interligação sistêmica e dinâmica de todos es-

tes aspectos como uma totalidade no desen-

volvimento da personalidade da criança.

mente, qualquer outro modelo, tem de reter,

rechamar e recuperar a imagem, a seqüência e

o contexto do seu gesto, da sua postura ou da

sua mímica ou pantomima, daí a relevância da

imitação como impregnação biológica, afetiva

e cognitiva, exatamente porque contém, respec-

tivamente, componentes gestuais a serem exe-

cutados e materializados no espaço e no tempo

certos, componentes emocionais a sentir e a

covivenciar e, finalmente, componentes sociais

a perceber e a compreender, em termos de inte-

gração e elaboração de condutas profundamen-

te sociabilizadoras.

Vejamos, entretanto, a gênese da imitação

segundo Wallon (1956, 1963a, 1969):

1. contato magnético-motor do tipo em-

pático com o modelo social, pela reali-

zação ou tentativa de realização de mo-

vimentos, expressos por impulsos livres,

embora inicialmente descoordenados e

desorganizados;

2. integração mais controlada e sistema-

tizada dos modelos, expressa por uma

reprodução gestual mais fiel, ajustada

e regulada;

3. reprodução semelhante e próxima do

modelo social;

4. recriação do modelo já com gestos ori-

ginais e adicionais de complemento,

isto é, produção de gestos exteriores ao

modelo, por iniciativa e criatividade

próprias da criança.

Imitação e evolução biológica

A imitação e o jogo são, como sabemos, fa-

tores próprios da evolução biológica de vários

animais ditos superiores. Ambos são caracterís-

ticos dos seres vivos imaturos e desmaturos, nós

os vemos só em formas de vida complexas, como

nos mamíferos e nos carnívoros, principalmen-

te nos primatas e nos seres humanos. E por quê?

Porque, por meio da imitação e do jogo, os cir-

cuitos sensório-motores, perceptivos-motores e

psicomotores vão despertando, organizando e

estruturando-se dinamicamente como sistemas

neurofuncionais, em formação e acabamento,

Imitação do

Modelo Social

Representação

Mental (imagem)

Representação

Mental (imagem)

Gesto Do-Outro Gesto Do-Outro Gesto Do-Outro

Há que primeiro distinguir a integração das

aquisições motoras, como a postura, a marcha e a

preensão de objetos, e só depois a integração das

aquisições simbólicas, isto é, a faculdade de repre-

sentação mental, na qual a imitação surge como

um centro regulador fundamental e um palco

animador privilegiado (Guillaume 1952, 1970).

Note-se, porém, que, como já mencionei an-

teriormente, a imitação surge como gênese e

estruturação de comportamentos, e não como

imposição dirigida do gesto do outro ou seu con-

trole-remoto. A imitação, como um ato pelo qual

se integra um modelo social por iniciativa da

própria criança, revela uma espécie de tendên-

cia e predisposição sociogênica. Por isso, na imi-

tação, que é um conjunto de gestos e de símbo-

los, o movimento está impregnado de um sem

número de representações psicológicas (Chateau

1955; Piaget 1962b; Bergés e Lezine, 1963;

Buhler et al., 1964; Tran-Thong, 1972; Maigré e

Destrooper, 1975; Fonseca, 1977a; Fonseca e

Mendes, 1990; Camus, 1988, 1998).

É pela imitação que a criança se apropria

dos dados sociais que facilitam e justificam o

seu desenvolvimento biopsicossocial. A crian-

ça, quando imita a mãe, o pai, ou, eventual-
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cuja expressão concreta e material se traduz na

prática, pela migração neuronal, pela sinaptogê-

nese e pela mielinização das próprias vias ner-

vosas centrípetas e centrífugas (Wallon, 1969,

1970; Camus, 1998).

É assim, que, pela via do movimento ou da

ação, se estabelecem sinergias de comunicação

entre a periferia (corpo) e o centro do corpo (cé-

rebro), isto é, se estabelecem mais eficazes e mais

ajustadas redes entre os receptores (propriocepto-

res musculares, tendinosos e vestibulares, extero-

ceptores da visão, da audição, do tato, do sentido

cinestésico, etc.), o cérebro (centro integrador e

programador de condutas) e os efectores (glân-

dulas e músculos reflexos, automáticos e volun-

tários). Mais uma vez se confirma, assim, que o

ato mental se processa em uma relação dialética

com o ato motor, ambos se constituem em uma

totalidade psicomotora em desenvolvimento.

É interessante verificar como, neste caso, a

imitação gera, ainda nesta perspectiva dialética

walloniana, uma complexa interação entre a

palavra e o gesto; complexa, note-se, no senti-

do rico das relações e correlações receptivas,

integrativas e expressivas que estimula, solici-

ta e propicia.

Repare-se como, por exemplo, a palavra, que

é, inicialmente, a conseqüência do gesto, da ação

e da manipulação dos objetos, se torna, simul-

taneamente, e logo que produzida, em expressão

e projeto de uma sensibilidade subjetiva, e por

isso, logo também, uma linguagem de signifi-

cado social concreto e significativo, consubstan-

ciando um dos mais importantes paradigmas do

desenvolvimento da espécie e da criança, ou seja,

a evolução do gesto à palavra.

O contágio das emoções

Assim acontece também em outras tantas

formas de imitação, como o contágio das emo-

ções, dos gestos e dos bocejos, isto é, em toda a

comunicação humana não-verbal. Tudo isto se

pode observar e confirmar facilmente na feno-

menologia do comportamento de qualquer es-

pectador, por exemplo, quer se trate de um fes-

tival artístico ou de folclore, quer de um espetá-

culo de boxe ou de futebol. O espectador “corri-

ge” e emenda no seu lugar os erros e os lapsos

do ator ou do jogador, vivendo somaticamente

o espetáculo de acordo com o nível de experiên-

cia que tem da situação (Bergeron, 1947, 1956).

O poder invasor da emoção é, pois, notável,

e não pode ser ignorado se nos lembrarmos tam-

bém do orador enrouquecido que provoca nos

ouvintes a necessidade de aclarar a voz.

A emoção, que logo de início se apresentara

como o detonador das primeiras reações (Marti-

net, 1972; Galvão, 2000), surge agora e de novo

como o grande motivador da imitação e do fenô-

meno social da identificação.

Note-se que a importância da emoção na

própria estruturação da consciência é tal que

relaciona os estados vegetativos com os estados

conscientes humanos. A violência e a irracio-

nalidade de alguns estados emocionais impe-

dem que se processe a própria reflexão e inter-

ferem com a adequabilidade do juízo, do racio-

cínio ou da planificação de qualquer conduta.

Daí o papel das emoções em rituais e cerimôni-

as que caracterizam determinadas manifesta-

ções sociais e culturais. As emoções e o seu con-

tágio (Martinet, 1972) são parte integrante da

vida e da formação da criança e do homem.

Daí também a sua importância na vida de rela-

ção e na vida afetiva destes.

A identificação social

O imitar os outros e o imitar-se (repetir-se a si

próprio) são comportamentos fundamentais para

a diferenciação do próprio comportamento. Estão,

por exemplo, neste caso, as reações em eco (eco-

lalia, ecomímica: repetir sons ou mímicas emitidas

pelos outros; ecopraxia: repetir movimentos reali-

zados pelos outros, etc.). Através do hábito e da

repetição dos movimentos, consegue-se obter, por

automatização, circuitos sensório-perceptivo-

motores mais precisos e perfeitos, funcionalmente

importantes para a eliminação dos gestos inúteis

(sincinesias) e para a integração dos gestos úteis

(sinergias). É assim, aliás, que se formarão os pri-

meiros hábitos motores, que são fatores funda-

mentais da adaptação socializante e evolutiva.

A imitação, portanto, além do seu aspecto lú-

dico, tem um aspecto altamente utilitário e de
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grande significado social. Ao imitar os mais ex-

perientes, a criança forma-se e transforma-se em

um ser social. A imitação torna-se, então, sinôni-

mo de identificação, de participação, de aprendi-

zagem e de inserção social.

Para Guillaume (1970) e Camus (1988), a

imitação é um ajustamento ao mundo exterior,

primeiro um ajustamento com os objetos inani-

mados, constituindo a fase animista, em que a

criança se faz passar por uma boneca ou por um

automóvel, por exemplo, dando-se uma identi-

ficação dinâmica com o objeto, em que a cons-

ciência do seu eu é paralela à oposição do seu

não-eu, a criança imagina ser um automóvel;

segundo, um ajustamento com os outros, a fase

empática em que a criança se encontra impreg-

nada das emoções sociais mais organizadas, isto

é, dos sentimentos e das mímicas expressas pe-

los modelos sociais que a cercam, que acabam

por se constituir como fatores por excelência da

sua percepção e consciencialização social.

A criança é um receptor e um espectador do

mundo adulto. Ela é o resultado das relações

sociais que vê à sua volta. Só depois de ser es-

pectador a criança se pode transformar em ator,

e é por isso que ela compreende mais palavras

do que aquelas que sabe dizer, compreende mais

sinais e gestos sociais do que aqueles que pode

exprimir e produzir nas suas interações sociais.

A imitação é uma das chaves do desenvolvi-

mento afetivo e intelectual da criança e caracte-

riza-se por um duplo processo de integração, um

aspecto interior, a que está ligado o componen-

te de representação (psíquico), e por um aspec-

to exterior, a que se agrega o componente de

ação (motor), uma fusão psicomotora que per-

mite igualmente a diferenciação do eu e do ou-

tro, ou seja, a tomada de consciência de si e do

mundo ao redor.

A imitação compreende um desdobramento

do eu corporal em dois vetores espaciais, o sub-

jetivo, decorrente da sensibilidade interoceptiva
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e proprioceptiva, e o objetivo, decorrente da sen-

sibilidade exteroceptiva. Na sua exata propor-

ção integrativa, e de acordo com a concepção

walloniana, a imitação contribui para o desen-

volvimento da imagem corporal e do esquema

corporal; ela diferencia aquilo que pertence ao

mundo exterior daquilo que pertence ao seu pró-

prio corpo, isto é, ao seu mundo interior.

Na fase última da imitação refletida, a imi-

tação confunde-se com o comportamento, com

a sua conduta propriamente dita. Do “querer

fazer” a criança passa ao “poder fazer”. A imi-
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tação abre, assim, as portas à assimilação só-

cio-histórica que demonstra a fusão do ser hu-

mano com a sociedade, na medida em que esta

está incluída na sua própria natureza intrínse-

ca, uma vez que fora da sociedade o ser huma-

no não pode exprimir as suas virtualidades

humanas.

Em síntese, a psicogenética walloniana apre-

senta-nos uma perspectiva dialética do desen-

volvimento da pessoa completa, na qual o mo-

tor, o afetivo e o cognitivo se interligam coeren-

temente ao longo da ontogênese. Nessa visão

multifuncional, a dimensão biológica do ser

humano já é social, ou seja, o biológico é geneti-

camente social, daí que o psíquico assuma si-

multaneamente o social e o biológico. Só dentro

desta integração e interação de componentes

pode-se compreender a natureza biopsicossocial

do ser humano.

Nessa linha de raciocínio, a psicogenética

envolve o estudo da pessoa concreta, da pes-

soa corpórea e da pessoa contextualizada. Para

Wallon, a apreensão da pessoa materializa uma

totalidade original, onde os componentes mo-

tores, afetivos e cognitivos interagem, ora unin-

do-se, ora opondo-se, visando à longa conquista

da singularidade múltipla que constitui a per-

sonalidade total da criança e do jovem. Nesse

sentido, a contradição, o irracional, o comple-

xo, o conflito, a aprendizagem, etc., fazem par-

te da realidade psíquica, o que implica a noção

de totalidade da dinâmica mental, e não a sua

fragmentação inconseqüente.

Para Wallon, o estudo do desenvolvimento

psicomotor é o estudo sobre como a criança e o

jovem constroem a totalidade das relações or-

ganismo-meio, construção essa que tem início,

como vimos antes, nos movimentos impulsivos

do bebê e terminam no adulto, com a escolha

de múltiplas opções de ação. Estudar a psico-

motricidade à luz do pensamento walloniano é

estudar as relações de origem, de concordância,

de filiação, de integração, de sucessão e de

alternância entre as funções motoras (engloban-

do atitudes e atividades) e as funções psíquicas

(Trang-Thong, 1976, 1972).

Ao todo multifuncional de atitudes (tendên-

cias, predisposições ou ações em potencial) e de

atividades (ações expressas observáveis e produ-

toras de efeitos), esse autor confere a noção de

função psíquica, que paralelamente encerra uma

multiplicidade de direções,  de formas, de níveis

de organização e de extensão. Neste pressupos-

to, a noção de vida psíquica, em Wallon, traduz

a integração de percepções, ações, afetos, senti-

mentos, pensamentos, etc., primeiro uns, natu-

ralmente, os de ordem emocional e afetiva, por

onde começa a personalidade, e mais tarde ou-

tros, de natureza de ordem motora e cognitiva.

A visão de totalidade psicomotora e de inte-

gração biopsicossocial inunda toda a obra desse

autor, na qual o biológico fornece a base neuro-

lógica para a emergência da vida mental, situa-

ção esta que só se pode desenvolver em um meio

sociocultural, que fornece as interações com os

outros, os afetos, os valores, os hábitos, as tra-

dições, as crenças, as técnicas, os conhecimen-

tos, etc., em uma palavra, a vida cultural.

A atividade e a adaptação do ser humano

(criança, jovem ou adulto), no passado, no pre-

sente e no futuro, resultam da intercepção dia-

lética das necessidades do organismo e das exi-

gências da sociedade. É dentro deste contexto

biopsicossocial que Wallon perspectiva a sua vi-

são psicogenética, baseada em duas grandes sín-

teses: a visão genética e a visão patológica.

Na primeira síntese, a ontogênese é apre-

sentada com uma sucessão de sete estádios que

já ilustrei (impulsivo, tônico-emocional, sen-

sório-motor, projetivo, personalístico, categorial

e da puberdade e adolescência), cada um com

uma reorganização resultante dos anteriores,

da qual emerge uma dinâmica nova, que pode,

inclusive, fazer ressurgir atividades funcionais

passadas. Trata-se, portanto, de uma integração

funcional, gerando conjuntos adaptativos que

integram outros de forma sucessiva, de tal for-

ma que os estádios mais precoces são integra-

dos nos mais recentes e especializados funcio-

nalmente, deixando, assim, de operar de modo

independente, não deixando de lado, conse-

qüentemente, o conjunto, reorganizando-o de
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acordo com as novas possibilidades de realiza-

ção que vão, entretanto, emergindo.

Esta visão de conjunto do desenvolvimento

psicomotor (dita visão de caleidoscópio) é algo

permanente na obra de Wallon, pois trata o

organismo humano como um todo, como uma

organização somatopsíquica integradora das

influências do próprio corpo e do meio social

envolvente. É neste enquadramento que se

deve entender o desenvolvimento psicomotor,

podendo observar-se, inclusive, o risco de um

estádio se deteriorar se não for adequada e

sistemicamente integrado.

Para Wallon, a ontogênese psicomotora é

essencialmente dinâmica, mas transporta con-

sigo regularidades (tônicas, posturais, somatog-

nósicas, práxicas, etc.) que resultam da interação

neurofuncional-social e, obviamente, de uma

dimensão psicoambiental do desenvolvimento

da criança e do jovem.

A vida psíquica, na sua concepção, resulta

da motricidade, expressando-a em diferentes

direções e níveis de organização, sejam eles sim-

ples, compostos ou complexos. Motricidade é,

assim, entendida como qualquer mudança de

direção, de posição ou de lugar realizada por um

organismo na sua totalidade ou por alguma das

suas partes componentes, definição igualmente

inerente ao animal e ao ser humano, e na qual

incluem-se ações, impulsos, fluxos, refluxos,

agitações, emoções, expressões, criações, etc., de

manifestações de movimentos globais contro-

lados subcorticalmente a movimentos diferen-

ciados e finos controlados corticalmente.

No ser humano a motricidade não se limita

a produzir padrões de sobrevivência ou de re-

produção biológica. Com ela, e através dela, ele

transformou a natureza e criou um mundo so-

ciocultural que está na origem da sua vida psí-

quica.

Para Wallon, a motricidade está presente em

todas as fases evolutivas, como já vimos, desde

o estádio impulsivo até o estádio da puberdade

e adolescência, desde as atividades mais con-

cretas às mais abstratas, assim como na cons-

trução do temperamento de cada pessoa, ou

seja, na formação básica da sua vida vegetativa,

na qual a função tônica tem um papel relevan-

tíssimo (para Wallon, um dos segredos da vida

psíquica), até à formação da vida de relação,

na qual as funções postural e práxica assumem

uma importância superior.

A inteligência expressa-se, portanto, pela

motricidade, seja ela corporal, cinestésica, ar-

tística, expressiva ou não-verbal, seja ela lin-

guística, lógica, representacional ou verbal. A

motricidade, no sentido walloniano, revela

modelos de funcionamento, processos de orga-

nização e sistemas neurofuncionais que inte-

gram, regulam e expressam a inteligência.

Na segunda síntese, Wallon coloca a sua vi-

são patológica, centrada no estudo das síndro-

mes psicomotoras, a que farei referência no

capítulo seguinte.

O estudo das síndromes psicomotoras é, para

mim, a pedra basilar da psicomotricidade para

analisar as relações entre o sistema nervoso e a

atividade psicomotora, pois compreende uma

valiosa contribuição para o entendimento da

ontogênese, uma vez que o modelo patológico

(e parapatológico) se constitui como um méto-

do extremamente válido para estudar a evolu-

ção psicomotora, não só por estabelecer compa-

rações combinadas e minuciosas entre crianças

normais e crianças com perturbações de desen-

volvimento e de aprendizagem, como por estabe-

lecer comparações de funções e redes de inte-

ração que emergem nas mesmas idades ou em

idades sucessivas, apresentando diferentes ní-

veis e categorias neurodisfuncionais. Foi basea-

do nesta perspectiva walloniana que tentei de-

senvolver uma bateria de observação dinâmica

dos diferentes fatores psicomotores, procuran-

do indiciar a significação psiconeurológica dos

diferentes sinais disfuncionais observados em

casos clínicos que segui (Fonseca, 1985, 1992).

A maturação sucessiva ou a gênese do sis-

tema nervoso com uma referência espaço-tem-

poral tornou-se para Wallon um instrumento

fundamental para compreender as atividades

motoras e mentais e o papel dos vários centros

cerebrais na sua preparação, manutenção e co-
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ordenação, pois conhecer as condições a partir

das quais as funções psicomotoras emergem e

iniciam a sua dinâmica é de uma enorme im-

portância para o diagnóstico psicomotor e para

a intervenção psicomotora.

É óbvio que estas propostas de desenvolvi-

mento psicológico, resumidas neste capítulo,

apresentam implicações terapêuticas e educa-

cionais extraordinárias e de grande alcance.

Wallon alerta, no movimento da Escola

Nova, de que foi pioneiro, para a excessiva rigi-

dez dos programas de ensino, para o ensino

puramente livresco, para o autoritarismo dos

métodos tradicionais, etc., que, no seu conjun-

to, colocam a criança e o jovem em uma posi-

ção passiva.

Pelo contrário, a perspectiva walloniana

aponta para uma posição intrinsecamente ati-

va, na qual a ação concreta da criança e do jo-

vem, como seres inexperientes, se torna a via

mais adequada para promover a sua esponta-

neidade e a sua curiosidade, daí a importância

da aplicação da teoria psicomotora à educação

e, obviamente, da terapia, de onde emergiu em

termos clínicos.

A educação baseada em investigações e ex-

plorações livres, em contato sensório-motor com

o mundo exterior e com as próprias fontes de

informação, com base em processos múltiplos

de interação social, pode contribuir para o de-

senvolvimento harmonioso e total da persona-

lidade da criança e do jovem. Formar-se no seio

de vários grupos, onde as crianças e os jovens

efetivamente se devem integrar e vivenciar emo-

ções e exprimir corporalmente os seus pensa-

mentos e conhecimentos, é essencial para o de-

senvolvimento das suas inteligências.

Além disso, criticando a perspectiva seletiva,

individualista e competitiva do sistema de en-

sino, Wallon sugere um ensino mais centrado

no conhecimento científico do ser humano em

desenvolvimento, um ensino mais democrático

e mais justo em termos sociais, no qual se pos-

sam harmonizar as aptidões individuais com

as necessidades sociais, em que o professor não

seja mero espectador do desenvolvimento das

crianças e dos jovens, mas, sim, um verdadeiro

mediatizador dos seus potenciais adaptativos,

mais conhecedor das suas necessidades de mo-

vimento, das suas emoções e dos seus estilos

de processamento cognitivo, e, portanto, em

melhores condições para resolver os conflitos

inerentes ao seu processo dialético de desen-

volvimento.

Com base em um melhor conhecimento dos

componentes motores, emocionais e cognitivos,

os professores terão, segundo Wallon (1959b,

1963), melhores condições para mobilizar os

recursos pedagógicos para lidar com as situa-

ções-limite de desatenção, de desconcentração,

de impulsividade, de indisciplina, etc.

A psicomotricidade, na teoria walloniana,

encara a motricidade como um meio privilegia-

do para enriquecer e ampliar as possibilidades

expressivas, afetivas e cognitivas das crianças

e dos jovens, promovendo a sua flexibilidade e

a sua plasticidade.

Dado que a escola se baseia em uma espécie

de ditadura postural, exigindo das crianças e dos

jovens uma aprendizagem demasiado imóvel,

sentada e bradicinética, requerendo uma

contensão constante da sua motricidade, penso

que essa visão errada do que é a atenção está na

base de muitos problemas de aprendizagem e

de comportamento na escola atual, na qual a

dispersão, a desplanificação e a captação episó-

dica da informação, etc., acabam por caracteri-

zar a maioria dos comportamentos entrópicos e

desviantes e as baixas de rendimento escolar.

A atenção não se ganha porque a criança

está sentada ou parada de forma monótona,

fixa e rígida em uma carteira ergonomicamente

contrária à sua atividade espontânea. É neces-

sário adotar alternativas posturais dentro da

sala de aula, recuperar aulas peripatéticas e

modalidades de informação e de comunicação

mais dinâmicas, corporal e tonicamente mais

expressivas. Tais alternativas são uma necessi-

dade para atenuar os conflitos crescentes den-

tro das escolas. Olhar a criança e o jovem como

seres corpóreos, possuidores de uma totalida-

de psicomotora, é uma necessidade fundamen-

tal dos sistemas de ensino modernos. A diver-

sidade das atividades e das situações é uma
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característica da escola atual que assenta no

atendimento à diversidade humana.

Wallon (1973), já no seu tempo, sugere que

se repense o espaço e o tempo escolares (neste

aspecto particular, já há uma perspectiva ecológi-

ca da educação). Para esse autor, a escola tradici-

onal, na sua organização espaço-temporal, ativa

os comportamentos disruptivos, os conflitos eu-

outro, o egocentrismo, o insucesso escolar, etc.

De acordo com Wallon, a escola do futuro deve-

ria criar mais oportunidades e facilitar mais a

expressividade do sujeito, não só na aquisição e

na expressão de vivências corporais e subjetivas

na arte e na ciência, como também refletir sobre

os espaços, os materiais, o mobiliário, os labora-

tórios, as bibliotecas, os tempos de estudo, os

tempos livres, etc., de forma a aumentar a oferta

e a qualidade das situações de interação social e

de participação em grupos variados.

As reflexões educacionais de Wallon tive-

ram um grande impacto na França, após a ocu-

pação nazista, e têm, ainda hoje, em vários paí-

ses, uma grande atualidade. O Projeto Lange-

vin-Wallon, por exemplo, é um documento de

referência consultado por peritos e historiado-

res de educação, e nele todas estas idéias que

apresentei se encontram dimensionadas em

uma espécie de utopia educacional, que de al-

guma forma espelha a visão político-social com

que Wallon concebeu a sociedade.

Em síntese, na concepção psicomotora da

psicogênese está presente que o ato mental pro-

jeta o ato motor, e esse é o conceito central do

desenvolvimento e da aprendizagem em Wallon.

A teoria walloniana suscita que a prática tera-

pêutica e educacional seja enfocada nas neces-

sidades da criança e do jovem nos planos moto-

res, afetivo-emocionais e cognitivos, que, no seu

conjunto, devem promover o desenvolvimento

das suas personalidades em todos os seus ní-

veis e de forma verdadeiramente integrada.

A criança e o jovem, considerados como um

todo, devem ser pensados como seres corpóreos,

seres concretos com eficiência postural, com

modulação tônica, com riqueza somatognósica

e excelência práxica, plástica e expressiva. O êxito

na aprendizagem só é possível com a integração

neurofuncional de tais requisitos psicomotores,

exatamente porque a motricidade (posturas, ati-

tudes, gestos, mímicas, etc.) nos ilustra e nos

informa sobre os estados mais íntimos da criança

e do jovem.

A instabilidade psicomotora (impulsividade,

desatenção, hiperatividade, agitação, etc.) que

caracteriza hoje grande percentagem da popu-

lação escolar (segundo algumas fontes, 50% de

casos nas consultas de psiquitria infantil) refle-

te as disposições mentais e os estados afetivos

de muitas crianças e jovens na sociedade agi-

tada atual.

A tradição intelectualista do ensino e de

muitos dos seus responsáveis não concebe que

a postura, a tonicidade e a psicomotricidade de

muitas crianças e jovens em risco devem me-

recer também a atenção devida no sistema de

ensino, e não só o desenvolvimento intelectual

que constitui, para muitos deles, a preocupa-

ção exclusiva e a meta única da educação.

É contra a sua natureza tratar a criança e o

jovem de forma fragmentada – educação inte-

lectual para um lado, educação artística e

motora para outro. A criança e o jovem, em cada

idade, são um todo indissociável e original, em

termos motores, afetivos e cognitivos. São se-

res em metamorfose, cujo potencial só se pode

enriquecer e ampliar em um contexto social

promotor dessa unidade dialética.

Wallon lança-nos um desafio quando afir-

ma: “Um dos grandes passos a realizar pela

psicologia é aquele que deve unir o orgânico ao

psíquico, o corpo à alma, o indivíduo à socie-

dade”. Com uma visão extremamente adian-

tada para sua época, Wallon (1973) abre, as-

sim, pela psicomotricidade, a via para uma nova

concepção de educação e de terapia, introdu-

zindo já uma neuropsicologia da aprendizagem,

sendo, pela sua obra monumental, um dos seus

pioneiros mais relevantes.

SÍNDROMES PSICOMOTORAS

Psiquismo e motricidade

Para se estudar as síndromes psicomotoras

em Wallon, torna-se importante desde já defi-

nir alguns termos-chave da sua teoria, daí to-



54 Desenvolvimento psicomotor e aprendizagem

car novamente, e de forma tanto quanto possí-

vel mais sistemática, nas relações dialéticas en-

tre o psiquismo e a motricidade, tendo como

elo a neurologia, ou melhor, a gênese do siste-

ma nervoso, visando a divulgar a obra deste

autor como um dos primeiros pioneiros da

neuropsicologia, disciplina atualmente funda-

mental para compreender as relações entre a

organização neurocerebral e a organização, pla-

nificação, regulação e execução da motricidade.

O psiquismo e a motricidade compartilham

o mesmo corpo para se estruturar e organizar.

Ambos se envolvem e integram no comporta-

mento, ambos estão inter-relacionados e parti-

cipam na conduta e ambos se evidenciam na

observação de qualquer manifestação expressi-

va. A sua diferença está no enfoque e nos méto-

dos utilizados para os avaliar. Como o psiquismo

e a motricidade se inter-relacionam em termos

de comportamento, só a compreensão do siste-

ma nervoso nos pode elucidar sobre a qualidade

dessas relações, o que pressupõe, obviamente,

uma transdisciplinaridade entre a neurologia, a

psicologia e a motricidade, ou seja, aquilo que

Ajuriaguerra (1961, 1974, 1976, 1980) designou

por neuropsicomotricidade.

Em neurologia, o estudo do comportamento

é um meio para atingir um fim, isto é, a com-

preensão do sistema nervoso e o tratamento das

doenças nervosas. Em psicologia, o estudo do

comportamento é, simultaneamente, um fim em

si próprio e um meio para predizer e para con-

trolar o comportamento. Na motricidade, o es-

tudo do movimento (entendido desde o reflexo

mais simples à expressão práxica mais comple-

xa) só é viável e equacionável com o contributo

tanto dos enfoques quanto das metodologias,

isto é, o estudo das relações entre as funções do

comportamento e as estruturas do sistema ner-

voso, demonstrando, concomitantemente, a sua

integração e interação sistêmica. Em síntese, é

impossível estudar a motricidade isolada da psi-

cologia e da neurologia. No fundo, o pensamen-

to walloniano aponta desde sempre para esta

síntese.

O estudo sistêmico, dinâmico e neurofun-

cional do comportamento e da aprendizagem

humanos, logo, da psicomotricidade, permite

hoje, à luz dos conhecimentos atuais das três

disciplinas, rejeitar o falso isolamento dos pro-

cessos mentais em relação aos processos moto-

res, como já tinha adiantado Wallon nos anos

de 1930. De fato, observando os produtos mo-

tores, podemos desenhar inferências acerca da

produção da motricidade, ou seja, dos processos

mentais nela envolvidos, e perspectivar dedu-

ções sobre as estruturas dos seus substratos neu-

rológicos subjacentes, algo fundamental para en-

tender o desenvolvimento psicomotor e a apren-

dizagem na criança e no jovem.

Os processos motores são gerados por siste-

mas e subsistemas neuroanatômicos, filogené-

tica, sociogenética e ontogeneticamente estrutu-

rados, desde a tonicidade à praxia  fina, desde a

protomotricidade à neomotricidade, da primeira

à terceira unidade funcional do cérebro, de acor-

do com a teoria introduzida por Luria (1966b,

1966c, 1969a, 1975), que veremos mais adiante

neste livro (Fonseca, 1980, 1985, 189, 1992). As

perturbações dos processos motores subenten-

dem, conseqüentemente, disfunções ou afun-

ções dos processos mentais. Inúmeros casos clí-

nicos que segui ao longo de 30 anos de experiên-

cia clínica sustentam esta hipótese.

A motricidade, entendida nos seus vários

fatores psicomotores (tonicidade, equilíbrio,

lateralização, somatognosia, estruturação espa-

ço-temporal e organização práxica), fornece,

portanto, indicadores e sinais funcionais sobre

a integridade dos substratos neurológicos e dos

processos psicológicos sistemicamente envol-

vidos na sua regulação e execução. Foi essa ló-

gica neurofuncional que Wallon nos legou, e é

esta interpretação da intrincação e do enredo

dos processos mentais com os motores que Lu-

ria nos oferece mais recentemente, e que pen-

so ser essencial para a atualização da psico-

motricidade como disciplina científica.

Em termos neuroevolutivos, filogenéticos,

sociogenéticos e ontogenéticos, os processos men-

tais são um produto do desenvolvimento sócio-

histórico e sociocultural (Vygotsky, 1962, 1978,

Wallon, 1963a, 1963d, 1966, 1968, Fonseca, 1989,

1992, 1998, 1999). No comportamento humano,
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os fatores biológicos e os fatores sociais têm uma

influência inquestionável na organização neuro-

lógica (Luria, 1973). Pela mesma lógica inferen-

cial, os processos mentais monitorizam e substi-

tuem os processos motores, em um a espécie de

delegação funcional vicária.

As relações entre o psiquismo e a motricidade

são extremamente intricadas, o nosso conheci-

mento e a nossa compreensão sobre tais rela-

ções fundamentais são ainda fragmentados, to-

davia as linhas gerais dessas relações foram já

apontadas há cerca de 70 anos por renomados

autores, como Dupré (1909, 1915), Gourevitch

(1926) e Goldstein, Homburger, Collin, McGraw

e tantos outros, citados por Wallon (1973) e

Ajuriaguerra (1974). Entre nós, autores como S.

de Athyde (1972), Alvim (1962) e, principalmen-

te, João dos Santos (1977) e Arquimedes S. San-

tos (1973, 1999) traçam, igualmente, as linhas

mais relevantes dessas relações tão importantes

para a compreensão das interações dialéticas en-

tre os processos mentais e os processos expressi-

vos ou motores.

Psiquismo e motricidade combinam-se,

pendular e hermeneuticamente, em termos de

comportamento filogenético, sociogenético,

ontogenético, disontogenético e retrogenético,

tendo em atenção que todo o estado psíquico

se traduz em um  estado motor ou tônico-mo-

tor, em proporções distintas desde a infância à

senescência, passando pela adolescência e pela

vida adulta. A mesma dialética interativa se

observa em dimensões específicas e dialógicas

entre o normal e o patológico, o paranormal e

o parapatológico, o atípico e o desviante, o evo-

lutivo e o involutivo.

Toda a emoção e todo o pensamento expri-

mem-se e atualizam-se em mímicas, gestos e

praxias, como se a motricidade consubstanciasse

uma linguagem do psiquismo – a comunicação

não-verbal de Argyle (1975) e Corraze (1980) e

a linguagem corporal de Fonseca (1999) –, como

se todo o processo motor refletisse uma repre-

sentação mental concomitante. O psiquismo e

a motricidade constituem-se em uma contínua

interação e em uma tensão equilibrada entre o

centro e a periferia, que, no seu todo, equaciona

uma espécie de equivalência e simpatia funcio-

nal, em que os processos motores se relacionam

com os processos mentais, demonstrando que o

processo perceptivo de captação e de recepção

de dados se flexibiliza e ajusta sistemicamente

com os processos motores de expressão e de co-

municação, consubstanciando uma totalidade

somatopsíquica e psicossomática integrada com

e nos vários ecossistemas.

Werner e Wapner (1957) adiantam mesmo,

na sua teoria sensorio-tônica, que a regulação

psicomotora envolve uma interdependência

entre o componente perceptivo (input), o com-

ponente psíquico (integração e planificação) e

o componente motor (output). Em uma pers-

pectiva próxima à de Wallon, esses autores evo-

cam que a função perceptiva de captação e de

extração de dados de informação do mundo ex-

terior joga com uma interação recíproca entre

os processos sensoriais e motores emanados do

estado geral do organismo, pressupondo uma

integração multissensorial coerente, decorrente

de um estado de vigilância tônico-postural sus-

tentado por uma unidade interativa e retroativa

entre a percepção e a ação. Segundo os mesmos

autores, a percepção ascende aos níveis corticais

superiores por meio de uma interdependência

vicária de dois processos que ocorrem simulta-

neamente: o desequilíbrio (extracorporal), pro-

vocado pelo estímulo sensorial oriundo do

mundo exterior, e o equilíbrio sensório-tônico

(intracorporal), que se opera no corpo, emergi-

do e organizado, portanto, no mundo interior.

Não basta, conseqüentemente, que a sensa-

ção seja recebida; para que ela seja integrada,

processada e transformada, é necessário que a

informação sensorial seja transportada da peri-

feria do corpo e dos órgãos sensoriais aos cen-

tros do cérebro, através de uma compensação e

de um reajustamento tônico que a promove

como aferência, ou seja, a um processo mais

complexo de integração cortical, para aí ser, en-

tão, processada e modificada em percepção. Para

que isso ocorra, o controle postural e a comple-

xa rede vestibular e cerebelar subjacente à esti-

mulação do mundo e do espaço exterior devem

prevenir o corpo de se desequilibrar pelo seu efei-
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to. Ao contrário, a função sensório-tônica equi-

libra o corpo, prevenindo-o de se perturbar com

a estimulação, garantindo uma contra-reação tô-

nico-muscular e postural compensatória, equi-

valente a um sistema de alerta básico e essencial,

que previne o corpo de ser afetado pelo bom-

bardeamento dos estímulos (dos objetos e das

situações), possibilitando, assim, a organização

de um sistema de atenção que ajusta os compo-

nentes motores aos perceptivos, algo perturba-

do que se observa em muitas crianças com ins-

tabilidade e hiperatividade.

Ao distinguir  três tipos de estimulação si-

multânea, a teoria sensório-tônica, dá um en-

foque muito importante à sensibilidade proprio-

ceptiva, a que Wallon se refere. Ao distinguir  a

estimulação objetal (emergida diretamente dos

objetos) da estimulação situacional (decorrente

do envolvimento espacial e situacional) e, final-

mente, da estimulação proprioceptiva (surgida

do interior do corpo e do estado tônico dos seus

músculos), o processo psicomotor só poderá de-

sencadear-se quando todas essas estimulações

multimodais vicariadas se integrarem no cére-

bro por equivalência funcional, conjugando da-

dos perceptivos com motores, mediatizados por

retroações circulares. Só dessa forma a motrici-

dade reflete, em termos de retroação, uma or-

ganização psíquica interior deveras complexa e

integrada. A evolução humana, a filogênese e a

ontogênese, em síntese, são reflexo disso.

A recepção sensorial (processo de input das

teorias do processamento de informação), con-

siderando as suas várias facetas, implica que o

corpo, em cada momento, estabeleça uma in-

teração com o envolvimento que se inicia em

um  desequilíbrio, que é, por sua vez, contraria-

do pela emergência de um reequilíbrio interior,

que resulta em um  ajustamento sensório-tôni-

co, no qual se increve o estado de vigilância e de

alerta, o estado de dinamogenia funcional

(Wallon, 1956, 1959b, 1963d, 1970), no qual a

dinâmica do pensamento espelha uma dinâmi-

ca motora.

O psiquismo encontra na motricidade as

suas condições de expressão e de projeção no

espaço, só assim o sujeito se encontra envolvi-

do em um  estado harmonioso de equilíbrio di-

nâmico com o meio ambiente. Em todas as rea-

lizações mentais subsistem resíduos de esta-

dos tônicos e motores, e é nisso que se eviden-

cia o estado de atenção e a própria mímica do

indivíduo, uma ligação íntima entre o psi-

quismo e a motricidade, que retrata a unidade

psicossomática do sujeito.

A grande diversidade das atitudes mentais e

emocionais só se diferencia e incorporaliza quan-

do se observa uma integridade dos processos

tônico-posturais e tônico-emocionais, caso con-

trário, a inexpressão ou desvio das disposições

mentais encontra paralelo em disfunções tôni-

cas, posturais e práxicas, muitas vezes não ób-

vias, mesmo em termos clínicos, mas relevan-

tes em termos de comportamento humano.

Entre o psiquismo e a motricidade, há uma

concomitância funcional na qual a tonicidade

participa, quer na regulação das posturas e das

contrações musculares, quer nas operações men-

tais de coordenação de imagens ou de evocação

das idéias. O próprio pensamento exige uma

orientação no espaço virtual das imagens e das

idéias, a atualização do seu conteúdo psíquico

resulta da recombinação e de coordenação, si-

multânea e ou seqüencial (Das, 1996, 1998), das

representações mentais, uma harmonia cinética

interiorizada (Luria, 1975) da qual participam

influências exteriores, mnésicas e emocionais.

A acinesia e, eventualmente, a bradicinesia,

por exemplo, levam às mesmas conseqüências,

quer nos processos motores, quer nos processos

mentais. Não há iniciativa, não há plano nem

expressão, a conservação das atitudes posturais

não se fixa, daí resultando uma coordenação

dispráxica, isto é, uma coordenação postural e

motora pobre e imprecisa. Em analogia, a cons-

ciência como que perde suporte e poder de se

deslocar no universo das representações e dei-

xa de dispôr também de sinergias, de flexibili-

dade e de agilidade mental.

Quando se compromete esta pré-adaptação

das funções mentais às funções motoras, a

atipicidade das suas relações ilustra o surgimento

de uma taxonomia desintegrativa e funcional,

ou melhor, psicomotora, cuja base teórica e clí-



57Vitor da Fonseca

nica se encontra já esboçada na obra pioneira

de Dupré (1915), quando disseca a síndrome de

debilidade motora e mental. Vejamos de imedia-

to o enquadramento deste conceito fundamen-

tal da psicomotricidade.

Síndrome de debilidade motora e mental

A descrição inicial da síndrome de debilida-

de motora e mental (Dupré, 1915) caracteriza

vários sinais motores disfuncionais, como a

perturbação freqüente do reflexo plantar, o exa-

gero dos reflexos tendinosos, as sincinesias, a

incoordenação dos movimentos voluntários,

etc., para além de um estado difuso de hiper-

tonia muscular, designado por paratonia. Mi-

nha experiência clínica em crianças com dis-

praxia, disfunção cerebral mínima, deficiência

mental educável, treinável e dependente ilus-

tra que a freqüência e a discernibilidade de tais

sinais disfuncionais aumenta progressivamente

de magnitude, de visibilidade, de persistência

e de intensidade do primeiro ao último perfil

defectológico acima referido.

A observação psicomotora em crianças com

dificuldades de aprendizagem (Fonseca, 1984,

1992, 1994, 1995, 1999) também sugere que tais

sinais persistem, porém menos óbvios de detec-

tar que nos casos anteriores, pois só com muito

treino de observação se consegue isolar alguns

sinais disfuncionais ligeiros (soft signals)  (Prech-

tel e Touwen, 1977) e emergentes dos processos

motores. A falta de precisão, de perfeição, de

finesse, de delicadeza, de destreza, de economia,

de dissociação, de disponibilidade, de harmo-

nia cinética, etc., surge com a observância de

distonias, discinésias, dissomatognosias sutis,

dismetrias, dissincronias, etc. São sinais de dis-

praxias que tendem a resvalar para muitos si-

nais disfuncionais de tonalidade emocional,

afetiva e relacional, como sorrisos inconseqüen-

tes, sinergias espasmódicas, onerosas e descon-

troladas, quer da palavra, quer dos gestos e das

mímicas, impulsividade, desassossego, instabi-

lidade, baixo nível frustracional, irritabilidade,

etc., que podem redundar em um comportamen-

to esporádico, desplanificado, patético, aciden-

tal e episódico, que claramente estão implica-

dos em múltiplos processos atípicos de aprendi-

zagem, principalmente em várias disfunções

cognitivas (de input, elaboração e output) (Fon-

seca, 1996, 2001).

A relação dos trantornos motores e mentais

foi, para Dupré (1915), de simples coexistência

e não de subordinação, pois ambas denotam uma

insuficiência do desenvolvimento cortical,  cuja

causa poderá ser, eventualmente, uma disfunção

cerebral mínima, uma encefalopatia infantil ou

fetal ou mesmo uma regressão atávica, utilizan-

do as suas palavras.

Citando o mesmo autor, “os problemas mo-

tores não são mais do que problemas aparentes,

em que a constatação objetiva é simples e segu-

ra, pois, nos casos de lesões limitadas às áreas

motoras primárias do tipo piramidal, elas não

só são evidentes, como podem ocorrer isolada-

mente”. Pelo contrário, quando as lesões são

mais amplas e difusas e se espalham por áreas

corticais secundárias e terciárias ou subcorticais,

elas podem interferir com efeitos globais em

várias nuances nos problemas de comportamen-

to e de aprendizagem, bem como nos “proble-

mas de realização, de projeção, de aplicação e

de concentração ideomotora” (Wallon, 1938,

1984; Dantas, 1992; Krock, 1994).

Dupré (1915) chegou mesmo a equacionar

uma patologia psicomotora, não só no âmbito da

epilepsia, como também nas síndromes de

Parkinson, frontais e pós-encefalíticas. Paratonias,

catatonias, incontinências posturais, adiadoco-

cinésias, sincinesias patológicas (contralaterais e

de imitação), assinergias, ataxias, apraxias, etc.,

entraram definitivamente no vocabulário clínico

e são magnificamente aprofundadas em toda a

obra walloniana.

A vulnerabilidade dos sistemas mentais tem

sempre o seu reflexo nos sistemas tônicos, pos-

turais e motores, como se verifica em várias per-

turbações mentais, como é exemplo a esquizo-

frenia, na qual se detectam aberrações psicomo-

toras difusas.

As dissociações dos processos mentais e dos

processos motores variam de grau, desde a con-

dição defectológica, passando à condição parapa-

tológica, até à condição ideal, dita “normal”, na
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qual podem emergir vários quadros e gradua-

ções clínicas. Em tais quadros, verificam-se dis-

tração, turbulência, inadaptação ao real, discor-

dâncias internas, redução do campo mental, falta

de interiorização, seleção restrita de dados para

a resolução de problemas, falta de comporta-

mento de análise, de comparação e de verifica-

ção de dados, sistema de necessidades bastante

limitado, etc., em tudo análogos às disfunções

corticais frontais (ditas disfunções executivas)

e com mais incidência nas disfunções mesen-

cefálicas.

A imperícia (do termo francês maladress, equi-

valente ao termo inglês clumsyness), caracterís-

tica de muitas crianças e jovens com deficiência

mental e com dificuldade de aprendizagem, é

outro exemplo explicativo e demonstrativo das

relações entre os processos mentais e os proces-

sos motores. As distonias, os traços hipertônicos-

hipoextensíveis ou hipotônicos-hiperextensíveis,

as paratonias, as adiadococinésias, as sincinesias

labiais e contralaterais, os desequilíbrios abrup-

tos, as reequilibrações e oscilações posturais, as

perturbações vestibulares estáticas e dinâmicas,

a desintegração sensorial próprio e exteroceptiva,

a confusão das informações táteis e cinestésicas,

a disfunção de orientação espacial, a falta de sis-

temas estáveis de referência lateral e direccional,

a falta de dominância aferencial e efetora, a de-

sorientação espaço-temporal, os bloqueios ou

incontinências motoras, a diminuta dissociação

de movimentos, a ausência de planificação

motora, a motricidade randomizada, a manipu-

lação grosseira e dismétrica, etc., ilustram a ple-

tora e a míriade dos sinais psicomotores dis-

funcionais naquelas crianças.

Tais traços espelham, segundo Dupré (1915),

Wallon (1925, 1937, 1932 a), Ajuriaguerra

(1974) Ajuriaguerra e Diatkine (1948), Ajuria-

guerra e colaboradores (1960), algumas insufi-

ciências piramidais, extrapiramidais e cerebe-

lares. Não se trata de patologias ou de paralisi-

as, nem de enfermidades motoras, e, sim, de

algo diferente, como equaciona Wallon (1932a,

1963d, 1958b, 1984). A imperícia ou dispraxia

parece revelar que a integração dos automa-

tismos emocionais e motores nos atos  intencio-

nais não se opera funcionalmente, isto é, veri-

fica-se um desquite entre os processos mentais

que integram, elaboram e regulam os proces-

sos motores e os processos mentais que os exe-

cutam e os controlam e regulam, sendo, por-

tanto, a síntese psicomotora que ilustra o com-

portamento adequado e harmonioso.

As sínteses, as cadeias, as seqüencializações

sistêmicas dos automatismos e dos fatores psico-

motores (Fonseca, 1992, 1999) não se integram

no todo do movimento intencional, não evocam

coesão interna, não estão interconectadas, nem

se interinfluenciam, coíbem ou afetam mutua-

mente. Trata-se da ausência do sistema psicomo-

tor humano, por falência das suas propriedades

reguladoras (Fonseca, 1989, 1992). Na lógica de

Maturana e Varela (1997, 1998) e de Maturana

(1998), compreende a falta de uma organização

autopoiética, isto é, entre os sistemas de produ-

ção de efeitos (motores) e os sistemas de inte-

gração energética do meio circundante (senso-

riais e retrossensoriais). Não se constatam conca-

tenações e contínuas interações e transforma-

ções, a unidade entre os processos e os produtos

está posta em causa, gerando uma espécie de

entropia psicomotora. A regulação sutil, a

enteléquia cerebelar, subcortical e cortical e a sis-

tematização espaço-temporal e topográfica dos

processos motores não se estabelece e, como,

conseqüência, sofrem interferências psicológi-

cas perturbadoras.

O ato motor executa-se por imagens mentais

(Wallon, 1984), mas, para tanto, é necessário

que o córtex pré-motor frontal receba dados cor-

retos intracorporais (parietais) e extracorporais

(occipitais e temporais). Só posteriormente o

córtex motor (área 4) aciona o complexo pira-

midal, que induz, nos âmbitos extrapiramidal,

reticular, cerebelar e medular, as unidades

motoras a atuarem e produzirem o ato motor. O

sistema psicomotor humano pensa (psíquico)

antes de agir (motor).

As zonas rolândicas projetivas do corpo

(área motora primária), quer motoras secun-

dárias e terciárias pré-frontais, quer sensoriais

parietais, occipitais e temporais, são unidades

gêmeas em estreita conexão neurológica, que
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precisam interagir funcionalmente para, em

conjunto, originar o movimento voluntário e

intencional, revelando a fusão psicomotora

sistêmica, composta de dois componentes in-

terligados, o de planificação e o de execução,

ambos presentes em todas as condutas huma-

nas de sobrevivência, de prazer ou de utilida-

de. A praxia é, portanto, o espelho de uma or-

ganização gnósica multifacetada e multimodal.

Quando esta não fornece dados precisos e ajus-

tados (sinergias de imagens) (Camus, 1981;

Wallon, 1973, 1984), a praxia é mal elaborada,

resultando daí uma imperícia, um lapso, um

disparate, um desleixo, um torpor, um erro,

uma inadaptação, uma descoordenação, etc.

Os processos motores exigem o concurso de

representações mentais. A apraxia, em um  grau

mais severo, e a dispraxia, em um grau mais li-

geiro, revelam que os processos motores são pro-

duzidos com a abolição ou a distorção de ima-

gens, ou seja, as representações mentais perma-

necem ilesas ou incólumes, os fatores somato-

gnósicos e espaço-temporais não ascendem aos

processos de elaboração frontal e, por essa disfun-

ção psicomotora, os processos motores resultam

desorganizados, rígidos e dismétricos, porque a

síntese ideomotora não se efetivou em tempo útil.

Na concepção de Dupré e Menklen (1909),

Dupré e Collin (1911), Dupré (1909, 1915), a de-

bilidade motora e mental (ou síndrome psico-

motor de Dupré) enuncia sinais disfuncionais

que estão longe de ser exclusivamente pirami-

dais. O que se verifica é, antes, a vulnerabilidade

e o enfraquecimento das disposições psíquicas

que suportam o plano do movimento, ou seja,

dá-se uma falência sistêmica da síntese psico-

motora que se opera no córtex pré-motor e que

se gera na área suplementar motora. No caso da

debilidade motora, os fatores psicomotores tô-

nicos, posturais, vestibulares, somatognósicos e

espaço-temporais fornecem informações fortui-

tas, impensadas, alienatórias e inopinadas, pon-

do em causa a integração de dados próprio e

exteroceptivos, que tendem a conduzir a uma

construção ou organização práxica insuficiente

e inconveniente.

Kleist e Liepmann, célebres neurologistas ale-

mães citados por Ajuriaguerra e Hécaen (1964),

sugerem que o aparelho de projeção ideomotora

é independente do sistema mental, daí a sua

classificação de problemas frontocerebelares dis-

tintos das psicoses motoras, como a acinésia, a

astenia, os sintomas tônicos, a hipotonia, etc.,

que se identificam nas fases paroxísticas de

muitos indivíduos doentes mentais, e que são

normalmente enunciadoras de ataxias frontais,

manifestações coréicas, movimentos e atitudes

forçadas e rígidas, sem adaptabilidade e plas-

ticidade, consubstanciando efetivamente que,

em termos patológicos, subsiste um ponto de

contato entre os processos mentais e os proces-

sos motores.

Em muitas disfunções mentais, as manifes-

tações tônicas e posturais acusam uma espécie

de ambivalência funcional, quer em relação à

motricidade quer em relação ao psiquismo. Por

esse fato, não é estranho que uma emoção mal-

integrada possa desencadear reações tônicas e

posturais exarcebadas, resultando, no doente

mental, em um acréscimo de efeitos atetósicos

e coréicos.

Também no indivíduo dito “normal” qual-

quer estado afetivo, emocional ou mental tende

a repercutir no domínio tônico, mímico, postural

e gestual, uma vez que os núcleos integradores

da tonicidade no tronco cerebral se conjugam

com o córtex cerebral, com o cerebelo e com os

corpos estriados (núcleos caudados e putâmen),

que presidem ao controle dos automatismos sen-

sório-motores desde os mais simples aos mais

complexos.

Em resumo, a insuficiência funcional dos

substratos neurológicos, seja, do tronco cerebral,

do cerebelo, do mesencéfalo, do diencéfalo, dos

corpos estriados ou do córtex, induzem disfun-

ções motoras e mentais, que, no seu todo, expli-

cam uma hierarquia de síndromes psicomotoras

concomitantes, que Wallon (1973, 1932a, 1928,

1925) diferenciou em quatro categorias princi-

pais: assinergia, hipertonia-coréia, automatismo

e córtico-associativo. Embora hoje questionada,

à luz dos novos conhecimentos e das novas
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tecnologias de observação neurológica, essa hi-

erarquia fornece um esquema didático e origi-

nal da organização neuropsicomotora humana.

Vejamos agora, de forma esquemática, cada uma

das síndromes psicomotoras wallonianas, ana-

lisando os seus processos motores e mentais

mais relevantes.

Independentemente de algumas críticas que

se podem hoje formular, passados cerca de 75

anos, à visão walloniana da organização neu-

rológica na criança e no jovem, a sua apresen-

tação resumida justifica-se, na minha opinião,

para compreendermos o alcance e a atualidade

da sua visão patológica da psicomotricidade.

Quero advertir o leitor de que não segui rigida-

mente o pensamento de Wallon, daí a apresen-

tação das síndromes com dois títulos, primeiro

os mais atualizados depois os mais identifica-

dos com o autor.

Síndromes de insuficiência psicomotora
e tipos psicomotores

Síndrome de assinergia motora e mental
(síndrome de insuficiência cerebelar)

O termo assinergia foi introduzido por Ba-

binsky (1914) e refere-se a uma insuficiência

cerebelar que se evidencia essencialmente no

desequilíbrio e na marcha, facilmente visíveis

no bebê no primeiro ano de vida, quando inicia

os seus primeiros passos, e no indivíduo embria-

gado. Em tais casos de expressão motora, se-

guindo as palavras de Wallon, “o tronco vacila e

as pernas afastam-se para alargar a base de sus-

tentação, as reequilibrações surgem sucessivas,

cambaleantes e titubeantes, os braços balançam

ativa e passivamente de forma dismétrica, uma

espécie de queda esforçadamente controlada,

sem firmeza, sem fixação correlativa de segmen-

tos imóveis e sem controle postural, que em si

projetam uma marcha sinuosa e zigueza-

gueante”.

O equilíbrio humano constitui, filogenética

e ontogeneticamente, uma das primeiras con-

quistas neuroevolutivas da espécie, porque se

trata, de fato, de um fenômeno postural e lo-

comotor sem paralelo nos vertebrados, que pro-

duziu e produz adaptações neurofuncionais sin-

gulares, que estão na origem da evolução cul-

tural da espécie e da evolução mental da crian-

ça (Fonseca, 1989, 1998, 1999).

Equilibrar o deslocamento das pernas em

uma queda controlada e calculada, como é a

marcha bípede e assimétrica, exige a manuten-

ção de uma sinergia, em perpétua adaptação,

processada vestibular e cerebelosamente, na

qual a colaboração cinética e o ajustamento tô-

nico e fásico de todos os segmentos, principal-

mente dos membros, do tronco e da cabeça,

devem manter um jogo de compensações recí-

procas muito complexo e neurologicamente

integrado. No caso da assinergia, pelo contrá-

rio, as contraturas onerosas escondem-se por

detrás de uma hipertonia sem plasticidade,

quase uma paralisia agitante e inconsistente,

como se se tratasse de uma incontinência ou

persistência tônica.

Nessas condições, que originam inseguran-

ça gravitacional e sinais vestibulares disfuncio-

nais (Ayres, 1982), a assinergia atesta uma sín-

drome de insuficiência cerebelar e mesencefá-

lica, com repercussões diretas nos processos mo-

tores e indiretas nos processos mentais, funda-

mentalmente na atenção e na concentração. A

insuficiência de regulação cerebelar revela-se,

porém, não só na marcha, como na imobilida-

de, no equilíbrio estático e dinâmico, e também

nos movimentos finos e elaborados das extre-

midades (Fonseca, 1992). Estudos mais recen-

tes revelam insuficiência cerebelar em crianças

disléxicas (Fonseca, 2002). No equilíbrio, tal in-

suficiência de tipo axial tende a evocar oscila-

ções multidireccionais e reequilíbrios bruscos,

sem o jogo gradual e oportuno das sinergias

posturais ativas e passivas.

Nas praxias, a mesma insuficiência, agora

do tipo apendicular, tende a induzir dismetrias

nas quais a falta de inibição – a exata repartição

da imobilidade de que nos fala Wallon (1928,

1973) – e de regulação e controle rigorosos do

tônus tende a induzir movimentos distais des-

controlados, sem inervação recíproca e sem si-

multaneidade clônico-fásica entre músculos

agonistas e antagonistas. O encadeamento de
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microcontraturas sobre microcontraturas pro-

voca inevitáveis resistências, bloqueios, frena-

ções e acelarações tônicas, que roubam plas-

ticidade, graduação, controle, regulação, preci-

são e harmonia cinética dos movimentos in-

tencionais.

Efetivamente, a totalidade do corpo e do cé-

rebro deve-se acomodar permanentemente ao

equilíbrio anti-gravítico, pois só com este controle

postural cibernético o indivíduo pode se posi-

cionar, deslocar e navegar no espaço e manipu-

lar criativamente qualquer objeto. Da mesma for-

ma, só na posse da manutenção de uma atitude

mental disponível, gravitacional e propriocep-

tivamente segura e coerentemente integrada,

pode-se manter um estado de vigilância e de

atenção para identificar e selecionar dados rele-

vantes, excluindo, simultaneamente, dados

irrelevantes de uma dada situação.

Todo esse controle postural, baseado em si-

nergias tônico-musculares, vai permitir poste-

riormente atingir a concentração psíquica supe-

rior, processo de controle fundamental a qual-

quer aprendizagem, processo este mais enfo-

cado em sinergias mentais e em procedimen-

tos de elaboração e de planificação que vão es-

tar na origem da resolução de problemas.

Tal insuficiência postural, que indicia uma

desregulação cerebelar e também vestibular, ca-

racterística de muitas crianças com disfunções

cerebrais mínimas e também observável em

crianças com déficits de atenção com ou sem

hiperatividade e com dificuldades de aprendiza-

gem (conceito de co-morbidade), repercute em

uma imperícia global e fina, quer nos processos

práxicos, quer nos processos mentais, dando

lugar, respectivamente, à assinergia motora e à

assinergia mental.

A assinergia motora é essencialmente carac-

terizada pela falta de estabilidade, na qual a fi-

xação e o deslocamento dos segmentos corpo-

rais surgem imprecisos, negligentes, instáveis e

oscilantes. Tal instabilidade, como é óbvio, pode

implicar-se ou ascender, segundo Wallon, a uma

assinergia perceptiva ou cognitiva, como que

ilustrando um continuum disfuncional. Nos ca-

sos mais severos, como na ataxia, tal oscilação

postural é transmissível e visível no âmbito do

controle micromotor binocolar dos olhos (nis-

tagmo), quando, paralelamente, emergem ir-

ritações labirínticas descontroladas, que podem

produzir descargas tônicas incongruentes, im-

pedindo mesmo a manutenção e focagem dos

olhos em múltiplas posições ou fixações e em

diversificadas perseguições, explorações estáti-

co-dinâmicas e varreduras e escrutínios visuoes-

paciais.

Tal efeito da postura na visão pode gerar ins-

tabilidade na complexa micromotricidade bi-

nocular, que é regulada pelos centros cerebelares

de coordenação oculogira, prejudicando, conse-

qüentemente, a visão estereoscópica, certamen-

te afetando as funções de captação, de extração e

de processamento de dados espaciais centrais e

periféricos, especialmente a percepção visual e os

seus subsistemas e subprocessos, e, por empatia

funcional, muitas funções mentais superiores

implicadas em processos de aprendizagem supe-

rior, como, por exemplo, a leitura e a escrita.

Neurosistemicamente falando, não se pode

separar o sistema vestibular do sistema visual,

porque ambos compreendem a captação de da-

dos intrassomáticos e extrassomáticos, indispen-

sáveis a qualquer processo de adaptação ao mun-

do exterior. É, pois, possível compreender que

uma assinergia motora possa induzir uma

assinergia mental, como Dupré (1909, 1915)

defendeu e Wallon (1928, 1932a, 1973, 1984)

ilustrou com os seus casos clínicos. As pesqui-

sas mais recentes, de Berthoz (1997), vão exa-

tamente no mesmo sentido. Casos clínicos mais

severos chegam mesmo a revelar oscilações da

cabeça e do tronco, como, por exemplo, nos in-

divíduos com seqüelas de hidrocefalia, microce-

falia, meningite, paralisias cerebrais e mesmo

com síndrome de Down, nas quais a imobilida-

de completa é quase irrelializável, condição esta

que se pode revelar com diferentes nuances tam-

bém em alguns casos de ataxia.

Prestar atenção, mantê-la, fixá-la, orientá-

la e imobilizá-la ativamente é uma condição

básica e um pré-requisito psicofuncional do
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processamento de informação necessário a

qualquer aprendizagem não-simbólica ou sim-

bólica, o que pressupõe, naturalmente, a ob-

servância de sinergias e de modulações sensó-

rio-tônicas e tônico-motoras que são reguladas

pelos centros cerebelares, vestibulares e reticu-

lares.

A assinergia e a ataxia, ou as suas manifes-

tações mais leves, provocadas por insuficiência

ou imaturidade cerebelar e vestibular, interfe-

rem obviamente, quer nos processos motores,

quer nos processos mentais, é esse um dos as-

pectos mais originais do pensamento wallonia-

no. Para Wallon (1959b, 1963, 1973, 1984), há

dois tipos de equilíbrio interdependentes, o pos-

tural e o superior. O postural, envolve a gestão

tônica da gravidade nas suas múltiplas dimen-

sões estáticas e cinéticas, tônicas e posturais. O

superior envolve o aparelho oftalmocefalogiro,

que participa nas aprendizagens mais comple-

xas. Entre ambos, existe uma equivalência, uma

alternância e uma sucessão de predominâncias

funcionais, em que a assinergia crava as suas

aberrações.

Parece inquestionável que o aparelho psí-

quico também necessita de equilíbrio e de siner-

gias para processar, integrar, elaborar e comu-

nicar informação. Ele também necessita loca-

lizar, evocar, disponibilizar e rechamar imagens,

idéias e engramas que ascendem e se distribu-

em por várias áreas corticais, o que exige, con-

seqüentemente, uma elaboração e uma plani-

ficação de dados sensório-motores para cons-

truir os seus pensamentos e condutas.

Na prática psiquiátrica, é fácil encontrar

casos de adultos que enunciam falta de con-

centração psíquica e a dissociação da consciên-

cia, isto é, desequilíbrios e assinergias mentais,

como nas síndromes de neurastenia ou hipo-

condria. De acordo com Wallon (1925, 1973),

esses tipos de anomalias ocorrem no mesmo

substrato neurológico e nas mesmas redes fun-

cionais, portanto suas insuficiências podem ser

expressas quer ao nível da consciência, quer ao

nível da postura e da motricidade, e, por impli-

cação disfuncional, nos vários processos de

adaptação e de aprendizagem.

Em um a análise mais aprofundada da assi-

nergia motora, segundo Dupré (1909, 1915),

detectam-se instabilidades na atitude, abalos,

descargas e sacudidelas subcoréicas, que ten-

dem a ampliar-se em situações locomotoras di-

nâmicas, com expressões tônicas espasmódi-

cas e irregulares mais ligadas a situações emo-

cionais e a conflitos internos.

Uma certa gesticulação inconseqüente sur-

ge na ótica de Wallon (1932, 1956, 1984) como

compensação da incontinência postural. O de-

sequilíbrio extremamente vulnerável muda

constantemente de ritmo e de direção, o bater

com os pés e o marcar passo surgem flutuantes

e titubeantes, e os balanços hesitantes do tron-

co e dos braços parecem amortizar as quedas

tônicas repentinas. Oscilações freqüentes, com

pretextos parasitas na manipulação de objetos,

são também características da assinergia motora

e da ataxia, nas quais não se identificam nem

combinam atos  precisos e seqüencializados,

apenas se evidenciam agitações difusas e tur-

bulências sem finalidade.

Homburger, freqüentemente citado por

Wallon, refere-se também a esta condição como

um infantilismo motor, característico da primei-

ra infância (3-4 anos), onde a persistência anor-

mal de sinais motores difusos, como, por exem-

plo, de atitudes, de sinergias, de sincinesias vicio-

sas e de insuficiências posturais e motoras, cons-

titui, em analogia com a persistência de reflexos

nas paralisias cerebrais, o quadro mais saliente

desta síndrome psicomotora.

Traços de assinergia motora e de ataxia são

característicos de muitas crianças portadoras de

deficiência mental, crianças psicóticas, algumas

crianças autistas ou com paralisia cerebral. To-

dos esses casos defectológicos, que apresentam

necessidades especiais e invulgares, retratam

uma insuficiência cerebelar e vestibular, para

além de outras perturbações neurofuncionais

associadas.

Inconsistências tônicas e mímicas não-inten-

cionais, dificuldades de distribuição, manuten-

ção e dosagem da tonicidade, agitações violen-

tas e divagações cinéticas, interferências motoras

parasitas incompreensíveis, cascatas de caretas
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e explosões de sorrisos inconseqüentes, sincine-

sias erráticas, extravagância vesânica e insensa-

ta, atenção incerta e discontínua, etc., ilustram

uma falência da tonicidade e da postura caracte-

rística da assinergia motora e mental que, na

sua globalidade, espelham uma debilidade vesti-

bulocerebelar e um funcionamento mental he-

sitante e difuso.

A repercussão da assinergia motora e da ata-

xia pode estender-se mesmo ao plano da lingua-

gem falada e escrita, confundindo-se aqui com a

assinergia mental, uma vez que as disfunções ce-

rebelares se implicam também em problemas

fásicos, articulatórios, oromotores e grafomotores.

Distonias laríngicas, hipertonias faríngicas e

digitais, discinésias e dispraxias linguais e termi-

nais, ecolalias, dislalias e disartrias, voz rouca e

estrangulada, sigmatismos, agramatismos,

disfasias, dissincronismos entre a respiração e a

fonação, gagueira, dislexia, disgrafia, disortografia

e discalculia, etc., podem emergir por disfunção

das conexões cerebelar-vestíbulo-mesencefálicas.

A assinergia da linguagem, segundo Wallon

(1973, 1984), é ideomotora e de raiz fronto-

cerebelar; de qualquer forma, revela a importân-

cia do cerebelo não só nas disfunções psicomo-

toras como nas disfunções da fala e da escrita.

Talvez a enormidade das conexões frontoce-

rebelosas (terceira unidade de Luria) e sensório-

cerebelar (segunda unidade de Luria) possam

indizir tal empatia funcional. Como a assinergia

e a ataxia põem em jogo descontinuidades ex-

plosivas, incontinências e persistências tônicas

e posturais, dificuldades em dissociar o esforço

do espasmo e em distribuir contínua e dinami-

camente os fluxos e as concatenações sinápticas,

elas podem projetar-se no plano da antinomia

consciente-inconsciente e inundar todas as for-

mas de conduta e de expressão.

Se entendermos, como J. dos Santos (1977),

que a psicomotricidade é a expressão corporal

do funcionamento psíquico, a assinergia e a

ataxia exteriorizam que tal funcionamento ca-

rece de regulação, de organização e de controle,

pois ainda se encontra fragmentado e sem liga-

ção entre os seus elementos componentes. Pas-

sageira e transiente na evolução infantil, a per-

sistência da assinergia e da ataxia, porém, refle-

te uma insuficiente elaboração mental, e nela

se podem inscrever igualmente todos os qua-

dros de senescência e de involução e de retrogê-

nese psicomotora (Ajuriaguerra e Hécaen, 1964,

Fonseca, 1986a, 1998).

A mentalidade assinérgica coexiste com uma

vulnerabilidade profunda do psiquismo, normal-

mente associada a excitações propulsivas, im-

pulsivas, deambulativas e agressivas, e também

a estereótipos raros e pouco desenvolvidos.

Wallon (1925, 1928, 1932a) caracteriza este qua-

dro com fases de regressão psicomotora, de de-

mência, de marasmo orgânico e de decadência

epiléptica com perda de discernimento e desi-

nibição.

Outras características se identificam na assi-

nergia mental adulta, como adinamismo emo-

cional (inações e não-emoções), relações fortui-

tas e fugazes, atividades fragmentadas, dispersas

e sem motivo, ecopraxias e ecolalias, apraxias,

manipulações sem finalidade e sem utilidade,

diversões freqüentes, divagações, consciência

centrada no imediato, perseverança, verborréia,

excessos de entonação, indolência, indecisão,

negligência, inquietude incoerente, desinteres-

se total e absoluto, confusão temporal, atitudes

de oposição, inimitação, ausência de reciproci-

dade ou de afiliação afetiva, incoerência gestual,

interação relacional inexistente, etc., que, no seu

todo, respondem a um quadro de dissociação e

de descontinuidade da consciência, no qual a

insuficiência cerebelar e vestibular parecem de-

sempenhar um papel relevante.

Na criança, Wallon (1932a) retrata a assi-

nergia mental como um estado, no qual ela “en-

contra inúmeras dificuldades em ordenar as

suas impressões e dar prioridade às suas ne-

cessidades, além de revelar problemas de orien-

tação temporal e corporal com confusão pro-

longada entre a sua direita e a sua esquerda, e

de orientação da sua pessoa, exibindo atraso

no emprego correto de pronomes pessoais. O

seu comportamento face ao envolvimento é

disperso e inconsistente, expõe-se com facilida-

de e fecha-se na sua oposição, além de demons-

trar tendência para ser implicativa e arreliativa”.
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Inúmeros casos de necessidades educativas

especiais podem ser integrados nessa descrição

clínica, quer nas crianças portadoras de defi-

ciência mental (dependentes, treináveis ou edu-

cáveis, ou decorrentes de hidrocefalia, microce-

falia, oligofrenia, aminoacidopatia, galactosemia,

síndrome de Down, etc.) quer nas crianças com

multideficiências (criança cega e surda), das

crianças com paralisia cerebral (espásticas, atetó-

sicas, atáxicas, etc.), e das crianças com psico-

patologias e deficiências emocionais (psicóticas,

autistas, caracteriais, etc.), ilustrando que a sín-

drome psicomotora de assinergia motora e men-

tal está associada a uma insuficiência vestibu-

locerebelar, cuja repercussão em termos de es-

truturação e de organização psiconeurológica é

deveras relevante, uma vez que o potencial de

aprendizagem se encontra vulnerabilizado.

Síndrome de hipertonia – coréia motora e mental
(síndrome de insuficiência mesencefálica ou
extrapiramidal  inferior e média)

Enquanto o cerebelo interfere na regulação

dos processos posturais e motores, o conjunto

dos núcleos subcorticais e mesencefálicos for-

ma um sistema que é responsável pela mobili-

zação de centros energéticos especializados e

de centros de coordenação motora automática.

Em certas condições patológicas, pode mesmo

assumir funções de autonomia funcional, que

o permitem isolar no contexto do sistema ner-

voso central, isto é, o sistema extrapiramidal.

O sistema extrapiramidal (SEP), filogeneti-

camente mais antigo e de condução mais len-

ta, compreende, essencialmente, os núcleos de

células estriadas: núcleos caudados, putâmen,

substância negra, pallidum, núcleos vestibula-

res, núcleo rubro, núcleos pônticos, oliva bulbar,

tubérculos quadrigêmeos, etc., aos quais estão

adstritas algumas das seguintes funções: con-

trole dos automatismos; mobilização das estru-

turas que orientam sistemicamente os compo-

nentes das condutas; governação teleocinética

da atividade, dando suporte ao sistema ideoci-

nético-piramidal; preparação da posição de par-

tida e compensação plástica das forças que po-

dem se opôr à qualidade da conduta; compre-

ensão de um sistema de interação sensório-mo-

tora; regulação dos circuitos tônico-posturais e

tônico-vestibulares necessários à atividade

postural e à atividade cortical; etc.

Em síntese, trata-se de um sistema crucial

da arquitetura neurofuncional dos processos

motores e dos processos mentais. Sua insuficiên-

cia funcional mais conhecida é a atetose, uma

perturbação complexa da motricidade e da

tonicidade, uma espécie de flacidez descerebrada

sem fixação e suporte do movimento, clinica-

mente identificável em casos de paralisia cere-

bral ao lado de outros (espaticidade, ataxia, co-

réia, tremor e rigidez), que tende a produzir as

seguintes disfunções: dificuldades de controle

postural, incoordenação, distonias, movimentos

involuntários bizarros e coréicos, que afetam a

harmonia e a fluência cinética e a seqüencia-

lização ideocinética, com instabilidade na iner-

vação recíproca dos músculos proximais e distais

do tronco e das extremidades.

Em termos de paralisia cerebral, que não é

bem a definição a que Wallon se refere, a atetose

é essencialmente caracterizada pela disfunção dos

gânglios da base, com implicações na desre-

gulação e descoordenação de movimentos, de

posturas e de automatismos, daí resultarem mo-

vimentos anormais e involuntários do tronco e

dos membros, com torções e serpenteações tôni-

cas, principalmente quando a intenção motora

entra em jogo antes da sua execução, não sendo

assegurado o controle tônico-postural e tônico-

motor nas extremidades corporais, por meio das

quais se produz a atividade cerebral. A atetose,

no caso da paralisia cerebral, pode gerar atrofia,

hipotonia e hiperextensibilidade, podendo origi-

nar, simultaneamente, posturas corporais fixas

(cabeça para trás, pescoço tenso, boca aberta, etc.).

A supressão de processos de inibição e a ati-

vação de processos de facilitação parecem estar

igualmente deslocados em termos funcionais e

coordenativos, daí emergindo imobilizações ou

gesticulações forçadas e resíduos assinérgicos,

hipertonias, hipotonias e distonias desreguladas,

confirmando uma certa ambivalência tônica e

uma certa suscetibilidade emocional, com efei-

tos desviantes na atividade motora e mental.
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A insuficiência extrapiramidal desencadeia

uma espécie de exarcebação e exageração de re-

flexos que não são devidamente inibidos e que,

obviamente, interferem na qualidade e eficácia

da atividade postural, motora e mental.

A persistência de reflexos de defesa ou de

automatismos, a associação de reflexos medu-

lares, cervicais e labirínticos, a presença de con-

torcionismos e de manifestações hipertônicas,

a identificação de contraturas nas extremida-

des e na face, a observância de sinergias inope-

rantes e emocional ou relacionalmente desorga-

nizativas, etc., revelam tipos e subtipos de rigi-

dez e de flacidez tônica, bem como tremores

distais e proximais de origem extrapiramidal que

objetivam uma insuficiência dos centros inibi-

dores, cuja expressão patológica mais grave é a

catatonia.

A catatonia, que pode interferir na atividade

motora automática e voluntária, ilustra sinais

de entorpecimento, amimia e rigidez, que po-

dem surgir com uma recusa ativa de expressão

motora, como no negativismo ou na passivida-

de. No primeiro caso, surgem sinais de oposi-

ção, com contraturas de evitamento relacional.

No segundo caso, surgem estados de inércia

motora ou ecopraxias, ecomimias e ecolalias es-

tereotipadas, podendo estar associadas com sur-

tos de fúria catatônica e descargas motoras in-

conseqüentes e, por vezes, agressivas.

A insuficiência extrapiramidal traduz, por-

tanto, um estado característico de flutuação

hipo-hipertonia, mais dinâmica que estática,

podendo manifestar-se ora na motricidade (ma-

cro e micromotora, como na marcha e na preen-

são) ora na linguagem (oromotricidade, como

na fluência e na articulação de palavras, e na

grafomotricidade com sinais de disgrafia), as-

sim como exprimir-se em uma emotividade exa-

gerada, na qual sua conexão com o psiquismo

parece ser óbvia. Com base nesta descrição,

Wallon, mais uma vez, confirma a equivalência

funcional e disfuncional que caracteriza a siner-

gia entre os processos motores e os mentais.

A disfunção dos centros inibidores – inibi-

ção psicomotora (Ajuriaguerra, 1956, 1961,

1978; Ajuriaguerra e Angelergues, 1962; Camus,

1981, 1988, 1998) indica que os centros inferio-

res não se subordinam aos centros superiores, o

que se identifica é uma espécie de eretismo ou

de exaltação dos sistemas subcorticais sobre os

corticais, subvertendo o princípio de hierarquia

dominante da organização neurológica propos-

to por H. Jackson (1931, 1951), que pode ser

visível em múltiplos casos patológicos.

A coréia, outra síndrome extrapiramidal,

compreende uma contração espasmódica, invo-

luntária, irregular e ampla de grupos muscula-

res, normalmente associada à fragilidade e à ine-

ficácia da atividade motora. Por se verificar uma

espécie de dança tônico-clônica entre as estru-

turas tônico-posturais de suporte, é outra das

manifestações da insuficiência extrapiramidal,

mais visível nos territórios da face e dos dedos,

isto é, nas principais sedes da expressão mími-

ca, podendo mesmo apresentar adicionalmente

outras perturbações mentais associadas, como,

por exemplo, nos estados de adinamia (Kleist,

já citado por Ajuriaguerra) e de acinésia ou de

hipercinésia (Wallon, 1932, 1935, 1973).

Esta alternância de estados é característica

da síndrome psicomotora de hipertonia-coréia,

na qual surgem, segundo Wallon (1932), “fre-

qüentes atitudes e impulsividades, oferecen-

do manifestações intermediárias entre uma

atividade dissociada e incontinente, nas quais

as irradiações caóticas surgem intempestivas,

e entre atividades coordenadas e bem ligadas,

porém inoportunas, excessivas ou extravagan-

tes, que simulam gesticulações de polichinelo,

com enfase teatral, associadas a expressões

pseudoespontâneas e jogos fisionômicos cuja

continuidade estenuante esconde problemas

de ordem afetiva”.

Em tais casos, parece que o inconsciente in-

terfere na motricidade e na comunicação de uma

forma por vezes indiscernível, todavia indutora

de situações de crise devidas a uma insuficiente

elaboração mental, com perturbações emocio-

nais que se manifestam em formas motoras pa-

rasitas e incompreensíveis.

Wallon (1932, 1973), ao aprofundar nesta

síndrome as relações motoras com as psíquicas,

fala de um delírio subcortical, no qual não se
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vislumbra um sentimento nem uma intenciona-

lidade, algo semelhante ao que se observa nos

casos de grande histeria, em que se denota uma

repartição pouco diferenciada da energia nervo-

sa. Explosões de alegria e de cólera, incessantes

máscaras e mobilidades atípicas da face, incon-

tinência mímica, risos grosseiros, gestos incon-

seqüentes, deambulações fortuitas ou imobilida-

de parcial e total, reflexões profundas e distantes,

lentidão letárgica, semi-sonolências, vigilâncias

penosas, inércias crispadas, etc., são também ou-

tros traços das correlações psicomotoras nesta

síndrome. No âmbito dos processos mentais, a

hipertonia e a coréia, de acordo com Wallon, po-

dem ser causadoras mais de atos de desordem

do que de atos  desordenados (indocilidade men-

tal), daí as possíveis repercussões desviantes no

comportamento social, relativamente freqüentes

em pré-adolescentes e adolescentes pouco estru-

turados afetivamente (Fonseca, 1986).

Segundo Wallon, é no âmbito do caráter e

das relações com os outros que as anomalias des-

ta síndrome mais se fazem sentir. Excitações

emotivas, irritabilidade, contradições sistemáti-

cas, insubordinações, rebeldias, conflitualidades,

indisciplina crônica, incorrigibilidade, perversi-

dades, depravações, provocações, insensibilida-

de absoluta a ameaças, promessas ou encoraja-

mentos, resistências cegas, negativismos, inti-

midações, etc., são algumas formas de insocia-

bilidade, penúria mental e de antagonismo com

o meio que esta síndrome pode evocar. Wallon

fornece, neste quadro, um conjunto de sinais

psicomotores disfuncionais que devem ser leva-

dos em conta na caracterização da delinqüência

(Fonseca, 1977e).

Impulsividades e instabilidades que expri-

mem conflitos internos e várias disfunções

cognitivas em diferentes parâmetros (input, ela-

boração e output) são freqüentes e permanen-

tes. As ações e os gestos parecem não ultrapas-

sar os seus primeiros efeitos, a intencionalidade

de os prosseguir com um projeto ou com um

programa intencional coerente é quebrada ou

interrompida à mínima distração.

Mudanças de interesse e de ocupação são

exageradas. Reações mentais do tudo ou nada,

com ideação suspensa ou eclipse psíquico são

freqüentemente observáveis. Conclusões de ta-

refas arrastam-se indefinidamente. A atração

por tudo o que se vê é irresistível, tudo tem que

ser mexido, sem de fato se mexer com qual-

quer intenção ou finalidade.

Age-se sem se pensar, a ação decorre mais

de uma percepção do que de uma captação pre-

cisa de estímulos e de situações. A comunicação

é confusa e restrita em termos semânticos e sin-

táticos, a descrição de eventos e acontecimentos

é concreta, gestualizada e baseada em onomato-

péias, com enumerações e narrações vagas e de-

sordenadas no espaço e no tempo, por vezes iló-

gicas e aberrantes. O comportamento em geral

é, em larga medida, episódico e assistemático.

As conseqüências ao nível relacional e, sobretu-

do, educacional, são inúmeras, como se pode

conjeturar.

É fácil, nesta descrição walloniana, encontrar

uma espécie de viscosidade psíquica, na qual a

instabilidade ininterrupta gera uma desconti-

nuidade da ação e do pensamento. A estrutura

cognitiva não tem precisão, flexibilidade ou agili-

dade. Processar informação ou modular uma idéia

e comunicá-la com perfeição e eficácia, resolver

problemas e encontrar a solução conveniente tor-

na-se esgotante e desmotivante. Refletir e pen-

sar antes de agir é quase irrealizável; não subsis-

te, conseqüentemente, uma preensão psíquica.

Aprender e estudar, nessas condições, é, normal-

mente, moroso, desinteressante e doloroso.

A insuficiência extrapiramidal (também dita,

por Wallon, optoestriada) põe em jogo uma es-

pécie de claudicação da atividade motora e men-

tal, porque as relações entre a atividade cortical

e a subcortical, entre a ideação e a afetividade,

entre o gesto intencional e as reações automáti-

cas estão efetivamente perturbadas.

Síndrome de automatismo motor e emocional
(síndrome de insuficiência diencefálica ou
extrapiramidal superior)

Em termos filogenéticos, o diencéfalo, nos

seus núcleos optoestriados, constitui uma espé-

cie de cérebro primitivo; em muitos vertebrados,

constitui mesmo o substrato funcional mais com-
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plexo. Nos primatas e no ser humano, porém, a

camada óptica ou talâmica serve de passagem

aos feixes piramidais, e de estação de transição

entre as relações eferentes e aferentes com o

córtex frontal, ao mesmo tempo que é a sede pri-

vilegiada da sensibilidade orgânica protopática e

de regulação vasomotora e secretória.

As lesões desses centros produzem reflexos

exagerados, paresias, hipertonias, movimentos

coréico-atetósicos, etc., além de reações sensiti-

vas do sistema simpático, variações de humor,

euforia, ansiedade e, essencialmente, a descoor-

denação dos automatismos pouco diferenciados,

que implicam a participação de grandes grupos

musculares.

Efetivamente, é nos centros neoestriados do

putâmen e dos núcleos caudados que as redes

automáticas se incorporam, diversificam e se

especializam, e onde se localizam os padrões

automatizados e aprendidos que servem de

base e de encadeamento dinâmico às ações e

gestos mais delicados e precisos programados

no córtex pré-motor e executados no córtex

motor (área 4). Neles também se concentram

centros de linguagem e múltiplos centros que

governam as reações emocionais e as manifes-

tações mímicas e relacionais.

Como assegura Wallon (1963a, 1970b, 1984),

as emoções e os automatismos são extremamen-

te associados, não só por requererem afinamen-

tos sensório-motores muito elaborados, como

também por implicarem uma estreita relação

funcional entre a ideação e a ação, entre os fins

e os meios.

Aqui, a hierarquia dominante dos centros

corticais faz-se sentir sobre os subcorticais, onde

as funções piramidais se sobrepõem às extrapira-

midais para exercerem com plenitude a sua ati-

vidade superior. A perda desta hierarquia funcio-

nal ou deste controle cortical e inter-hemisférico

tende a provocar um exaltação descontrolada

dos sistemas extrapiramidais sobre os pirami-

dais, dos intra sobre os inter-hemisféricos, po-

dendo dar origem a impulsividades emotivas,

desequilíbrios afetivos multifacetados e microde-

sajustamentos nos subprocessos informacionais

e cognitivos.

A patologia optoestriada é, preferencialmen-

te, assimétrica nas suas funções motoras, na

qual a hemiplegia é a forma mais completa, que

se caracteriza por uma lesão hemisférica opos-

ta, tornando praticamente impossível qualquer

movimento intencional. Os membros apresen-

tam uma impotência completa, subsistindo

apenas algumas contrações sincinéticas, en-

quanto a musculatura mímica da face se en-

contra menos afetada. O tronco exibe ligeiras

afecções piramidais, enquanto as extremidades

acusam, incontestavelmente, contraturas em

flexão na mão e em extensão e em abdução no

pé. Manifestações atetósicas podem, ainda,

atestar a existência de insuficiências estriadas

e mesencefálicas.

A unilateralidade das lesões e o desnivela-

mento local do tônus ainda podem ser observa-

dos na coréia de origem extrapiramidal, uma dis-

crepância e uma oposição de efeitos que pode

também ser detectada na irregularidade da con-

vergência ocular, que ilustra o estrabismo, e uma

inclinação transversa da língua no interior da

boca que, pode implicar problemas de articula-

ção e de lalação.

O equivalente funcional desta insuficiência

extrapiramidal superior pode caracterizar-se por

subcoréia, cujo quadro disfuncional demonstra

manifestações de inconsistência afetiva e de hu-

mor, bruscas variações e intermitências emotivas,

impulsividade, atitudes de oposição, condutas

perversas, libertação de automatismos malcontro-

lados, impetuosidade dos desejos, humor despó-

tico, etc., que são reveladoras de fraco controle

cortical ou de sinais do tipo epiléptico. Um esta-

do de mitomania, de desordem íntima e de exu-

berância abrupta parece desencadear-se, tendo

como fundo uma espécie de inquietude e de am-

bivalência tônica, muscular, relacional e afetiva,

que em alguns casos se ajusta a personalidades

delinqüentes ou sociopatológicas.

A insensibilidade social e a intransigência

cruel às necessidades dos outros parecem ocor-

rer nos estados de insuficiência extrapiramidal

superior, com a dissolução da percepção e da

cognição ou das suas conseqüências afetivas,

que reforçam a persistência de um egocentris-
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mo inconseqüente e paranormal, que, no fundo,

evocam uma instabilidade e uma impotência de

reflexão e de planificação que pode estar na base

de inúmeras dificuldades de adaptação.

A agitação subcoréica que Wallon (1925,

1928, 1973, 1984) descreve é um estado de

obnubilação mental que identifica uma espécie

de abolição simultânea da atividade cinética e

mental superior. Por um lado, o ato desencadeia-

se sem qualquer distinção interna ou sem qual-

quer ajustamento ou intervenção exógena; por

outro, a atividade mental está mais sujeita a

automatismos do tudo ou nada, que desenca-

deiam cascatas de reações, cujos efeitos desas-

trosos não são previstos nem inibidos ou refleti-

dos. Trata-se de uma desorganização cortical,

mais especificamente, de uma insuficiência fron-

tal, que é ultrapassada por reações subcorticais,

subvertendo a hierarquia funcional dos substra-

tos neurológicos (Wallon, 1932,1973, 1984;

Trang-Thong, 1976; Camus, 1998).

Síndrome córtico-associativa
(síndrome de insuficiência frontal)

É com o desenvolvimento do lobo frontal e,

fundamentalmente, com o desenvolvimento

pré-frontal (áreas motoras associativas, tam-

bém designadas funções executivas) que sur-

gem as formas mais evoluídas de comporta-

mento na espécie humana.

Os lobos frontais, que constituem a terceira

unidade funcional de Luria (1966b, 1969, 1973,

1975a, 1980), são responsáveis pela organiza-

ção da atividade práxica, pela planificação, pro-

gramação, regulação, verificação e execução da

motricidade, atributos admiráveis do ser hu-

mano, que estão na origem da capacidade cons-

trutiva e criativa da ação e do pensamento, bem

como na base de toda a evolução cultural.

Todas as reações medulares, reticulares, cere-

belares, extrapiramidais e piramidais, em termos

funcionais, têm de se sujeitar à intencionalidade

da conduta, processo complexo que une os mais

vastos motivos, meios e conseqüências para atin-

gir um resultado ou um determinado fim.

Os lobos frontais, nos seus subsistemas mo-

tores e mentais (córtex motor associativo e área

suplementar motora), submetem todas as sub-

rotinas tônicas, posturais e automáticas dispo-

níveis às suas intenções superiores.

Com as vias fronto-pôntico-cerebelares, as

conexões talâmico-frontais e fronto-parietais,

fronto-occipitais e fronto-temporais, o lobo fron-

tal, que atingiu na filogênese a maior expansão

cerebral, em comparação com outras áreas (Fon-

seca, 1974a, 1989, 1998, 1999), consegue, na sua

multiplicidade de funções e variedade de rela-

ções, estabelecer a unidade dinâmica e a coe-

rência funcional de todos os substratos para pla-

nificar e para executar as mais diversas ativida-

des motoras, mentais e relacionais.

Pela sua ação, o lobo frontal inibe todas as

veleidades afetivas, ordena e categoriza o afluxo

aferente de informações e de impressões senso-

riais (intra e extrassomáticas), dá-lhes expressão

harmoniosa, precisão e eficácia e, posteriormen-

te, de acordo com as circunstâncias, previsões e

preferências refletidas, seqüencializa espaço-tem-

poral e intencionalmente todas as suas atividades

conscientes. Pela sua complexidade funcional e

estrutural, pela sua função organizadora e de sín-

tese, entende-se que a sua insuficiência tende a

determinar estados e tipos de apraxia, de amné-

sia e de afasia, pondo em risco a qualidade da

expressão, da adaptação e da comunicação do

indivíduo.

A atividade frontal caracteriza-se, portanto,

pelo seu poder efetivo de iniciativa e de orienta-

ção mental, em uma palavra, de intencionali-

dade. A sua atividade transpõe e supera todas

as outras funções mentais, em uma enteléquia

integrativa que preside a todas as reações ele-

mentares e automáticas do psiquismo.

A função frontal, também designada função

executiva, submete ao seu governo prioritário e

hierárquico todas as funções medulares, reti-

culares, cerebelares, extrapiramidais e pirami-

dais. Sinergias, automatismos, emoções e inten-

ções conjugam-se para atingir um objetivo de-

terminado (Das, 1996).

Com esta estrutura, que ocupa quase meta-

de dos hemisférios cerebrais, o sistema nervo-

so atingiu a máxima separação e distância in-

terior entre os estímulos e as respostas, trans-

cendeu os reflexos e os automatismos para pro-
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duzir atividades reflexivas e volitivas, julga e

regula a percepção externa e planifica as res-

postas, em concordância com o que está sendo

percebido (Damásio, 1994, 1999).

Perante essa arquitetura funcional e essa com-

plexidade organizativa, as disfunções ou insufi-

ciências frontais produzem efeitos multifacetados

em termos de comportamento e de aprendiza-

gem, dos quais destaco inércia (da agitação

subcortical à passividade frontal), anorexia,

bradicinésia, paratonias, hipotonia, apraxias,

mutismo, hiperatividade, apatia, depressões

hipomaníacas, indecisão, impaciência, inatenção,

subjetividade radical, confusão espaço-temporal,

hiperestesia psíquica, despersonalização, digres-

sões e associações inoportunas, divórcio entre a

ação e a representação, tautologias puras, etc.

Concluindo, as síndromes psicomotoras só

podem ser compreendidas à luz de uma inte-

gração e de uma equivalência ou empatia funcio-

nal entre os processos motores e os processos

psíquicos, que desfrutam do mesmo cérebro e

do mesmo corpo, razão pela qual a psicomotri-

cidade não é mais do que a expressão corporal

da atividade psíquica.

Como Wallon (1932, 1958, 1963, 1973, 1984),

também defendo que a criança normal se

descobre na criança patológica ou parapatológica,

o verdadeiro laboratório para os estudos da psi-

cologia.

Com base nessa aproximação psicopatológica,

Wallon, independentemente de algumas vul-

nerabilidades conceituais, abre espaço, com a sua

perspectiva compreensiva da psicomotricidade,

para uma neuropsicologia, no seu tempo, talvez

a primeira tentativa bem-sucedida. O seu

contributo é hoje considerado por Camus (1998)

como extremamente atual, na medida em que o

estudo das síndromes psicomotoras nos oferece

uma via original de abordagem ao desenvolvi-

mento psicomotor da criança dita normal.

CONCEPÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DA
PSICOMOTRICIDADE

Wallon é um dos primeiros autores no do-

mínio da psicologia a interessar-se pelas rela-

ções entre a organização neurológica e a organi-

zação da motricidade, e, em particular, pela gê-

nese das suas interrelações e interações funcio-

nais. A marca essencial do seu pensamento, e o

princípio organizador com que concebe o desen-

volvimento da criança, é a integração dos com-

ponentes psicomotores, afetivos e cognitivos no

seu todo, completo e em evolução permanente,

entendendo as suas mudanças evolutivas em um

conceito de unidade dialética e indivisível.

Wallon aproxima-se, com esta concepção

complexa e totalizadora, das correntes mais

atuais da neuropsicologia do desenvolvimen-

to, apesar de, nos seus textos originais, apenas

utilizar a expressão psiconeurológica, para mim

uma expressão mais adequada para compre-

ender os processos de desenvolvimento e de

aprendizagem exclusivamente inerentes à es-

pécie humana (Fonseca, 2000). Este pioneiro

do estudo da psicomotricidade adota uma po-

sição antilocalizacionista e antifrenologista,

criticando as concepções que concebem a vida

psíquica como um mosaico de funções.

A sua posição também não se aproxima de

uma visão holística confusa, adotando, pelo con-

trário, uma compreensão pró-sistêmica, repre-

sentacional, hierárquica e duplicativa dos múlti-

plos substratos neurológicos, aliás uma posição

muito próxima da perspectiva de Luria (1966c,

1974, 1975a). Para Wallon, a organização funcio-

nal do cérebro encerra um processo de projeção

de centros subjacentes em centros superiores,

com base em uma integração funcional seqüen-

cial desenhada em termos cronológicos.

Seguindo essa linha de integração de diver-

sas dimensões funcionais, Wallon equaciona a

noção de vinculação de alguns centros em ou-

tros, resultante das suas interações funcionais per-

manentes, a partir da qual se configuram novas

aptidões e novos recursos, envolvendo multi-

componentes motores, afetivos e cognitivos, que,

no seu todo funcional, ilustram o desenvolvimen-

to psicomotor.

Wallon vai mais longe nesta perspectiva, apre-

sentando três leis neurorreguladoras básicas:

1. lei da alternância funcional, sustentan-

do que o processo evolutivo alterna en-

tre disposições para o conhecimento de

si (estádios impulsivo, tônico-emocio-
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nal, do personalismo e da puberdade e

adolescência) e para o conhecimento de

mundo exterior (estádios sensório-mo-

tor, projetivo e categorial);

2. lei da sucessão da predominância funcio-

nal, ilustrando o enfoque seqüencial dos

vários componentes motores, afetivos e

cognitivos em cada estádio de desenvol-

vimento, configurando uma transição do

motor (estádios impulsivo e tônico-emo-

cional) ao afetivo (estádios do persona-

lismo e da puberdade e adolescência), e

culminando no cognitivo (estádios sen-

sório-motor, projetivo e categorial), re-

ferindo que cada um deles predomina

em um estádio, mas, simultaneamente,

cada um deles nutre os outros em ter-

mos de amadurecimento neurofun-

cional;

3. lei da integração funcional, consubstan-

ciando uma relação entre os estádios

como uma relação entre conjuntos

hierarquizados, os primeiros mais sim-

ples e com aptidões mais elementares e

primitivas, que vão sendo progressiva-

mente integradas e dominadas, e, pos-

teriormente, os conjuntos mais comple-

xos dos estádios seguintes.

Aproximando as três leis, vemos que, quan-

do a direção do desenvolvimento é para o eu

ou para o mundo interior, ela é centrípeta, com

predomínio do afetivo e do emocional; quando

ela é para o não-eu ou para o mundo exterior,

ela é centrífuga, com predomínio do cognitivo.

Ambas as direções se fundem na motricidade,

porque, para ambas, ela é o seu suporte concreto

duplicado, na sua expressão tônica e postural

interiorizada, e na sua expressão locomotora e

espacial exteriorizada, conforme as possibilida-

des e potencialidades do sistema nervoso e do

meio ambiente.

Dessa forma, Wallon encara o desenvolvimen-

to psicomotor como uma seqüência cronogênica

de diversas fases articuladas, revelando uma inte-

gração de funções, e não a sua simples adição

segmentada ou empilhada, integração dita

neurofuncional porque subentende uma reorga-

nização prospectiva de conexões de redes

preexistentes e distintas. Para além da competi-

ção de conexões e da migração neuronal sutil e

plástica, os níveis hierarquizados de organização

funcional de origem filogenética emergem ine-

xoravelmente do tronco cerebral ao lobo frontal.

Do nível tônico-vegetativo, passando ao nível sen-

sório-motor e emocional, a neuroevolução é ilus-

trada por Wallon (1925 1938, 1941, 1942, 1973)

por uma transição da motricidade, visceral e

adaptativa, à psicomotricidade representacional

cognitivamente planificada e regulada. Com base

nesse pressuposto walloniano, a psicomotricidade

é impossível de ser imaginada com a exclusão da

motricidade. Cada uma delas tem o seu lugar na

seqüência integrada do desenvolvimento.

A cascata complexa de níveis neurofun-

cionais que transforma a motricidade em psico-

motricidade resulta, conseqüentemente, da inte-

ração e da retroação de sistemas subcorticias com

os corticais, uma escultura sináptica que origina

o surgimento de novos recursos de aprendiza-

gem, mas dialeticamente decorrente do conflito

entre níveis anteriores de organização sensório-

motora e os novos níveis de organização psi-

comotora.

A sucessão de etapas da motricidade à psico-

motricidade, aliada à integração hierárquica de

substratos neurológicos mais complexos e de

amadurecimento mais tardio, reflete uma espé-

cie de reduplicação e de rerepresentação da

motricidade na psicomotricidade, uma espécie

de ecocognitivo da motricidade, no qual a inte-

gração temporal ou cronológica da automa-

tização se complica com a diferenciação das suas

funções, do mesencéfalo ao telencéfalo.

Com esse pensamento funcional, Wallon

pretendia evocar que, para desenvolver a psi-

comotricidade de forma correta, ela precisa res-

peitar a seqüência temporal de diversas formas

de motricidade que articula. Encarada como

função complexa, ela só pode emergir a partir

da integração e da interação de funções simples,

o que equivale a dizer que os substratos neuro-

lógicos mais recentes, como o lobo frontal, só

operam eficazmente se os substratos subcorti-
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cais estiverem devidamente integrados em ter-

mos neurofuncionais, ou seja, se a psicomo-

tricidade sugerir uma reorganização da motri-

cidade.

Wallon considera o lobo frontal a sede da

psicomotricidade, ao contrário da motricidade,

que é da total dependência funcional do siste-

ma piramidal e da área primária motora (área

4), que não apresenta diferenças de tamanho

com a dos animais, ao contrário da área fron-

tal, que aumentou seis vezes.

O lobo frontal, hoje considerado pelas neuro-

ciências como o substrato neurológico mais re-

cente da espécie humana (Damásio, 1994, 1999;

Das et al., 1996; Fonseca, 1999), um supercére-

bro, onde se projetam todas as outras partes do

córtex, constitui-se como o centro executor prin-

cipal das funções psíquicas superiores e, portan-

to, da psicomotricidade. É nesse contexto que

Wallon sugere uma base biológica da consciên-

cia, a intencionalidade ou idéia da qual emerge

a ação e que antecede a execução das respostas

adaptativas.

Apoiando-se nas contribuições de Van Mo-

nakow e H. Jackson, ainda hoje tidos como gran-

des expoentes da neurologia funcional, Wallon

entende o desenvolvimento em termos cronoge-

néticos, fundamentando e explicando a transi-

ção entre motricidade e psicomotricidade, argu-

mentando que cada momento do desenvolvi-

mento tem um substrato neurológico próprio,

daí a distinção de motricidade e psicomotrici-

dade, introduzida também pela teoria da com-

plexidade, de Morin (1990, 1999).

Há, portanto, uma dimensão temporal na

integração da motricidade e da psicomotricidade,

pois é esta que controla aquela. A psicomotri-

cidade, para se desenvolver corretamente, como

característica eminentemente humana, tem de

respeitar estritamente a seqüência temporal das

diversas fases do desenvolvimento motor que

ela relaciona e coordena neurofuncionalmente.

As conexões neurológicas que subentendem

a psicomotricidade, ditas neomotoras, (Fonseca,

1998, 1999), têm de entrar em competição com

as antigas (ditas proto e arqueomotoras), exata-

mente para ocupar as suas áreas. No pensamento

walloniano, a psicomotricidade resulta de uma

dialética entre plasticidade e cronologia.

Da motricidade à psicomotricidade, ocorre

uma hierarquia de níveis funcionais, operada no

cérebro, um órgão superior de ligação, exata-

mente porque é composto de centros já cons-

tituídos, contígüos e conectados, do mais arcai-

co ao mais elaborado, do mais indiferenciado ao

mais diferenciado. A região pré-frontal, o mais

anterior dos hemisférios cerebrais, é a que se

desenvolveu mais recentemente em termos filo-

genéticos, e é essa que compreende a sede da

psicomotricidade, a motricidade especificamente

humana, distinta da animal, e que está na base

da criação do mundo civilizacional e do proces-

so cultural.

A psicomotricidade surge, portanto, como

uma supermotricidade ou neomotricidade, or-

ganizada em um supercérebro, que é exatamen-

te o lobo frontal – terceira unidade funcional

luriana (Luria, 1975) –, razão pela qual todos

os níveis do cérebro nele se projetam, da me-

dula ao tronco cerebral, ao cerebelo, ao tálamo

(primeira unidade), até os lobos sensoriais pos-

teriores (segunda unidade).

Enquanto a motricidade integra os níveis

vegetativos e sensório-motores, a psicomotri-

cidade integra os níveis emocionais, represen-

tativos, cognitivos e ideacionais, como Wallon

explicita em duas das suas obras fundamentais,

Desenvolvimento psicológico da criança (1941) e Do

ato ao pensamento (1942). Para esse autor, o ser

humano não pode ser concebido como um para-

lelismo – o psiquismo de um lado e a motricidade

do outro ou uma fronteira impenetrável entre

ambos. Pelo contrário, em Wallon existe uma

relação íntima entre a psicomotricidade e a mo-

tricidade, e esta é a razão de ser da própria vida

mental. São as relações entre a atividade psí-

quica e a atividade motora que originam a uni-

dade do ser.

Não se trata de separar na ação o que é co-

mando, e o que é instrumento, pois ambos es-

tão interligados e influenciam-se reciprocamente

ao longo do desenvolvimento psicológico, como

vimos antes. Não se trata, igualmente, de um

mentalismo da psicologia, que fez prevalecer a
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superioridade do comando (imagem, intenção,

consciência, cérebro, etc.) sobre o instrumento

(SNC, esqueleto, musculatura, corpo, etc.); é a

própria psicologia que se afirma na ação (psico-

logia da ação) e que assegura a execução, isto é,

a superioridade da psicomotricidade sobre a

sensório-motricidade. Daí a importância do es-

tudo das praxias ideomotoras e ideacionais.

Para Wallon (1928, 1932a), tal estudo deve

pressupor:

– a análise neuropsicológica das conseqüên-

cias das deficiências ou de lesões cerebrais

no desenvolvimento psicomotor, pressu-

pondo uma reorganização pós-lesional e

uma reconstituição da função;

– o abandono da noção de imagem, em pro-

veito de uma abordagem funcional da ati-

vidade representacional;

– a colocação de um modelo de controle e

de automatização da motricidade.

A importância da organização das interações

entre a atividade mental e a atividade motora

não pode ser explicada apenas pela função do

sistema piramidal como instrumento de coman-

do mental, quando é sabido que ele só entra

em função depois da planificação frontal e em

permanente interação dialética com a área su-

plementar motora, além de muitos outros cen-

tros espalhados pelo cérebro. Seu estudo mi-

nucioso de diversas patologias (debilidade men-

tal de Dupré, síndrome extrapiramidal de

Homburger-Gourevitch, infantilismo motor,

assinergia mental e motora, debilidades pira-

midais e córtico-projetivas, etc.) pôs em evidên-

cia as relações psicomotoras que colocam em

jogo uma cascata complexa de sistemas corticais

e subcorticais, que envolvem grande parte dos

substratos neurológicos.

Efetivamente, ao se debruçar sobre casos clí-

nicos com evidência de disfunções a partir do

tronco cerebral, do cerebelo, do tálamo, dos gan-

glios da base, das regiões frontais, etc., Wallon

conseguiu demonstrar que tais componentes

neurofuncionais funcionam de modo interativo,

retroativo, proativo e apresentam uma extraor-

dinária plasticidade.

Para ele, é, portanto, improvável que o mo-

delo comando-instrumento possa dispôr de qual-

quer plausibilidade biológica; é impossível sepa-

rar o inseparável, ou seja, separar o psíquico do

motor. Trata-se de uma unidade cuja integração

ocorre no processo do desenvolvimento psicomo-

tor. A neuropsicologia atual reforça esta idéia com

veemência. Para além desta concepção neuropsi-

cológica atual da motricidade humana, Wallon

aprofunda a psicomotricidade com o estudo ori-

ginal do tônus – objeto de estudo pouco explora-

do pelas neurociências atuais, diga-se de passa-

gem. Algumas das suas contribuições nesta ma-

téria são, na atualidade, consideradas como ver-

dadeiramente avançadas para sua época.

Segundo este autor pioneiro, o tônus com-

preende e dá suporte à plasticidade, precisão,

solidez, potência e diversidade das diversas formas

de motricidade humana  – macro, micro, oro, gra-

fo e sociomotricidade (Fonseca, 1998, 1999) –,

pondo em jogo complexos sistemas de origem re-

ticular e extrapiramidal, que preparam o movi-

mento dando-lhe a eficácia adaptativa necessá-

ria.  Em Wallon, a função tônica permite mesmo

extrair do movimento uma imagem cognitiva que

faz eco na consciência. Ele defende que esta está

por trás dos processos sensoriais e motores que

permitem o tráfego de informações entre o orga-

nismo (unidade psicomotora) e o ambiente.

O tônus não é apenas muscular, é também

cortical. Ele possui equivalentes neurovege-

tativos na pressão arterial, no ritmo cardíaco, na

ventilação pulmonar, na integração vestibular,

mas também na atenção, no processamento de

dados, na recuperação da memória, na planifi-

cação e na execução das respostas adaptativas,

etc., que contribuem para coordenar de manei-

ra sinergética o conjunto dos recursos biológicos

da conduta em curso, o que envolve ainda, por

acréscimo, componentes emocionais e afetivos

que se inserem e determinam os componentes

posturais, sem os quais a conduta não é possí-

vel de concretizar-se.

O tônus não se limita a acompanhar o mo-

vimento, ele pode substituí-lo ou opor-se a ele.

Exprime-se sobre a forma de atitude e demons-

tra uma espécie de modelo mental, sobre o qual

a atividade representacional se pode espraiar.
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A atenção será, portanto, a forma cognitiva

desta acomodação tônica, cuja forma principal

é a sustentação temporal da atividade mental,

dando-lhe coerência e continuidade.

O tônus representa uma espécie de canaliza-

ção ou de docilidade da atividade representa-

cional, que se impõe, com mais ou menos esforço,

às renovadas e contínuas impressões perceptivas,

ao mesmo tempo que se junta ao fluxo das in-

constantes urgências motoras. Diversos tipos de

impulsividade, inconsistência e labilidade da

atenção subentendem um eclipse da tonicidade

mental, e não meramente postural, como está

hoje demonstrado em muitas patologias (Wallon,

1928, 1959b).

A labilidade tônica conduz à labilidade men-

tal, assim como a assinergia motora, decorrente

de uma tonicidade deficitária ou mal regulada,

pode implicar êxtase mental e turbulência motora

(Wallon, 1925), que tendem a abolir perante o

objeto ou a ação toda a espontaneidade e toda a

noção de si (somatognosia), gerando inconstan-

tes e infatigáveis mudanças de atividade e de

focalização, como posso clinicamente testemu-

nhar, com inúmeros casos de hiperatividade e

de déficit de atenção, uma explicação plausível e

atual para explicar e compreender alguns

subtipos de dificuldades de aprendizagem.

Como a psicomotricidade se caracteriza por

interações complexas entre o sistema motor (pira-

midal, extrapiramidal, reticular, cerebelar, e me-

dular) e o sistema neurovegetativo (emoções, pos-

turas e atitudes), os seus sinais desviantes podem

fornecer indícios clínicos relevantes para perce-

ber as intricadas relações entre a motricidade e o

psiquismo e entre a sensibilidade e a afetividade.

Wallon fornece ainda outra visão neuropsico-

lógica muito atual sobre o processo da imagem

mental. Para ele, a imagem mental emerge da

ação motora e dos sistemas somáticos e sensitivos,

mas não corresponde aos determinantes reais

postos em jogo pela própria ação. A consciência,

resultante da integração superior de dados intra

e extrassomáticos, forma-se a partir deles, mas

tem os seus códigos próprios, suas representações

não se sobrepõem apenas aos códigos sensório-

motores utilizados pela ação.

A integração sensorial exteroceptiva inicia-

se em uma espécie de recodificação propriocepti-

va. É esse o sentido de unidade dialética da con-

duta que caracteriza o pensamento neuropsico-

lógico walloniano. Por esse processo, a dete-

rioração da ação ou do gesto pode decorrer da

interposição de imagens capazes de perturbar o

desenrolar e a fluência melódica da ação. A visão

de Damásio (1994, 1999) sobre esta matéria, em-

bora mais transcendente, não é antagônica à de

Wallon. Para ele, de um lado, está o controle das

competências sensório-motoras que preparam

o gesto (output), do outro, o surgimento de um

processo a partir do qual se elaboram novas com-

petências cognitivas (reaferência, lei do efei-

to integrativo), ou seja, o controle do efeito.

A fusão psicomotora, emergente da inten-

cionalidade da ação, e já estudada por Wallon

(1925, 1941, 1973), na imitação da criança, não

é mais do que a emergência da representação

da ação que se opera em uma sucessão de eta-

pas. Para este autor, a criança dispõe de com-

petências sensório-motoras iniciais que lhe per-

mitem adaptar-se espontaneamente a uma sé-

rie de atitudes, de gestos e de posturas oriundas

dos seu ambiente sociocultural, reproduzindo

ou copiando modelos, inicialmente na sua pre-

sença. Mais tarde, o modelo perceptivo passa a

ser relacionado com dispositivos inibidores, po-

dendo recuperá-lo sem ser necessária a sua pre-

sença. Ou seja, a distância mental criada entre

a percepção e a ação permite a intrusão de com-

ponentes cognitivos que permitem regular, ini-

bir, recriar e opôr-se à ação, personalizando-a.

A ação é concebida, em termos wallonianos,

como estritamente regulada pelo seu efeito, con-

cepção hoje completamente aceita nas neuro-

ciências e primeiramente avançada pelo russo

Bernstein (1967, 1986d), a que me dedicarei

mais adiante. De uma simples regulação sensó-

rio-motora, o desenvolvimento psicomotor in-

duz uma organização mais complexa da ação e

desencadeia um controle e uma automatização

das condutas mais intencional e flexível, alar-

gando a qualidade da aprendizagem e da adap-

tação, quer na evolução da espécie humana, quer,

obviamente, na criança.
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A aprendizagem sugere em Wallon uma

modificabilidade dos níveis anteriores de orga-

nização neurológica, a resolução de um conflito

entre dois níveis de organização, o anterior e o

novo. Encarada em uma perspectiva neuropsico-

lógica, a psicomotricidade não se constrói como

um edifício de vários fatores (tônicos, posturais,

somatognósicos, etc.) talhados segundo um pla-

no, mas, sim, como uma reorganização ou uma

substituição do plano que presidia à organiza-

ção anterior e precedente da ação. Tal reorgani-

zação original, de caráter competitivo, seletivo e

integrativo pode levar à supressão de sinapses

em vez de à simples adição de contatos entre os

neurônios, subtraindo conexões irrelevantes.

A aprendizagem sugere, na ótica de Wallon,

a criação de sistemas neurofuncionais mais

econômicos e eficazes, por isso o controle dos

gestos passa a ser cada vez mais ajustado aos

efeitos desejados. Objetivo e fim, psiquismo e

motricidade passam a estar ligados por uma

série de procedimentos automatizados, que são

controlados cognitivamente.

Esta visão dos processos de automatização,

hoje também aceita na literatura neuropsico-

lógica, está na origem do surgimento das aptidões

e das competências de qualquer tipo de aprendi-

zagem não-verbal ou verbal, aprendizagem essa

concebida como a criação de um novo sistema

funcional, que pode desmoronar por efeitos de

uma lesão e que se constitui como uma organi-

zação neurocerebral inédita, evidenciando uma

nova integração dos corpos estriados, já consi-

derados por Wallon, em 1928, como centros pri-

vilegiados de regulação dos automatismos.

Sabe-se, hoje, atavés de conhecimentos mais

precisos, que os gânglios da base, os núcleos

caudados, a substância negra e o putâmen rece-

bem informações de todas as regiões neocorticais

e estão conectados com substratos neurológicos

recentes, como a área suplementar motora e o

córtex pré-frontal, fazendo parte de sistemas

inibidores e retículo-energéticos que modulam

a sensibilidade, a postura e a tonicidade, além

de garantir a unidade sistêmica entre os com-

ponentes psíquicos que pensam e os componen-

tes sensório-motores que executam a ação.

Em síntese, a concepção neuropsicológica

da ação e do pensamento, isto é, da psicomotri-

cidade, introduzida por Wallon, conserva toda

a sua atualidade e fecundidade. Ela deve, como

teoria, estar por trás da criação de modelos de

diagnóstico psicomotor, assim como deve nor-

tear qualquer tipo de intervenção psicomotora,

seja terapêutica, reabilitativa, reeducativa ou

educativa.

SÍNDROMES PSICOMOTORAS FATORES PSICOMOTORES UNIDADES FUNCIONAIS

3a unidade

Planificação

Intenções/Programas

Verificaçãp/Correção

Regulação/Controle

2a unidade

Processamento

Des./codificação

Análise/Síntese

Seleção/Integração

1a unidade

Atenção

Facilitação/Inibição

Regulação tônica

SPMH

Praxia fina

Praxia global

Estágio

Espaço-temporal

Somatognósia

Lateralização

Equilibração

Tonicidade

S. córtico-projetivo

Insuficiência frontal

Imperícia expressiva

Impulsividade/Inércia

S. piramidal

S. córtico-associativo

Dificuldades fala/grafismo

Instabilidade emocional

Faltam automatismos

Subcoréia

S. extrapiramidal

S. cerebelar

Insegurança  gravitacional

Hiperatividade

Paratonias

Sincinesias

Assinergia




