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Resumo  

O presente artigo objetiva mostrar como a Psicomotricidade pode contribuir para o processo de inclusão de 

Felipe, encaminhado pelo NAPNE – Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Especiais. O estudo 

aborda o relato dessa estimulação a este aluno do 6ª Ano do Ensino Fundamental de uma escola pública no Rio 

de Janeiro, com diagnóstico de surdez e atetose, realizada de julho a novembro do ano de 2015. A pesquisa 

resulta da investigação desenvolvida durante o curso de pós-graduação em Educação Psicomotora do Colégio 

Pedro II - RJ e aborda o relato e analise das sessões realizadas com o Felipe à luz do referencial teórico. A 

metodologia concentrou-se em uma pesquisa descritiva na forma de estudo de caso, numa abordagem 

qualitativa. Com o trabalho psicomotor oferecido ao aluno descobriu-se que alguns professores de outras áreas 

perceberam diferenças no desenvolvimento do aluno, possibilitando a compreensão da escola de que o trabalho 

psicomotor pode favorecer outras crianças desde que ele seja contemplado aos demais alunos em situação 

semelhante, ou seja, em situação de inclusão. A pesquisa também veio reforçar a importância do NAPNE como 

setor designado para os processos de inclusão na escola. Concluímos que as ações implementadas nas sessões 

com o Felipe ajudaram ao aluno ultrapassar algumas dificuldades e sentir-se integrado, a Ele mesmo, ao Outro e 

aos Objetos, elementos fundamentais as sessões, e através de gestos espontâneos e atividades lúdicas 

estimulando suas estruturas psicomotoras, alicerce das relações sociais, conseguimos ver nele a alegria de 

pertencer a este espaço, ao grupo e de sua importância como sujeito. 

Palavras-chave: Inclusão, Identidade e Movimento. 

INTRODUÇÃO 

O caminho de investimento no sujeito para uma educação integral deveria ser um 

objetivo da escola contemporânea, ou pelo menos uma preocupação da sociedade que interage 

junto à educação, pois este sujeito está na essência da estrutura social e da educação, ele é 

estimulado a produzir seu sustento e sua realização, assim como o sustento da sociedade e sua 

realização nela, de forma cada vez mais eficiente. 

Compreendemos que o aluno nos chega fragmentado e o professor é exatamente esse 

outro capaz de exercer essa função de estimular a unificação desse corpo. Segundo Moreira et 

al (2013) a Psicomotricidade é vista como uma abordagem educativa com fundamentos nas 

atividades naturais e espontâneas do indivíduo. O profissional deve estar atento as respostas 

do aluno para ampliar suas vivências psicomotoras necessárias no processo de escolarização. 

Segundo Alves (2013) a nova LDB (Lei n. 9.394/96) considerou apenas o ensino 

fundamental como obrigatório e justificado pelo governo como sendo a lei do possível, 

dependente dos recursos possíveis pelo estado e adequada às diferentes situações da educação 

nacional. Segundo Bonamino (2003) a LDB, concorre para o fortalecimento do poder 

regulatório que o governo federal passou a exercer em todos os níveis educacionais, pela via 

da avaliação e das reformas curriculares. 
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Por isso, todos os projetos e setores organizados nas escolas tendem a terem 

dificuldades para implementarem atendimentos adequados aos alunos com algumas 

necessidades especiais, pois a prioridade não é essa, além da compreensão dos docentes em 

relação a produção dos seus alunos voltada sempre para a normalidade de forma 

classicamente conteudista. 

Muitos investimentos neste sentido ficaram e ainda ficam a mercê do “terceiro setor” e 

a enxurrada de dinheiro que jogado as organizações não governamentais, poderia 

perfeitamente dar conta de muitas urgências à inclusão. 

De acordo com Brasil (2016) o paradigma da inclusão afirma que todos se beneficiam 

quando as escolas promovem respostas às diferenças individuais de estudantes, e é assim que 

os projetos de mudanças nas políticas públicas são impulsionados. O que se observa é que 

quando alguém se dedica para reconhecer as potencialidades desses sujeitos e questiona o 

espaço escolar, a proposta de inclusão começa a ser gestada. 

Alves (2013) nos diz que não são todas as crianças que têm em sua origem a 

implantação do desejo. Algumas crianças em sua origem são recebidas como selvagens, que 

deles, nada se quer saber. Outras são recebidas como estrangeiros, que supomos nos trazer 

coisas de outro mundo. 

Levin (2005, apud LEJONQUIÈRE) aponta que a criança dessa mãe aterriza nos seus 

braços como se fosse um estrangeiro. À diferença do selvagem – cujos mistérios o civilizado 

teima em apagar enquanto tais, o estrangeiro é suposto ter coisas de Outro mundo para nos 

contar. Espera-se que aprenda nossa língua para virmos, a saber, sobre esse Outro mundo e, 

assim, ficarmos menos estranhos e mais familiares. O investimento narcísico dos adultos faz 

da criança um estrangeiro a ser recebido nos braços e não um selvagem de quem nada se quer 

saber.  

Assim nos chegou o Felipe, aluno do 6º Ano do Ensino Fundamental da turma 603, 14 

anos, filho de uma família composta por 4 pessoas, O Pai, a Mãe, o Felipe e uma Irmã mais 

nova, aluno desde a 1ª série nesta instituição e desde o início apresentou diagnóstico de 

Encefalopatia Bilirrubínica (Síndrome de Kernicterus), Atetose e Surdez.  

Desde cedo Felipe apresentava dificuldades em lidar com frustrações, dificuldades no 

grafismo e movimentos da coordenação fina, com variações de humor e um quadro de 

coreoatetose e deficiência auditiva bilateral profunda. Ele inclusive fez implante coclear em 

2004, e ainda apresenta pouco ganho na fala. Felipe tem um interesse grande pela matemática. 

Não sabíamos até onde ele se encontrava, um estrangeiro, ou um selvagem, pois não 

sabíamos como ele foi recebido, ou como era visto pelos demais docentes e demais 
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funcionários da escola. Iniciamos este estudo, concomitante a sua estimulação, com a 

assinatura do Termo de Consentimento dos Pais do Felipe, no sentido de manter seu nome 

próprio no trabalho e divulgação do trabalho com o mesmo. 

Segundo Araujo et al (s/d)  encefalopatia bilirrubínica é a síndrome clínica neurológica 

observada em recém-nascidos ictéricos e por kernicterus a impregnação amarelada dos 

núcleos da base, cuja característica histopatológica é a de necrose das células, sete a dez dias 

após o nascimento. Em algumas fontes de literatura os dois termos são considerados 

sinônimos. 

A Atetose, ou flutuações são um grupo de alterações de tônus variável, cujo prejuízo 

motor é resultado de lesões nos núcleos da base, ou nas vias aferentes e eferentes a este 

núcleo. A principal característica é a alteração no planejamento da função motora, causando 

movimentos involuntários mais distais. Já na atetose com distonia ocorrem mudanças 

repentinas no tônus, variando de hipertônico para hipotônico com flutuações extremas e 

grande assimetria. Os movimentos involuntários são proximais e normalmente com grande 

amplitude (FORTI-BELLANI et al, 2011). 

Percebeu-se no aluno Felipe uma dificuldade na deglutição, que acentua nos momentos 

de excitação causando um excesso de salivação, e como descreve Guimarães (1999): Em 

pacientes portadores de paralisia cerebral, o envolvimento das áreas motoras do cérebro 

determina um atraso no desenvolvimento motor na área dos órgãos fono-articulatórios. É 

frequente a presença de reflexos, nesta área, em idades que deveriam ter desaparecido. A 

persistência destes reflexos, agora patológicos, impede a utilização adequada destes órgãos na 

alimentação e desenvolvimento de atividades musculares mais elaboradas. Estarão alteradas 

funções como a mastigação e deglutição. 

Lima, Pereira e Morais (2011) diferenciam a surdez em dois tipos: congênita como 

aquela em que se nasce surdo, ou adquirido a qual é consequência de doença ou acidente. Os 

autores também estudaram o desempenho do equilíbrio em crianças surdas e constataram 

dificuldades em manter a postura, propondo para essa menor capacidade de equilíbrio das 

crianças surdas, programas estruturados de atividade física que enfoquem a capacidade de 

controle postural e integração sensorial (apud Rine et al., 2004).  

A linguagem permite ao homem estruturar o pensamento, os sentimentos e se 

comunicar além de marcar sua entrada na cultura. Os indivíduos que não ouvem utilizam 

como meio a linguagem não-verbal. “É importante ter a clareza de que o que faz a diferença 

na educação do surdo não é se a escola é especial ou se é escola comum, mas sim a excelência 

de seu trabalho” (LIMA, 2006).  
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O presente trabalho tem como objetivo mostrar como a Psicomotricidade pode 

contribuir para o processo de inclusão do Felipe. Partindo do conhecimento de suas principais 

dificuldades, o aluno ensejou inquietações e desafios para os docentes sendo encaminhado 

para o NAPNE para o projeto de estimulação psicomotora realizado de julho a novembro de 

2015. 

 

Material e Métodos 

O trabalho constituiu-se em uma pesquisa descritiva na forma de estudo de caso, numa 

abordagem qualitativa. Inicialmente para a pesquisa foi observada a anamnese, os pais foram 

entrevistados e ouviu-se alguns relatos da coordenação do NAPNE e dos demais colegas do 

aluno. Posteriormente a assinatura do Termo de Consentimento dos Pais do Felipe, no sentido 

de manter seu nome próprio no trabalho e divulgação deste com o mesmo. Concedida 

autorização iniciou-se o processo de intervenções que foram baseadas na estimulação dos 

fundamentos Psicomotores com frequência de uma vez por semana, com sessão com duração 

de uma hora.  Foi feito o emprego dos equipamentos e materiais disponibilizados pelo 

laboratório e alguns outros levados pelo(s) Psicomotricista(s). 

As atividades com o Felipe foram realizadas com o Psicomotricista Ricardo CLS. 

Alves, registradas e posteriormente encaminhadas ao NAPNE. 

As sessões foram iniciadas com uma apresentação do aluno Felipe aos outros três 

colegas que também faziam parte do grupo, além da  escuta sobre o que Ele esperava da 

atividade. 

Posteriormente, duas alunas do Ensino Médio iniciaram também no grupo. Elas não 

estavam no programa do NAPNE, mas foram convidadas para participarem dos encontros.  

O universo da pesquisa foi o grupo de participantes que contou com seis elementos e 

nossa amostra foi o Felipe. 

O instrumento de análise da pesquisa foi o relatório organizado contendo as sessões de 

Psicomotricidade. 

 

Relatório – Relatos do caso 

Foram iniciadas as sessões de Psicomotricidade no dia 03 de Julho de 2015 com três 

alunos: J. P. C. de S. N. (da Turma 603), L. F. dos S. (da Turma 603) e R. B. M. da S. (da 

Turma 603). O Felipe só iniciou sua participação nas atividades no dia 07 de agosto. Antes 

disso observamos sua anamnese, entrevistamos seus pais e ouvimos alguns relatos da 

coordenação do NAPNE e dos demais colegas do aluno. As atividades iniciais contaram com 



6 
 

uma apresentação do aluno e uma escuta sobre o que Ele espera dessa atividade. Essa etapa 

foi feita com o Felipe em 07 de agosto com sua entrada no grupo. Como Ele não usa a 

linguagem verbal na comunicação, e nós não dominamos a linguagem dos sinais, esta 

comunicação foi feita através da ajuda dos colegas presentes que foram sinalizando, ou 

mesmo, escrevendo para que Ele pudesse entender os objetivos desse momento. 

Nesse primeiro dia de participação o R. B. M. da S. ajudou muito nessa apresentação do 

Felipe, colaborando na comunicação com Ele e o ajudando a se colocar no grupo. Essa 

relação se iniciou através da escrita. Dando sequência as atividades, fizemos uma estimulação 

sensorial com a utilização dos sons corporais. O Felipe se saiu muito bem em todas as 

atividades propostas e sempre sorridente e disposto a fazer tudo. Não nos debruçamos nas 

dificuldades, pois achamos que Ele se superou o tempo todo.     

As atividades de estimulação sensorial acontecem através da utilização do corpo como 

material de exploração aos sons. Isso enriquece a organização do esquema corporal do sujeito. 

Utilizamos nesse aspecto, várias alternativas de exploração corporal, sem e com o auxílio de 

objetos. O corpo é o instrumento de utilização e exploração. Conhecer o próprio corpo torna-

se uma alternativa importante para sua posição na relação com o outro. 

Ao final das atividades quase sempre realizamos uma relaxação. O Felipe apresenta 

mais tensões que relaxamento em seu corpo, mas a experiência de relaxar foi fundamental 

para mudar sua postura de imediato. E assim terminamos esse primeiro dia acreditando nessas 

relações iniciadas com o esquema corporal. Ao final do trabalho pedi que os alunos fizessem 

um desenho do que eles vivenciaram nas atividades. Abaixo, o desenho do Felipe, como 

material 1. 

 
Material 1 

 

Na segunda sessão (14/08) continuou-se a estimulação sensorial utilizando a argila 

como objeto estimulador. O psicomotricista pediu que eles se moldassem na argila e o Felipe 

(vide fotos abaixo - material 2) primeiro fez uma escultura que parecia ser de alguém 

dançando, pois durante o trabalho de aquecimento, foi aproveitado uma atividade que ele 

tinha feito com outro professor que foi a dança do Jongo. Ele moldava-se na argila, como um 

dançarino de Jongo. 
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                            Material 2 
 

 Ao mesmo tempo em que a sensorialidade foi trabalhada, no contato com a argila, 

material extremamente rico para as sensações exteroceptivas, também a organização do 

esquema corporal estava sendo estimulada, pois o Felipe providenciou detalhes do seu corpo 

na escultura de argila. Pode-se dizer que a coordenação motora fina, tão importante para a 

escrita do Felipe, também estava sendo estimulada. 

A exterocepção é um dos segmentos organizadores do esquema corporal, pois nos dá 

 visibilidade, através da experimentação, de uma sensorialidade periférica do corpo, 

juntamente com  os segmentos: viceroceptividade e a proprioceptividade, são responsáveis 

pela organização do esquema corporal. 

A relação dele com as duas meninas do Ensino Médio que faziam a atividade também 

foi muito importante, pois elas ajudaram o Felipe a despertar em como fazer os contornos e os 

detalhes da escultura e com isso elaboravam uma convivência de harmonia com o outro, com 

o objeto e principalmente consigo mesmos.          

No dia 21 de agosto focamos numa atividade inicialmente de flexibilidade geral, num 

reconhecimento do corpo como instrumento de ação, para finalmente realizarmos uma 

atividade específica de relaxação, produzindo um relaxamento individual com o objetivo de 

retirada das tensões de todos os músculos do corpo. 

Essa atividade de relaxamento promove uma alternância de sensações, uma modulação 

tônica variada, o que resulta numa conscientização mais ampla de como está nosso corpo e 

era exatamente isso que precisávamos que o Felipe sentisse naquele momento. Essas 

atividades tiveram um prolongamento no último dia de aula de agosto, dia 28, com um 

trabalho não mais de flexibilidade e sim de alongamento corporal, seguido da relaxação, 

como um artifício de culminância da estimulação da organização do esquema corporal, ou 

seja, do reconhecer-se corporalmente, identificando partes e o todo do seu corpo. 

Ao final desse encontro conversamos sobre o vivido e todos afirmaram indícios de uma 

maior conscientização do próprio corpo. Mesmo não se expressando com facilidade, o Felipe 

concordou com o grupo em relação a satisfação do que havia feito até então. 
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Em suas expressões ficava claro e evidente que o Felipe gostava dessa nova maneira de 

se movimentar e experimentar seu corpo. Ficava nítido quando nos abraçávamos e 

observávamos na tonicidade de seu abraço, uma propriedade diferente na utilização do corpo 

para o contato com o outro.  

Essa era a primeira etapa das atividades propostas para este grupo, extremamente 

singular num atendimento em Psicomotricidade, pois as características dos seus componentes 

eram distintas e bem particulares. O Felipe com suas facilidades e dificuldades, o R. B. M. da 

S. com uma atenção ao Felipe e ao mesmo tempo uma superação de suas próprias 

dificuldades e as meninas, ambas com uma timidez incrível e também uma atenção imensa ao 

Felipe. 

Chegamos a setembro já familiarizados no grupo, mesmo com a ausência dos alunos: J. 

P. C. de S. N. e L. F. dos S. que só frequentaram o mês de julho, nos tornávamos a cada dia, 

mais próximos.  

Em todas as aulas, íamos até o NAPNE pegar o Felipe para as atividades e vínhamos até 

a sala dos espelhos que fica no final da escola, perto da quadra de esportes. Vínhamos por este 

caminho, sempre bem agarrados um no outro. Isso parecia causar ao Felipe uma segurança 

maior.   Ele também abraçava e tocava corporalmente neste abraço. Como quem se sentia 

acolhido e desejado para este convívio vivencial na Psicomotricidade. 

No dia 04 de setembro não houve aula, pois só veio o R. B.M. da S. e foi dada a opção 

se ele gostaria de participar de uma atividade de Meditação ministrada por outra professora, 

visto que demonstrou uma sensível desmotivação ao saber que ninguém viria para nossa 

sessão. Ele aceitou a sugestão e gostou muito de ter participado. 

No dia 11 de setembro iniciamos as atividades de dissociação de movimentos através 

das bolas grandes (bolas de bobath) e também a estimulação da coordenação ampla. A alegria 

e vibração do Felipe nessas atividades foram o ponto alto da sessão, pois Ele sorria o tempo 

todo. Isso com certeza era o resultado de uma instabilidade de movimentos experimentada 

quando Ele ficava sobre a bola e perdia o equilíbrio.  

Tentando buscar um equilíbrio e coordenar os movimentos do corpo, dissociando 

membros superiores e inferiores na execução dos movimentos Ele se sentia livre, voando 

sobre o solo, sendo conduzido pelos colegas, ou tentando fazer sozinho, a manutenção do 

corpo sobre a bola. Ao jogar a bola para o companheiro de diversas formas (com as mãos, 

com os pés, com a barriga, com o bumbum, com a cabeça, etc...) o Felipe experimentava 

outros gestos não conhecidos por Ele, na relação com o outro. Seu sorriso ficava ainda mais 

aberto e demorado, às vezes em gargalhadas, demonstrando total satisfação. 
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O outro era sempre uma referência ao Felipe, seja na vinculação necessária à imagem 

corporal, ou na relação de afetividade e companheirismo, que construía os laços sociais de 

alguém com algumas dificuldades nessa relação. 

Seu sorriso contagiava a turma toda. Realizar-se corporalmente numa atividade é raro a 

um ser humano de nossos tempos, pois o tempo não nos permite esse espaço. Foucault (2014) 

apresenta a ideia de tempo como uma técnica de controle das atividades e dos corpos, 

impondo precisão e utilidade. Ao examinar o tempo na escola percebemos essa compreensão 

apresentada nas práticas atuais. O aluno precisa de um tempo que não é só cronológico, mas 

aquele que é subjetivo onde encontre prazer ou desprazer. O Felipe conquistava aqui esse 

espaço de realização. 

No dia 18 de setembro, o Felipe não compareceu a sessão, apenas o R. B. M. da S. 

estava presente e fizemos um trabalho de equilíbrio e coordenação fina com a utilização de 

copos plásticos, garrafas pet e água, explorando as diferenças em tamanho, densidade, 

quantidade e substâncias. O R. B. M. da S., mesmo sozinho, gostou muito da atividade, pois 

foi desafiado o tempo todo do encontro. 

No último dia, em 25 de setembro, voltamos a fazer os alongamentos e relaxação, com 

uma atenção especial com a respiração. A relaxação tem na respiração o ponto crucial de 

mobilização para a atenuação tônica e a consequente facilidade para relaxar. 

Nesse dia foi muito interessante, pois eles deitaram nos colchonetes e lhes pedimos que 

soltassem bem o corpo todo. O Felipe não consegue essa distensão corporal nos membros 

superiores e inferiores, Ele apresenta uma tensão maior nesses membros, principalmente nas 

extremidades, por conta da atetose, visivelmente numa flexão maior desses membros. Para 

ampliar a possibilidade de atenuar esses flexionamentos de membros, colocamos um 

colchonete sobre o corpo deles. Mesmo com certa dificuldade para respirar, o Felipe iniciou 

um jogo de esconder o rosto sob o colchonete, e ser descoberto, que ora relaxava, ora 

despertava, como se estivesse dormindo e acordando. Com isso pudemos implementar um 

tempo maior para o dormir e um tempo menor para o despertar, fazendo com que Ele 

vivenciasse um relaxamento mais ampliado, principalmente de membros superiores e 

inferiores. 

Chegamos a outubro, no dia 02 e o movimento do grupo se ampliava a cada encontro. 

Nesse dia repetimos a utilização das bolas grandes, pois objetivamos estimular uma série de 

estruturas psicomotoras básicas que ficaram em déficit nos anos iniciais da vida desses 

alunos, que são: o equilíbrio, a coordenação ampla, a organização espacial e temporal e a 

dissociação de movimentos. Todas essas estruturas são fundamentais para a escrita, a 
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linguagem e a expressividade do sujeito na relação com ele mesmo, com o outro e com o 

objeto, por isso optamos por elas. 

A atividade se iniciou com a exploração da bola em todo o corpo, depois a bola na 

relação com o outro, em duplas, depois em trios e depois o quarteto (o grupo todo). Felipe ao 

passar a bola pelo corpo sentia-se mais motivado, e equilibrar a bola alternando as mãos, 

seguindo pelo corpo até os pés. Quicar a bola foi mais difícil, pois no início Ele batia na bola 

e só quando mudamos para a relação dois a dois, ele conseguiu perceber a necessidade de 

maior sutiliza para empurrar a bola ao solo. Isso foi se aperfeiçoando ao longo da sessão 

conforme aumentávamos de dupla para trio e depois ao quarteto. A alegria em usar a bola era 

contagiante por parte do Felipe. 

Ao final da sessão, como de costume questionei qual foi a sua sensação fazendo essas 

atividades de hoje aqui nessa sessão? Ao Felipe, pedi que Ele escrevesse em uma folha o que 

havia sentido e Ele se desenhou e escreveu duas frases (digitado abaixo no material 3). 

 

                                    Material 3 
 

No dia 09 de outubro trabalhamos a coordenação ampla dando sequência a evolução das 

estruturas psicomotoras, pois a coordenação necessita das outras estruturas para se organizar. 

Utilizamos nesse dia, como intermediário na relação entre os componentes do grupo, a 

bolinha de tênis, primeiro individualmente, tentando imitar os garotos que ficam nos sinais e 

depois em duplas, trios e quartetos. 

No primeiro movimento, individualmente, o Felipe apresentou uma rigidez em relação a 

dissociação de movimentos muito séria, o que nos aponta para o entendimento da dificuldade 

na coordenação ampla que o Felipe apresenta. Ele apresentou uma dificuldade na 

independência de membros superiores entre si, e mais acentuadamente em relação a 

independência de membros superiores em relação aos inferiores. O trabalho com as bolinhas 

de tênis propiciava uma experimentação dessas possibilidades, principalmente conforme 

íamos alternando do individual para a dupla, trio e quarteto. O Outro ajudou muito ao Felipe 

se localizar melhor, apresentando uma plasticidade melhor em seus movimentos. Sua alegria 

agora acontecia quando Ele se sentia desafiado e passava a desafiar o Outro. Essas 
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experiências faziam o corpo do Felipe, perceber o tempo, o espaço, a velocidade do objeto, 

propiciando uma estimulação à sua coordenação. 

Em 16 de outubro, reforçamos a estimulação à dissociação de movimentos, pois esta 

variável se mostrou mais urgente que a coordenação. Foi feito uma atividade com bolas de 

borracha em tamanho médio utilizando-se das mãos e dos pés, alternando os membros e 

depois se utilizando dos dois em uma mesma atividade com as bolas. Mais uma vez 

utilizamos a evolução do individual ao grupo maior, o quarteto. Felipe cada vez aprimora 

mais sua percepção do corpo e do objeto no movimento. 

Ao final dessas atividades fizemos um relaxamento em duplas, onde um massageava o 

outro, nas costas, primeiro na altura do ombro, descendo as costas até a cintura, sob nossa 

orientação, depois fizemos o relaxamento em grupo, onde um deitava e os outros 

massageavam o corpo todo do colega que estava deitado, com as bolinhas de tênis, também 

sob nossa orientação em relação aos tipos de movimentos massageadores e os locais de toque. 

Durante a atividade, observei o depoimento das pessoas que fizeram com o Felipe. Elas 

diziam que o toque do Felipe era bem firme, expressivo. Quanto a Felipe receber a massagem, 

Ele se posicionava sempre disponível ao toque, tranquilo em relação a massagem. Também 

perguntei aos alunos o que eles tinham gostado mais nesse dia. Todos disseram quase a 

mesma coisa: gostamos da massagem. Para o Felipe, a pergunta foi escrita e sua resposta foi 

um SIM! Bem grande com exclamação inclusive. Acho que Ele concordava com a turma 

sobre a massagem. 

Ao final da sessão, como de costume foi questionado qual foi a sua sensação fazendo 

essas atividades de hoje aqui nessa sessão? Ao Felipe, pediu-se que Ele escrevesse em uma 

folha o que havia sentido e Ele escreveu duas frases (abaixo no material 4). 

                                     Material 4 

 

O próximo encontro foi em 23 de outubro, levamos papel para a sessão, como o objeto a 

ser explorado neste dia. 

O papel tem um poder especial de funcionar como um objeto de ligação com o outro, às 

vezes de forma a favorecer ao afeto, outras para a agressividade destinada ao colega. Nesse 

dia, não deixamos essas características tomarem o grupo, pois iniciamos dirigindo a ação e 
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quando isso acontece, diminuímos essas possibilidades. A direção foi voltada o tempo todo 

para a estimulação da coordenação fina e da dissociação de movimentos, com a mesma 

estratégia anterior, inicialmente individual, até chegar ao quarteto. O papel foi trabalhado 

como folha ao vento, numa equilibração da folha, foi usado como objeto de ligação 

impossível de ficar só com uma pessoa (duplas) e também nessa sequência, o papel foi 

amassado em forma de bolinha e depois desamassado para voltar a ser uma folha. Também 

usamos o papel para fazer bolinhas que foram utilizadas num jogo de domínio do tempo e do 

espaço, na dissociação de movimentos de membros superiores. Todas essas atividades 

produziam nos alunos uma atenção muito grande no controle das bolinhas de papel. 

Ao final desse encontro perguntamos se eles gostaram mais das atividades de hoje com 

as bolinhas ou as atividades de relaxamento? O Felipe respondeu que foi o relaxamento. 

Perguntamos também como ele se sentiu nessas atividades e Ele respondeu FELIZ. 

Não houve sessão no dia 30 de outubro, pois foi feriado e no dia 06 de novembro houve 

um pedido de dispensa dos pais pedindo para que os mesmos não fizessem as atividades. 

Não tivemos aula no dia 13 de novembro, por motivos particulares. 

Dia 20 de novembro foi feriado e as provas de PI iniciaram no dia 25 de novembro 

ficando impossível realizar atividades. Não tivemos mais encontros com o grupo, encerrando 

assim esse trabalho. 

Concluímos este relatório das atividades do aluno Felipe com muita satisfação em ter 

conseguido estimular tantas possibilidades demonstrada por Ele. Certamente a demonstração 

de prazer em participar das atividades aponta para um resultado satisfatório ao 

desenvolvimento de suas potencialidades. 

O Felipe se mostrou sempre disponível ao trabalho e aos colegas do grupo. Também se 

observou um afeto impressionante em suas relações com o professor e com os colegas do 

grupo. 

 

Resultados e Discussão 

O laudo apresentado a respeito das limitações do aluno Felipe, nos estimulou a 

relacionar os dados com as unidades funcionais descritas por Alexander Luria (1902-1977), 

quando diz: torna-se mais fácil compreender as áreas comprometidas e assim desenvolver 

uma terapia psicomotora mais especifica. De acordo com a abordagem Luriana, o processo 

neural da linguagem ocorre em três unidades funcionais que se inter-relacionam, A primeira 

unidade (Unidade Funcional I) emerge do mecanismo da atividade consciente que se inicia na 

formação reticular do tronco encefálico, com a função de regulação do tônus cortical e o nível 
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de vigília e sono, e regulando o estado de consciência influencia em todos os processos 

cognitivos (DE SOUZA BASTOS, ALVES, 2013). A segunda unidade funcional é a 

encarregada de receber, processar e armazenar as informações que chegam do mundo externo 

e interno. E a terceira unidade funcional regula e verifica as estratégias comportamentais e a 

própria atividade mental.  

A motricidade, a intencionalidade, o planejamento e a linguagem expressiva encontram-

se entre as funções mentais envolvidas. É possível afirmar, genericamente, que a terceira 

unidade funcional é responsável pelas funções executivas (KRUSZIELSKI, s/d). Lembrando 

sempre que as três unidades não funcionam separadamente, mas sim uma ação em conjunto, 

de modo complexo.             

Torna-se claro desta forma, a importância do trabalho com psicomotricidade, pois 

embasado em Fonseca (2010), a psicomotricidade é uma ciência que investiga as relações do 

psiquismo e a motricidade, considerando o ser humano como portador de um organismo 

complexo, integrando corpo e cérebro. A mente humana não pode ser independente do corpo 

e do cérebro, sendo consequentemente impossível separar o mental do neuronal e o psíquico 

do motor, o que pressupõe compreender o desenvolvimento pessoal e social dum indivíduo, 

normal ou portador de disfunções psicomotoras, como o resultado de uma múltipla integração 

e interação entre o corpo (periferia) e o cérebro (centro) e os diversos ecossistemas que 

constituem o contexto sócio histórico onde ele se insere e integra. 

Dentre as estruturas psicomotoras, o esquema corporal foi um elemento amplamente 

trabalhado com o aluno Felipe, pois o esquema corporal é a consciência do corpo como meio 

de comunicação consigo mesmo e com o meio. Um bom desenvolvimento do esquema 

corporal na criança especial pressupõe uma boa evolução da motricidade, das percepções 

espaciais e temporais, e da afinidade (SANDRI, 2010). 

Em relação à construção de sua identidade, Goffman (1982, apud Macedo 2008) diz que 

a diferença apresentada pelos deficientes é um elemento absolutamente essencial para a 

construção da Identidade Pessoal.  

O processo de resgatar no portador de deficiência sentimentos de autoestima e 

dignidade, passa pela atividade corporal (no caso a psicomotricidade) que pode se constituir 

num momento privilegiado de estimulação e percepção das potencialidades do ser humano 

portador de deficiência, servindo como estímulo para integrar os aspectos constitucionais da 

autoimagem.  Nesse entendimento, a prática não necessita valorizar demasiadamente os 

aspectos técnicos, mas servir como um estimulador da autoimagem da pessoa, 

proporcionando reconhecimento social por meio das mudanças de comportamento, gerados 
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pela experiência de conseguir superar dificuldades e, desse modo, poder estimular atitudes de 

inclusão da pessoa portadora de deficiência.  Entende-se que o portador de deficiência física 

parece obter benefícios em suas capacidades funcionais, fato que pode otimizar sua percepção 

relacionada a autoimagem, favorecer relações interpessoais e contribuir para uma construção 

ou até mesmo a modificação positiva de sua autoimagem (MACEDO, 2008). 

Pelas análises dos relatórios foi possível retirar informações relacionadas ao 

desenvolvimento de Felipe, mostrando-se motivado para participar e engajado ao grupo. 

Apesar de seus movimentos lentos, serpiginosos e flutuantes não o impediam de participar e 

interagir com os colegas. A ausência da fala produziu uma nova maneira de se movimentar, 

experimentar e se comunicar com o psicomotricista. Essa vivência confirma a ideia de 

Larrosa, (2002)  onde  a experiência é o que nos acontece, o que nos toca, é tudo que gera 

uma memória sobre a escola.  

As estruturas psicomotoras foram utilizadas como norteadoras de todo o nosso trabalho. 

Inicialmente o esquema corporal foi abordado nas sessões explorando o corpo com atividades 

sensoriais. Essa estimulação favoreceu a localização de diferentes partes do corpo. 

Entendemos que conhecer o corpo para Felipe teve importância para sua posição na relação 

com o Outro, percebendo a existência deste Outro e do mundo.  

Reconhecemos, a partir destas observações que essa estrutura atingiu os objetivos da 

pesquisa assim como define Galvão (2013) quando afirma que esquema corporal é um 

elemento básico indispensável para a formação da personalidade da criança. É a representação 

relativamente global, científica e diferenciada que a criança tem de seu próprio corpo. 

A lateralização reflete a organização funcional do sistema nervoso central, e uma 

conscientização do corpo entre a noção de esquerda e direita, e participa no processo de 

maturação psicomotor da criança. Broca e Wernicke (apud PACHER 2003) estabeleceram 

uma relação muito estreita entre lateralidade destra e linguagem. O fato dos centros da 

linguagem se encontrarem localizados no hemisfério esquerdo explicaria, assim, os 

transtornos apresentados no desenvolvimento da linguagem.  

Quanto à dissociação dos movimentos tivemos relatos de algumas atividades, porém 

não tivemos dados suficientes quanto a mudanças corporais e influência em outras estruturas. 

Visto que pelas características do aluno de movimentos atetóides justificaria um trabalho mais 

detalhado em relação à estrutura. 

Observamos um prazer no aluno nos momentos de relaxação. Percebemos o corpo de 

Felipe refletindo transformações psíquicas e afetivas pela sua tonicidade. Maximiano (2004) 

referiu-se ao tônus como um canal de comunicação com o psicomotricista, por onde se 
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estabelece um diálogo corpo a corpo ou pelos objetos. Transferindo essa informação para 

Felipe e refletindo sobre a ausência de linguagem-verbal, analisamos que sua respiração e o 

ritmo das interações desencadeadas por cada experiência foram gerando uma diminuição das 

tensões, uma noção de pertencimento, identificação e tomada de consciência no espaço e 

tempo. Felipe pode sentir que se encontra num espaço que é seu e pode ser utilizado da forma 

que deseja. 

 

CONCLUSÕES 

Ao final das sessões realizadas com Felipe, observa-se a melhora de suas 

potencialidades psicomotoras, a melhora de sua autoestima, e reforça a importância do 

NAPNE na escola, atendendo a própria Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, 

inciso I. 

Analisando as estruturas psicomotoras trabalhadas concluímos que houve melhora nos 

fundamentos: imagem e esquema corporal, tonicidade, lateralização e relaxação. Deste modo, 

percebemos que o trabalho direcionado para as vivências do corpo, foi essencial para a 

construção da identidade de Felipe, influenciando diretamente no desenvolvimento 

psicomotor e sócio-afetivo do aluno numa perspectiva inclusiva atendendo as propostas da 

pesquisa. 

Sendo assim podemos afirmar que a intervenção psicomotora, como suporte para a 

inclusão, é importante para que o sujeito possa produzir uma maior capacidade adaptativa às 

necessidades do contexto escolar. 

 

Referências Bibliográficas 

ALVES, R. C. S. XII Congresso Brasileiro de Psicomotricidade: Vínculos em Psicomotricidade: o Real e o 

Virtual - Educação Psicomotora: Vínculo, Estimulação e Estrutura. Rio de Janeiro – RJ - 12 a 15 de setembro de 

2013. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: 

Centro Gráfico, 1988. 

BRASIL. A CONSOLIDAÇÃO DA INCLUSÃO ESCOLAR NO BRASIL 2003 a 2016. 2. ed. Brasília: 

Ministério da  Educação SECADI (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

Diretoria de Políticas de Educação Especial), 2016. 413p. DE SOUZA BASTOS, Lijamar; ALVES, Marcelo 

Paraíso. As influências de Vygotsky e Luria à neurociência contemporânea e à compreensão do processo de 

aprendizagem. Revista Práxis, v. 5, n. 10, 2013. Acessado em 29/02/2016. 

FONSECA, Vitor da. Psicomotricidade: uma visão pessoal. Construção psicopedagógica, v. 18, n. 17, p. 42-52, 

2010. 



16 
 

FILHO, Péricles;MARTINS, Marcos, GOES,Cristiana.Revista Brasileira de Neurologia.Rio de Janeiro v. 

49.n.11 , jan/mar, 2013. Disponível em  em  http://files.bvs.br/upload/S/0101-8469/2013/v49n1/a3591.pdf 

 acessado em : 13/05/2016. 

FORTI-BELLANI, Cláudia Diehl, and Luciana Vieira Castilho-Weinert. "Desenvolvimento motor típico, 

desenvolvimento motor atípico e correlações na paralisia cerebral." Fisioterapia em Neurologia. Curitiba, PR: 

Omnipax (2011). 

GALVÂO, Isabel. Henri Wallon: uma concepção dialética do desenvolvimento infantil.22ed-

Petrópolis,RJ: Vozes,2013. 

GUIMARÃES, Patricia F. "A MASTIGAÇÃO EM PACIENTES PORTADORES DE PARALISIA 

CEREBRAL UMA ABORDAGEM FONOAUDIOLÓGICA.", Centro de Especialização em Fonoaudiologia 

Clinica, São Paulo, 1999. 

KRUSZIELSKI, Leandro. Teoria do Sistema Funcional. Extraído internet: (pdf) disciplinas.stoa.usp.br acessado 

em 16/05/2016. 

LEVIN, Esteban. Clínica e educação com as crianças do outro espelho. Vozes, Petrópolis, RJ, 2005. 

Disponível em  em http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistahupe/article/view/9034/6924 acessado em 

13/05/2016. 

LIMA, Daisy Educação infantil: saberes e práticas da inclusão: dificuldades de comunicação e sinalização: 

surdez. [4. ed.] / elaboração profa Maria Collet de Araujo –Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. 

Brasília: MEC, Secretaria de Educação Especial, 2006. 

MACEDO, Paula Costa Mosca. Deficiência física congênita e Saúde Mental. Revista da SBPH, v. 11, n. 2, p. 

127-139, 2008. 

MAXIMIANO, Janaína. Psicomotricidade e relaxação. Revista Psilogos, Lisboa,v.1,n.1,julho, p.85-95, 2004. 

http://www.psilogos.com/Revista/Vol1N1/Indice1_ficheiros/Maximiano.pdf. acessado em 29/02/2016. 

MOREIRA, Janaina B. FERREIRA, Elizângela F;BENFICA, Dallila T.; SILVA,Thaynara R. ; PEREIRA, 

Eveline T. ; Influências da Intervenção Psicomotora em uma Criança com Deficiência Auditiva e Hiperatividade. 

Revista da Sobama. Marília, v.14, n.1, p.3944, Jan./Jun.2013. 

http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/sobama/article/view/3586/2756. Acessado em 29/02/2016. 

MOREIRA et All. www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=233 - Acesso em 20/05/2016. 

PACHER, Luciana Andréia Gadotti; FISCHER, Drª Julianne. Lateralidade e educação física. Revista Leonardo 

Pós, v. 1, n. 3, p. 01-09, 2003. 

SANDRI, Lorena da Silva Lemos. A psicomotricidade e seus benefícios. São Paulo: Revista de Educação do 

IDEAU, 2010. 

SPTIZ, Mariana.Doença de Huntigton e outras Coreias .Revista Hupe, Rio de Janeiro, v.9,n.1, janeiro/junho 

2010. 

http://files.bvs.br/upload/S/0101-8469/2013/v49n1/a3591.pdf
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistahupe/article/view/9034/6924
http://www.psilogos.com/Revista/Vol1N1/Indice1_ficheiros/Maximiano.pdf
http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=233

