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RESUMO

O presente estudo teve como objetivo investigar a psicomotricidade como proposta
de trabalho para otimizar a expressão corporal de crianças portadoras de necessidades
especiais na área da deficiência visual (D.V.). A investigação consistiu na aplicação de
atividades buscando o desenvolvimento da .expressão corporal de crianças portadoras de D.V.
Para tanto foram organizados 2 grupos de estudo: grupo 1 composto por 5 crianças, as quais
foram trabalhadas pelos pesquisadores, com atividades psicomotoras. Grupo 2 composto por
5 crianças, não trabalhadas pelos pesquisadores, e atendidas em programas fora da Escola
Osni Macedo Saldanha, -correspondendo ao grupo controle. As sessões foram organizadas em
grupo, devido a caracterização psicomotora das crianças apresentarem certa semelhança. Os
resultados apresentados por ambos os grupos foram comparados_ a fim de que se _pudesse
verificar a influência das atividades psicomotoras junto a clientela em estudo. De um modo
geral verificou-se que o atendimento prévio influi de maneira significativa no desempenho
psicomotor de crianças portadoras de necessidades especiais na área da deficiência visual.
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1. INTRODUÇÃO

A luta pela melhoria da qualidade de vida da pessoa portadora de necessidades

especiais associadas à deficiência visual é registrada em livros, revistas, documentos

nacionais e intemacionais, seminários, congressos e pesquisas, entretanto ainda assim não é

considerada mecanismo suficiente paraa solução de muitos temas.

A partir de dados pretéritos, extraídos de literatura, detectou-se que a programação

de atividades voltadas ao auto conhecimento estaria envolvendo frustrações familiares, as

quais seriam um fator negativo no desenvolvimento das potencialidades das crianças como

afirma Terezinha Costa:

" Uma das reações iniciais apresentadas pelos pais quando nascem uma criança

deficiente pé a de negação. Tal reação é compreensível se considerarmos que o nascimento de

um filho pode significar para os pais a continuidade de si mesmos, e qualquer defeito da

criança pode ser _percebido como um reflexo das inadequações deles próprios. Sendo dessa

forma bastante dificil para os pais de crianças deficientes admitirem que seu filho apresenta

um problema. " (COSTA, l989,__p. 15).

Além destes problemas familiares, observou-se também que entre as preocupações

constantes dos profissionais que atuam na área da deficiência visual destacam-se a

alfabetização e a locomoção frente a tantos outros decorrentes das propostas de atendimento

aos portadores de D.V.

Os portadores de D.V. apresentam movimentos estereotipados, locomoção insegura,

gestos e postura inadequados, defasagem no desenvolvimento motor e falta de consciência

corporal. Devido a tais características percebe-se a ausência da expressão corporal.
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Necessidade essa superada por meio de uma proposta direcionada para

sistematização de exercícios que visem o desenvolvimento da expressão corporal pela prática

de atividades psicomotoras, tendo sempre como meta o desenvolvimento da expressão

corporal no portador de necessidade especial na área da D.V.

Através da atuação e estudos com portadores de necessidades especiais na área da

D.V. verificou-se uma escassez de informações à cerca da questão do trabalho de

psicomotricidade com essa clientela, diante de tais colocações enfoca-se o seguinte problema.

1.1 PROBLEMA

De que forma a psicomotricidade pode contribuir para o desenvolvimento da

expressão corporal na pessoa portadora de necessidades especiais?

1.2 OBJETIVOS

Genérico

PROPICIAR o desenvolvimento da expressão corporal na pessoa portadora de

necessidades especiaizs por meio da psicomotricidade.

Especfiicos

1. APRESENTAR atividades que possibilitem o desenvolvimento da expressão

corporal -em crianças portadoras de necessidades especiais.



2.  . profissionais que atuam na área de deficiência visual para um

trabalho mais abrangente com relação à expressão corporal.

1.3 DELIMITAÇÃO

l.3.l) Local - Escola Osni Macedo Saldanha.

l.3.2) Universo - portador de necessidades especiais associada à

deficiência visual.

l.3.3) Amostra - 10 crianças com idade entre 8 e 12 anos.

l.3.4) Época - maio à julho de 1997.

1.4 JUSTIFICATIVA.

As perdas impostas aos portadores de necessidades especiais associada à D.V. são

múltiplas. Qualquer uma delas é por si mesma grave, e juntas formam inúmeras limitações.

Os portadores de necessidades especiais associada à D.V. apresentam movimentos

estereotipados, locomoção insegura, gestos e postura inadequados, defasagem no

desenvolvimento motor e falta de consciência corporal. Devido a essas características percebe

ea falta de expressão corporal.

Necessidade essa superada através de uma proposta direcionada para a

sistematização de exercicios que visem ao desenvolvimento da expressão corporal por meio de

atividades psicomotoras.
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1.5 HIPÓTESE

1.4. 1) A psicomotricidade desenvolve_ a expressão corporal.

1.4.2) As crianças trabalhadas adequadamente apresentam melhor desempenho do

que as não _trabalhadas.

1.6 MÉTODO

Este trabalho foi de caráter experimental, partindo-se da realidade, no contexto de

propostas para o desenvolvimento da expressão corporal no D.V., inseriu-se um fator de

mudança.

A investigação de campo foi estruturada em 2 momentos: o primeiro constituiu de 3

sessões semanais, com duração de 1 hora durante um período de 3 meses, com 5 crianças

com faixa etária entre 8 e 12 anos. O segundo momento foi realizado também em 3 sessões

com 5 crianças com faixa etária entre 8 e 12 anos, que freqüentam programas de atendimento

fora da Escola Especial Osni Macedo Saldanha.

Os resultados obtidos (em ambos os momentos foram comparados) a fim de que

possa-se diagnosticar a viabilidade da presente proposta. Objetivando manter o sigilo

pedagógico, os componentes da amostra foram tratados em código.

Neste trabalho, foi utilizada bibliografia especializada, experiências de trabalhos

diários, teorias sobre psicmotricidade, implantação das atividades sob a forma de pesquisa e

ação, alem de depoimentos das próprias crianças sobre o desenvolvimento.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 UM BREVE HISTÓRICO DA PSICOMOTRICIDADE

'fA origem da .psicomotricidade remonta à Antiguidade e confunde-se com a

História da Educação Física." (MORIZOT, 1982, p.54), por ocasião do 1° Congresso

Brasileiro de Psicomotricidade, realizado no Rio de Janeiro, ao abordar o que pode ser

considerado um dos primeiros momentos da Psicomotricidade, faz referências à concepção de

ARISTÓTELESt(384-322 a.c.) sobre o dualismo corpo-alma, referindo-se ao corpo como

uma certa quantidade -de matéria, moldada uma forma (sua alma).

WERNICK (1900), emprega pela primeira vez o termo composto psicomotricidade e

DUPRÉ (1907), pesquisando as relações psíquicas e relações motoras, introduz o conceito de

debilidade motora, identificada pelas seguintes características:

"Um estado patológico, congênito, do movimento, em geral hereditário e familiar,

caracterizado pela exaltação dos reflexos tendinosos, perturbação do reflexo plantar,

sincinesias, inépcia dos movimentos voluntários intencionais, que chegam à impossibilidade

de realizar voluntariamente 'a resolução muscular. " (AJURIAGUERRA, 1983, p. 232).

Outro momento, já próximo deste século, deu-se com BIRAM apud MUNIZ

(1979),cujo trabalho _resumia-se na afirmação de que a ação assume importância na

consciência que o indivíduo tem de si e do mundo exterior, colocando o movimento como um

componente essencial na estruturação psicológica do Eu.

Atualmente vista como ciência, a psicomotricidade possui crescente importância nos

trabalhos que~se.re1acionam com o desenvolvimento infantil.
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Uma criança, participando do jogo "amarelinha", por exemplo, encontra-se

vivenciando estímulos motores, seu raciocínio lógico está sendo solicitado e ainda

experimenta ao mesmo tempo uma relação com as demais crianças, portanto possui

implicações emocionais e sociais.

Os componentes de ordem cognitiva, afetiva e social acompanham o ato motor, e é diante de

um quadro -com essas dimensões que a Psicomotricidade deve atuar. Surgem daí alguns

conceitos para essa nova ciência, sendo que um dos conceitos mais abrangente e aplicável às

áreas integradas à mesma, foi definido no 1° Congresso Brasileiro de Terapia Psicomotora:

"Psicomotricidade é uma ciência que tem por objetivo o estudo do homem, através

do seu corpo em movimento, nas relações com seu mundo intemo e extemo." (MELO, 1989,

p. 5).

2.2 CAMPOS DE ATUAÇÃO DA PSICOMOTRICIDADE: reeducação, terapia e

educação.

Estudos recentes, são apontam 3 principais campos de atuação da psicomotricidade:

I. Reeducação Psicomotora - ocupa-se do atendimento individual ou em pequenos

grupos, de ciianças, adolescentes e adultos, portadores de sintomas de ordem psicomotora,

como por exemplo: debilidade motora; atraso e instabilidade psicomotora, dispraxias;

distúrbios, do tônus da postura, do equilíbrio e da coordenação; e deficiências perceptivo

motoras.

2. Terapia Psicomotora - é indicada especialmente às crianças com grandes

perturbações e cuja adaptação é de ordem patológica. Neste contexto, é de filndamental



7

importância o sentido corporal com relação à realidade e à fantasia, com a respectiva carga

afetiva, emocional, sexual, etc. Embora o trabalho com crianças seja mais freqüente, a

Terapia Psicomotora pode atender também à adolescentes e adultos, individualmente ou em

pequenos grupos.

3. Educação Psicomotora - dirigida às crianças consideradas "normais", atua como

parte integrante da educação básica durante a fase pré-escolar e escolar. Inúmeros autores

interessam-se pela corrente educativa da Psicomotricidade. Entre eles o professor LE

BOULCH, que na segunda metade da década de 60, buscando o reconhecimento dos valores

da educação psicomotora, influenciou na decisão ministerial de incluí-la nos cursos primários

da França ea partir dai foi definida como:

"Uma atividade através do movimento, visando um desenvolvimento de capacidades

básicas - sensoriais, perceptivas e motoras - propiciando uma organização adequada de

atitudes adaptativas, atuando como agente profilático de distúrbios de aprendizagem."

(MORIZOT, 1979, p. 16).

No campo da Educação Psicomotora, a busca constante do conhecimento das

necessidades e interesses das crianças, se faz necessário. Através de experiências que

produzam a adequada estimulação e que venham ampliar o vivido corporal, que é a

responsável pelos inúmeros esquemas que serão transferidos às situações vivenciadas no

futuro. A falta de adequada estimulação na infância pode acarretar problemas psicomotores.

Qualquer que -seja a proposta de trabalho e o método adotado, deve-se levar em

consideração as funções psicomotoras_ Mesmo que, em qualquer exercício, uma função

psicomotora «encontre-se associada a outras, deve-se estar consciente do que, exatamente, está

se almej ando.
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Ao longo da evolução da Psicomotricidade, diferentes classificações foram

propostas para as diversas funções psicomotoras. Entretanto, não denotam diferenças

significativas entre as concepções dos autores.

2.3 FUNÇÕES Ps1CoMoToRAs

A partir de uma revisão da literatura na área da psicomotricidade, foi possível chegar

três diferentes características: 1) esquema corporal; 2) tônus da postura; 3) dissociação de

movimentos; 4) coordenações ._globais,° 5) motricidade fina; 6) organização espacial e

temporal; 7) ritmo; 8) lateralidade; 9) equilíbrio; 10) relaxamento, 10.1) total 10.2)

dfierencial .e I 0. 3) segmentar.

1. Esquema Corporal - segundo LE BOULCH (1983, p.37), é "uma intuição de

conjunto ou um conhecimento imediato .quetemos do nosso .corpo em -posição estática ou em

movimento, na relação das suas diferentes partes entre si e sobretudo nas relações com o

espaço e os objetos -que .nos circundanl " Sendo assim .compreende .a imagem e o conceito do

corpo e suas partes.

2. T ônus da Postura - é uma "tensão dos músculos, pela qual as posições relativas

das -diversas  .do .corpo são corretamente mantidas e que se opõe .às modificações

passivas dessas posições." (RADEMAKER apud COSTE, 1981, p.25).
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"É uma atividade primitiva e permanente do músculo." (LE BOULCH, 1982, p. 36).

3. Dissociação de Movimentos - é a "capacidade -de indivi-dualizar os segmentos

corporais que tomam parte na execução de um gesto intencional." (FONSECA, 1996, p. 187).

4. Coordenações Globais (molricidade ampla) - "é definida como a colocação em

ação simultânea de grupos musculares, com vistas à execução de movimentos amplos e

voluntários mais ou menos complexos, envolvendo principalmente o trabalho de membros

inferiores, superiores e do tronco." (COSTALLAT, 1993,p. 65).

5. Motricidade Fina - "é o trabalho de forma ordenada dos pequenos músculos.

Englobam principalmente a atividade manual e digital,ocular, labial e lingual." (FONSECA,

1996, p_255).

6. Organização espacial e temporal - é a capacidade de orientar-se no espaço fisico

e de perceber a relação de proximidade de coisas entre si. Refere-se às relações de perto,

longe, em cima, embaixo, dentro, fora etc.

"A organização temporal corresponde à capacidade de relacionar ações a uma

determinada dimensão -de tempo, onde sucessões de acontecimentos e de intervalo de tempo

são fundamentais. Tratando do movimento, a Psicomotricidade solicita a associação de

espaço e tempo -conjuntamente." (FONSECA, 1996, p.272).

7. Ritmo - tratando-se de movimento, o ritmo é a "ordenação específica,

característica e temporal de um ato motor." (MEINEL; SCHABEL, 1984, p. 73). Há uma

estreita ligação entre ritmo e organização espacial e temporal.

8. Lateralidade - "é a capacidade de se vivenciar as noções de direita e esquerda

sobre o mundo exterior, independentemente de sua própria situação fisica." (COSTE, 1981,
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_p. 36). Difere, portanto, do conceito de dominância lateral, que significa o predomínio ocular,

auditivo e sensório-motor de um dos membros superiores ou inferiores, que deve ocorrer em

todas as pessoas, e é determinada, "por uma carga inata ee por influências de ordem social."

(FONSECA, 1996, p. 278).

9. Equilíbrio - "é a capacidade de manter-se sobre uma base reduzida de sustentação

do corpo, através de uma combinação adequada de ações musculares e sob influência de

forças externas." (TUBINO, 1979, p. 54).

10. 'Relaxamento é o fenômeno neuromuscular resultante de uma redução de tensão

da 'musculatura esquelética. 10.1 total: envolve todo o corpo e está diretamente vinculado a

processos psicológicos, onde o trabalho mental é determinante no alcance da redução da

tensão muscular. " (TUBINO, 1979, p. 56). 10.2 dfierencial: responde pela descontração de

grupos musculares que não são necessários à execução de determinado ato motor específico.

10.3 segmentar: designa o relaxamento alcançado em partes do corpo.

Na maioria dos movimentos, várias funções psicomotoras estão envolvidas

conjuntamente, outras vezes, há .a solicitação simultânea da percepção visual e de parte do

corpo ou do seu todo. Neste caso, destaca-se a coordenação óculo-manual, como um

importantefator para a aprendizagem da escrita.

Durante o trabalho de expressão corporal, especialmente os organizados com um

bom nível de criatividade, devem ser estimuladas as inúmeras funções psicomotoras.

"A psicomotricidade não é uma função instrumental de valor puramente efetor, ela

depende de 'inúmeras funções que no seu conjunto, justificam o ser humano como ser de

expressão." (AJUÍRIAGUERRA, 1983, p. 96).
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2.4 SOBRE O DESENVOLVÍIIVIENTO PSICOMOTOR DA CRIANÇA "NORMAL"

A psicomotricidade ocupa hoje um lugar de destaque na educação perceptivo

motora, na educação global da criança dita "normal", constitui no contexto educacional, uma

nova perspectiva psicopedagógica.

A criança pequena vive e cresce no seio de um mundo exterior do qual depende

estritamente. Ela percebe e entra em relação com esse mundo através de seu corpo,

conseqüentemente todas as formas de relação estão ligados à ação corporal.

Para que o desenvolvimento da criança se processe normalmente, ela precisa

adquirir três noções essenciais que estão intimamente ligadas entre si:

- A noção do próprio corpo

- A noção de objeto

- A noção das pessoas

2.4.1 A elaboração do esquema corporal: noção do próprio corpo.

O primeiro objeto que a criança percebe é seu próprio corpo: satisfação e dor,

mobilizações e deslocamentos, sensações visuais e auditivas, etc. Este corpo é o meio da

ação, do conhecimento e da relação.

A construção do esquema corporal, ou seja, a organização das sensações relativas a

seu próprio corpo em relação com -os dados do mundo exterior, ocupa um papel fundamental

no desenvolvimento da criança, uma vez que esta organização é o ponto de partida de suas

diversas possibilidades de ação.
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Visando melhor compreender eo desenvolvimento da criança, deve-se considerar

algumas leis que regem o desenvolvimento psicomotor. SLIPOI ( 1982 ), GUILLARME

(1983) e LOUREIRO (1984) indicam 2 importantes leis gerais que fundamentam uma ordem

de sucessão no aparecimento de novas funções:

A primeira permite observar e prever a evolução psicomotora na criança, da cabeça.,

para as partes inferiores do corpo. Efetivamente, a parte superior do corpo na criança é bem

mais pesada; desde que ré a mais desenvolvida, como da mesma forma o são as funções

motoras. Do mesmo modo o controle dos olhos, a cabeça e os ombros precede ao das

extremidades. Já a lei do -desenvolvimento próximo-distal responde pela sequência

evolutiva direcionada do eixo do corpo para as extremidades dos membros, e dos grandes

conjuntos para as menores unidades.

Assim, enquanto os músculos de equilibração da cabeça já respondem por essa ação

entre o terceiro e o quinto mês de idade, a preensão das mãos é o elemento psicomotor de

maturação mais complexo.

Estas leis do desenvolvimento podem ser observadas através das etapas da

elaboração do esquema corporal, segundo FONSECA, (1996, p. 259):

1 “Etapa: desde o nascimento até ao redor dos dois anos.

No primeiro ano de vida a criança apresenta uma atividade motora leve, difusa e

global, que vai se diferenciando em função da maturação progressiva.

Aos 3 meses, ergue e move a cabeça; adquire o controle coordenado dos olhos e uma

acuidade visual que lhe permite acompanhar e apreender os objetos.

Em seguida, endireita o tronco, ao que a conduz aos 6 meses, à primeira postura: a

posição sentada que facilita a apreensão.
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A individualização e o uso dos membros a levam progressivamente a rastejar,

engatinhar, aparecem a força muscular e com isso o controle do equilíbrio. A criança fica em

pé com apoio, depois adquire o equilíbrio na posição ereta, sem apoio e em seguida a marcha.

Com as possibilidades de ação, a criança adquire também as possibilidades para

descobrir e conhecer. Aos 15 meses, arrasta coisas, empurra, muda de um lugar a outro. Aos

18 meses caminha com segurança, manipula e segura a colher e o lápis.

2“Etapa: dos dois anos aos cinco.

É o período global da aprendizagem e do uso de si mesmo. A coordenação motora e

psicomotora chegam *nessa fase a um ponto importante de desenvolvimento. Os movimentos

corporais, são mais uniformes e menos bruscos do que no início da marcha.

A .grande atividade motora das crianças dessa idade acentua a necessidade de

material lúdico. É de grande utilidade, além dos brinquedos convencionais, o barro, argila,

areia seca e molhada, bem como água. Esses materiais exercem fascínio nas crianças devido

as ricas experiências sensoriais que oferecem.

Os teóricos -da psicologia infantil consideram essa idade ideal para oportunizar

atividades lúdicas de forma orientada e com materiais apropriados, o que proporcionará um

auxílio valioso para o desenvolvimento psicomotor, mencionar as implicações afetivas e

sociais.

3 “Etapa: dos seis aos quinze anos.

Nesta etapa os movimentos coordenam-se, e a criança executa movimentos cada vez

mais precisos e com maior rapidez. A coordenação viso-motora encontra-se em

aperfeiçoamento constante, devido ao sistema nervoso que adquire o controle voluntário de
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todos os músculos. É a idade ótima para o incentivo às atividades desportivas, jogos, dança e

recreações que exijam esforço fisico.

Grande parte das sincinesias desaparecem. Alguns vestígios de sincinesias manuais,

contudo, não apresentam anormalidade e aparecem como resultado do esforço muscular que

a apreensão do lápis exige, o que dá lugar à letra ilegível, normal no primeiro ano de

aprendizagem escolar.

As capacidades como: atenção, memória e coordenação viso-motora aperfeiçoam-se

gradativamente, até a capacidade de reproduzir sem interupções, um mesmo movimento.

Quando isso não é possível, surge a lentidão motora que impede a realização de muitas

tarefas manuais.

2.4.2 Motricidade e conhecimento: noção de objeto.

A elaboração dos diferentes elementos, que constituem o mundo dos objetos, está

estreitamente ligada com a evolução do esquema corporal e, por sua vez, com az noção das

pessoas.

A criança "deve em princípio aprender a arte de estar desperta, deve depois

aprender a fixar um objeto com os olhos e também deixar de fixá-lo." (GESELL, 1972,

p. 72).

Devido à preensão e as manipulações que acompanham a posição sentada, começa a

penetrar no espaço dos objetos, descobrindo as primeiras noções de em cima, embaixo,

dentro e fora.
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Em conseqüência dos primeiros deslocamentos, a criança constrói noções de espaço

como: aqui, ali, perto, longe, etc. A organização do espaço se estabelece a partir do corpo e

do seu meio e continua ao longo da infância através da experiência muscular e cinestésica.

A elaboração das noções de tempo passa pelas mesmas fases graduais do

desenvolvimento. "A apreciação do tempo e do vocabulário temporal dependem da

capacidade motora e do controle de si mesmo." (GESELL, 1972, p. 76).

Com frequência se ouve dizer que na criança o tempo está sempre relacionado ao

espaço; como na construção do espaço, o corpo é sempre a referência.

Portanto, à medida em que a criança utiliza seu corpo de maneira mais diferenciada

e precisa, vai tomando consciência, adquirindo conhecimento e dominando os elementos que

constituem o mundo dos objetos.

2.4.3 Motricidade e relação com as pessoas.

O meio, no qual aa criança vive, ocupa um papel preponderante em seu desenvolvimento. As

relações com as pessoas estão estritamente ligadas à atividade motora e sensoriomotora da

criança. Esta atividade permite reconhecer o mundo dos objetos assim como o das pessoas,

diferenciar-se e progressivamente adaptar-se e integrar-se. A relação com as pessoas se

manifesta de forma visível, na atitude e na expressão corporal. As alterações da relação como

angústia, ansiedade, rejeição, agressividade, que são reações de insegurança, manifestam-se

no tônus 'e nas ,posturas _podendo ser passageiras, mas podem converter-se em estados

permanentes que "bloqueiam" realmente à criança, o uso de seu corpo, e como consequência,

perturbam suas possibilidades de aprender o mundo, dificultando sua evolução.
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A psicomotricidade justifica o movimento como realização intencional, como

expressão de uma personalidade e respeito a liberdade e a expressão da criança. Como um

modo de relação particular com o mundo dos objetos e com o mundo das pessoas.

2.5 SOBRE O DESENVOLVINIENTO PSICOMOTOR DO D.V.

É pela visão que se integra a atividade motora, perceptiva e mental da criança.

Observa-se que enquanto uma criança normal é estimulada por objetos coloridos,

sonoros e que se movimentam, a criança cega tem dificuldade em perceber e movimentar-se.

No plano psicomotor várias perturbações podem ocorrer: lassidão articular, reações

hipertônicas, movimentos rígidos, ausência de liberdade corporal, dificuldade em perder o

contato com ao solo. Tais perturbações têm papel significativo no deslocamento da criança

D.V., uma vez que a coordenação entre os braços e as pemas enquanto caminha-se e saltita-se

também são atividades complexas, que exigem confiança para serem executadas. Entretanto a

criança tem dificuldade em obter tal confiança, principalmente em função do receio inerente

de chocar-se com algum objeto.

Dessa forma reconhece-se que a criança deficiente visual tem uma má adaptação

tsensoriomotora, apresenta comportamentos de ansiedade e insegurança, além da sua

autonomia c exploração espacial estarem condicionadas ao seu desenvolvimento motor.

Diante de tais colocações -a psicomotricidade deve, no âmbito da deficiência visual,

recapitular uma série de vivências que progressivamente estabeleçam a conquista da

assimilação sensoriomotora, o conhecimento corporal, a organização do espaço e



17

posteriormente a do tempo, visando promover o ótimo desenvolvimento do indivíduo

portador de incapacidade visual.

Não .se trata de desenvolver .a apreensão do esquema «corporal conhecido e vivido, a

criança D.V. acusa dificuldades ao nível do esquema corporal de ação. É neste âmbito que a

psicomotricidade pode intervir, valorizando as sensações cinotáteis e tato-cinestésicas, que

irão permitir melhores precisões espaciais e mais convenientes representações gestuais,

proporcionando conseqüentemente, uma interiorização do movimento de forma mais ajustada

e coerente, objetivando diminuir as discrepâncias, correlacionadas com a criança que

enxerga.

Neste contexto deve-se proporcionar à criança portadora de D.V. situações que

digam respeito à intggração das noções de espaço se tempo, coordenação e expressão,

permitindo à mesma a satisfação dos seus desejos e aquisição de auto confiança, progredindo

dessa forma noplano da tomada de consciência do Eu.

O movimento é o meio através do qual o indivíduo comunica e transforma o mundo

que o rodeia. É nesta linha de expressão, significação e intenção de conduta inteligível que

aplicaremos a Psicomotricidade, como condição elementar para a vivência da expressão

corporal, objetivando atingir o pleno desenvolvimento da criança.

"A expressividade dos movimentos se constituem em linguagem. Uma linguagem

que identifica o movimento pelo seu significado. Por exemplo: o movimento do gesto e o seu

significado são inseparáveis. O movimento é uma maneira do homem estar presente, uma

presença parasi e para os outros." (SANTIM,1987, p. 36). Tais colocações são facilmente

perceptivas no dia a dia: quando balança-se a cabeça lateralmente está se expressando um

movimento que traduz negativamente, enquanto que se balançar para baixo, transmite-se uma
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positividade àqueles que estão ao redor. Essa forma de comunicação (por meio de

movimentos é básica para permitir a integração com o meio). Para que se possa entregá-la

convenientemente deve-se ter o pleno domínio do corpo.

De um modo geral, o D.V. apresenta no plano psicomotor várias perturbações:

Esquema corporal - antes de qualquer coisa é preciso que a criança D.V. tenha

domínio do seu corpo. Ou seja ela deve construir seu esquema corporal primeiramente de

forma global e posteriormente de maneira mais detalhada abrangendo um conjunto de

movimentos que envolve a mobilização dos diferentes segmentos isoladamente, relação de

um segmento com o outro ou com o conjunto.

Equilíbrio - para que se possa ter equilíbrio, que é definido como um estado de

repouso em que se acham os corpos solicitados por forças equivalentes e contrárias, deve-se

ter uma interação que envolve as seguintes funções neuronais: cerebelo, manutenção do tônus

muscular, sob a responsabilidade do cerebelo, manutenção da percepção sinestésica

responsabilidade dos Órgãos sensoriais associados à percepção auditiva e visual. Nesta

concepção toma-se evidente que a carência da informação visual influi sobre a noção de

equilibrio no D.V. Assim a criança deve ser trabalhada no sentido de que seja capaz,

progressivamente, de conservar o equilíbrio em diversas posições, sejam quais forem as

modificações do meio ambiente.

Orientação espacial - é fundamental importância que a criança D.V. possa ter

autonomia em seus deslocamentos. Este trabalho também é orientado com a associação do

tempo 'e do espaço, a criança deve saber a distância entre um determinado lugar e outro;

calcular a velocidade do deslocamento,. etc. A criança D.V. não gira. o corpo em direção ao
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3. PROPOSTA DE TRABALHO

A função motora, o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento afetivo estão

intimamente relacionados na criança: a psicomotricidade tem por meta justamente destacar

neste contexto a relação pretérita existente entre a motricidade, a mente e a afetividade, e

facilitar uma abordagem global da criança por meio de uma técnica psicomotora.

Considerando estas colocações procurou-se desenvolver a expressão corporal do

D.V. Principalmente através de exercícios motores básicos nos quais incluem-se saltitar,

pular, trepar, correr, andar, etc. Através destes exercícios foram abordadas todas as firnções

psicomotoras: esquema corporal, lateralidade, equilíbrio, estruturação espacial, orientação

temporal, por meio do ritmo e da estimulação das sensações objetivando sempre atingir o

-desenvolvimento da expressão corporal.

Neste contexto, é relevante citar que duas ou mais funções foram trabalhadas num

mesmo exercício sem entretanto perder de vista objetivo ou a função principal. A clientela a

ser testada foi separada em 2 gnrpamentos confomre apresentado no item metodologia.

Dois grupos foram formados, cada um contendo 5 crianças portadoras de

necessidades especiais na área da D.V., estes grupos didaticamente serão denominados de

grupo controle e grupo experimental.

O grupo controle corresponde à clientela não trabalhada.

O grupo experimental corresponde à clientela trabalhada previamente em atividades

psicomotoras.
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Ambos os grupos foram submetidos a uma série de atividades com o objetivo de se

verificar o desenvolvimento de sua expressão corporal. Para tanto organizou-se uma série de

atividades, as guais são apresentadas na seqüência.

3.1 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

3.1.1 Atividades relacionadas ao .esquema corporal de ação.

Objetivo: desenvolver as habilidades motoras básicas fornecendo subsídios para

desempenhos posteriores.

I) Atividades para andar.

1. andar suavemente, com ombros soltos e os dedos dos pés voltados para frente;

2. andar em círculo;

3. andar na ponta dos pés e equilibrar-se com cuidado;

4. tentar erguer os braços;

5. andar naturalmente deslocando-se rápido e ordenadamente de um lugar para O outro,

6. andar em uma direção e_ quando for dado O sinal mudar;

7. andar de costas, movendo-se com cuidado;

8. a) andar de formaengragada. Rir,

b) fazer uma careta e andar como se fossem loucos;

9. a) andar mantendo a postura a mais reretapossível = andar alto;



22

b) dobrar as pernas e ficar "¿pequenino" enquanto caminha = andar baixo;

10. andar "altos" primeiro em uma direção, depois "baixos" na outra. Continuar a mudança de

direção;

11. deixar suas mãos penderem abaixo dos joelhos e andar como um gorila. Dobrar os joelhos

o mais baixo _possível;

12. andar bem rente ao chão e manter as mãos ao alto;

1.3. andar pisando primeiro com os dedos e depois com o calcanhar. Caminhar dessa forma o

mais rápido possível;

14. mostrar sentimentos diferentes pela .forma de andar:

a) assobiar enquanto andam = andar felizes;

b) andar como se estivessem muitos cansados;

c) andar afastando-se vagarosamente de algo que os assusta;

d) demonstrar outros sentimento.s._pela forma de andar;

15. andar como de encontro a um vento forte.

Atividades para a movimentação das articulações.

1. exercícios para a articulação escápulo-umeral (ombros). Através das percepções táteis

levar os braços.:

a) à fiente do corpo;

b) estendido à lateral ;(horizontal);

c) elevado à vertical;

d) atrás;

e) ao longo do corpo;



Í) circunduções nos sentidos: antero¬posterior e ,póstero-anterior;

exercícios para a articulação do pescoço:

a) movimentação para a frente;

b) para trás;

c) para as laterais, direitae esquerda;

d) rotação;

e) circundução;

exercícios para a articulação do cotovelo (movimento do antebraço)

a) na horizontal, ;estendido.;

b) na vertical, para cima;

c) à fiente;

d) para trás;

e) para baixo;

Í) rotação;

exercícios_para na articulação do quadril;

a) para o lado direito;

b) para o lado esquerdo;

c) direito e esquerdo;

d) direito e esquerdo, fiente e trás;

e) nesta ordem: frente, direito, esquerdo, trás;

Í) outra ordem qualquer;

exercícios para a articulação coxo-femoral:

a) para a frente;
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b) para trás;

c) lados;

ad) circunduções;

6. exercícios para a articulação do joelho, movimentação da perna (parte abaixo do joelho)

itens iguais ao .exercício 5_;

7. exercícios para a articulação do tornozelo: itens iguais ao exercício anterior;

8. observação da coordenação braço¬perna-ao .andar;

9. saltitos:

a) com os .pés alternados;

b) com os pés juntos;

c) com oaioelho fletido.

I]I) Atividades relacionadas à estruturação temporal.

1. andar:

a) rapidamente;

b) lentamente;

c) acelerado: começa lento e termina rápido;

d) desacelerado: .começarápido .e .termina lento.

IV) Atividades relacionadas com o peso.

1. -movimentos_pesados (relacionar .com .imitação de animais);

2. movimentos leves (relacionar com imitação de animais);

Movimentos para executar o peso:



a) andar;

_b) pular;

c) abaixar e elevar o corpo

V) Atividades relacionadas a noçao espacial

Explorar as direçoes eixos niveis e angulos com os movimentos de andar saltar correr e

todos os outros movimentos motores basicos

direção:

a) frente;

b) trás;

c) lados;

eixos;

a) vertical;

b) horizontal

c) diagonal;

níveis:

a) alto;

b) médio;

c) baixo;

formas:

a) quadrado;

b) redondo;

c) triângulo;
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d) retângulo;

e) linhas: retas, curvas, zig-zag;

Í) -ondulado;

g) em L;

h) caracol.

VI) Combinações de forma de movimento.

Relaxar se contrair: expressões faciais (zangado, feliz) e outras expressões contrastantes.

VII) Atividades para correr.

1. correr para frente;

2. correr balançando os cotovelos para a frente e para trás;

3. correr bem rápidoge parar quando for dado o sinal;

4. erguer os joelhos bem alto ao correr;

5. correr apoiados nos dedos dos pés. Manter-se sobre os dedos e não deixar o calcanhar tocar

o solo;

6. curvar-se para frente ao correr;

7. correr primeiro numa direção depois na outra. Continuar mudando de direção at.é que seja

dado eo sinagl. Perceberpara onde se vai;

8. correr o mais baixo possível, depois o mais alto, novamente baixo, depois alto. Continuar

até que seja dado o sinal



VIH) Atividades para saltar.

1. saltar e alcançar o mais alto possível;

2. correr defpressa com passinhos -curtos depois saltar para frente num grande passo _pelo ar

3. correr e saltar novamente. Saltar ainda mais alto;

4. correr e saltar. Ao saltar forçar apema direita e o bra_ço esguerdo__para frente;

5. repetir a ação ao inverso;

6. correr para frente, _ parar e virar. Correr novamente; parar e saltar;

7. bater palmas acima da cabeça enquanto saltam;

8. saltar pousando no .solo o mais .baixo_que.puder;

9. imaginar uma linha no chão. Saltar para frente e para trás, por cima da linha.

IX) Aztivi‹lades_para¿puIar.

1. pular para frente. Balançar os braços para frente e para cima ao pular;

2. pular parafrente, porémdesta vez flexionar .osjoelhos ao tocar com- os «pés no solo;

3. pular para trás tentando tocar o solo o mais suave possível;

4. pular 2 vezes:

a) para frente;

b) para trás;

5. pular para os lados; tanto para a direita quanto para a esquerda;

6. atividades 4 e 5..juntas;

7. pular alto. Torcer o corpo durante o salto.
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X) Atividades para saltitar.

1. saltitar no mesmo lugar com apenas um pé, depois com o outro;

2. saltitar para frente;¬girando num ,grande círculo. Depois de Sgpulos mudar dep pé, trocar

novamente e assim por diante;

3. dar alguns .salt0S,_ .olharpara Cima, mantendo a cabeça erguida;

4. dar alguns saltitos rápidos. Flexionar os cotovelos. A cada saltito balançar os braços para

frente;

5. saltitar para trás com um pé depois como outro. Saltitar para os lados e para trás.

Xl) Atividades4›ara._andarsaltando.

1.saltar primeiro sobre um pé e depois sobre o outro mantendo-se no mesmo lugar;

2. saltar primeiro sobre -zumápé àe depois sobre o outro_,4)orém a~nda1f_,para frente movendo-se

vagarosamente em círculo;

3. saltar para trás;

4. tentar fazer movimentos com os braços enquanto estiverem pulando. Erguer os braços para

o alto. Abrirqpara os lados como em cruz. .Explorar sua criatividade;

5. a) saltar seguindo a forma de um quadrado;

b) saltar se indo aforma deum círculo;

c) saltar seguindo a forma de um triângulo;

d) saltar seguindo aforma deum .círculo maior;

6. a) curvar-se e saltar;

b) agora; durante o :salto ficar eretos;

7. subir escadas saltitando.Descer;
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8. saltar em diferentes direções.

XII) Atividades para correr saltando.

1. andar vagarosamente em círculo;

2. agora correndo;

3. elevar os joelhos correndo em círculo;

4. fazer de conta que são cavalinhos num circo:

a) saltar para fiente e para trás;

b) saltar para frente novamente, agora tentando mover-se com delicadeza;

5. formar duplas; dar as mãos e saltar primeiramente junto e depois uma de cada vez.

XIII) Atividades para deslizar.

1. manter qspés separados;

a) puxar os pés de maneira que fiquem juntos movendo-se ao mesmo t.empo;

'b) encontrar um modo diferente de trazer os døispés umperto do outro;

2. a) manter um pé fixo no lugar e deslizar o outro até ele;

b) dar "vários passos deslizantes;

3. mover-se pela sala deslizando;

4. voltar deslizando na direção oposta;

5. a) tentar flexionar as pernas enquanto desliza. Ver como isso as ajuda a deslizar mais

rápido;

b) mostrar com os braços. Eles movem-se para cima e para baixo ou para os lados?

6. fazer um círculo. deslizando para aidireita; _.
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7. deslizar formando um pequeno círculo e cada vezçque derem- uma volta aumentar seu

tamanho.

XIV) Atividades _gerais de locomoção.

1. permanecer em um certo lugar, este é o seu ponto de partida, (ponto de referência: um

colchonete);

2. a) andarpara fora do seu ponto de partida (sem identificar direção);

b) voltar ao Sèuponto de partida;

3. a) andar para bem longe de seu ponto;

b) voltar;

4. escolher uma direção e sair do seu ponto, correndo. Parar e voltar;

5. sair do seu ponto e correr. Parar, mudar de dire,ção; .mudar novamente. Voltar ao _ponto de

partida;

6. a) agachar-se flexionando as pemas e mover-se na direção estipulada. Continuar até que

parem de ouvir o apito;

b) erguer-se e voltar ao ponto de partida;

7. descobrir uma forma de se deslocar _pelo espaço tocando no chão com 4__partes do corpo.

Voltar ao ponto de partida usando 3 partes.

XV) Relaxamento

"Pelo relaxamento descobrimos não mais o corpo que temos, mas aquele que

somos." (BERGE, l_9"86,1p._ 33).
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Preferiu-se iniciar as sessões com o relaxamento, procurando uma maior

receptividade por parte da clientela. O relaxamento serviu para despertar a atenção de todos

os sentidos exi-stentes a fim de que a mesma sentisse prazer ao realizar as atividades e, por

conseqüência ter melhor percepção do movimento efetuado.

Neste ,período a clientela vivenciou o relaxamento no chão, que devido -a sua _própria

dureza faz cederem as suas crispações musculares e as tensões nervosas, ao passo que, sobre

superficie macia estaria-se contribuindo para a acentuação das más posições da coluna

vertebral.
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No quadro a seguir apresenta-se os resultados obtidos pelos grupos em estudo.

FUNÇÕES

PSICOMOTORAS GRUPO CONTROLE GRUPO EXPERIMENTAL

1. ATENDIMENTO Atendidas desde cedo por médicos
I ANTERIOR Não høuve especialistas em instituições

especializadas.

I

' 2.1 ANDAR, - Evolução lenta, sem Adaptação às situações propostas,
CORRER E coerência à para o desenvolvimento da ação.

¡ SALTAR comportamentos Interiorização postural.I psicomotores precisos e
3 2. ATIVI- ajustados;
I DADES - Perturbações noRELACIO- equilíbrio.
INADAS
I AO 2.2 COORDENA Dispraxia. Êxito na várias situações criadas.
ESQUEMA ÇÃO 'MOTORA
I CORPOÉ RAL DE I . . _ . _ . .
¡ AÇÃO 2.3 LATERALI- Dificuldades de estruturaçao Disponibilidade corporal.I DADE e execução motora, com5 repercussão em toda a» esfera das condutas

orientadas para um fim.

, 2.4 ESTRUTU- Dificuldades de relação «e Estruturação espaço-temporal
RAÇAO organização espaço- adequada e adaptação rítmica bemESPAÇO- temporal. controlada.

TEMPORAL

I

2.5 RELAXA- inibição e reações Melhor controle durante o
MENTO incontroláveis (risos). relaxamento segmentar e total.

Controle tõnico.
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Analisando o_ quadro _percebe¬se que os .desempenhos -dos . gruposnexperimental e

controle foram distintos.

De um modo geral o grupo controle apresenta dificuldade na execução de atividades

relacionadas ao esquema corporal de ação, apresentando evolução lenta, problemas na

manutenção de equilíbrio, dispraxia na estruturação e execução motora com repercussão em

toda esfera das condutas orientadas para um fim, não apresentando coerência necessária para

comportamentos psicomotores precisos e ajustados. Observou-se dificuldades de controle

postural (N .P, C.G, AM), e ¬por ligeiras dificuldades de coordenação motora_._(B.B_,. QL).

Insuficiente vivência e má utilização do corpo, como também de execução e precisão motora

(N .P, C.G, A.M_,_B_.B,, C-L).

Quanto ao grupo experimental, seu desempenho foi significativamente melhor que o

controle. De um modo. geral -as .dificuldades foram _menores .durante a_ execução dos

movimentos, o grupo apresentou execução ajustada com coordenação de movimentos e

posturas integradas e .assumidas Durante .a execução dos _saltitos._ho.uve . dificuldade, .ÇB-.S.,

A.L., O.T.), pois tendo o solo como ponto de referência as crianças evitavam perdê-lo. Aos

poucos a iinsegurança foi -superada com a adaptação efetiva ao movimento.

Quanto à coordenação motora, os movimentos foram conduzidos com dificuldade

nas primeiras sessões _(A.L._, B.S., -O.T.), porém com .a -marcação rítmica .adequada .foram

tomando-se naturais e espontâneos. O grupo experimental observou que a movimentação dos

braços auxilia - o .movimento .de andar, .correr e saltar. Nas atividades. .para .deslizar

apresentaram facilidade na execução pois não perdia-se o ponto de referência (B.S., A.L.,

rO.T., M.B_,J_B_),.
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Quanto à lateralidade, não houve hesitação sobre qual mão ou pé utilizar para um

certo fim. O grupo apresentou disponibilidade de ação.

Na estruturação espaço-temporal, ao grupo apresentou controle e harmonia nas

sessões finais (J.P., O.T., M.B.) e problemas de apreensão dos dados musicais (B.S., A.L.)

nas sessões iniciais.

As situações criadas durante as sessões de relaxamento, possibilitaram a vivência do

corpo, zdesbloqueando os mecanismos de defesa iniciais (O.T., M.B.), explorando o corpo,

sentindo-o e interiorizando-o, para romper os "fantasmas" corporais e projetar-se na aventura

da sua relação com o meio ambiente.
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5. DISCUSSÃO

Considerando que "o movimento é percebido, portanto, pela percepção de estímulos

do meio ambiente, através de órgãos dos sentidos." (ROSADAS, 1991, p. 11). A clientela por

nós trabalhada apresenta uma dificuldade na percepção integral das informações, em função

de suas necessidades especiais na área da deficiência visual.

Esta dificuldade em perceber informações de natureza visual influi diretamente no

desempenho psicomotor do indivíduo, pois sabe-se que mais de 75% das informações que

captasse do meio é do caráter visual.

Entretanto se forem trabalhadas de maneira adequada em programas de atendimento

especializado, os indivíduos poderão ter um desempenho a contento, correspondendo as

expectativas no que tange ao desenvolvimento das funções psicomotoras reforçada pela

afirmação de GÂNDARA (1994), de que o portador de necessidades especiais associada à

D.V. deve ser considerado a partir dele mesmo, não de um modelo padronizado de aluno.

Dessa forma toma-se evidente que através do desenvolvimento de funções

psicomotoras é -possível vincular os -movimentos às atividades de vida diária da criança,

fazendo-a entender que sua mobilidade não está limitada ao ato de locomover-se, mas sim a

uma concepção adequada de seu esquema corporal e desenvolvimento psicomotor.

Não obstante o desenvolvimento integral do indivíduo portador de necessidades

especiais na área da deficiência visual não se faz somente através do desenvolvimento de

atividades psicomotoras, são recomendadas diversas propostas de atendimento para que o

indivíduo desenvolva-se integralmente, ~e tome-se a partir de então um elemento ativo na

sociedade.



36

6. CONCLUSÕES.

Considerando os resultados obtidos pelo grupo experimental pode-se dizer que a

psiacomotricidade promove o -desenvolvimento da expressão corporal.

Crianças que são atendidas desde cedo em programas especializados respondem

melhor às atividades psicomotoras do que crianças não trabalhadas.

Atividades que promovem o desenvolvimento psicomotor são indicadas para

portadores de necessidades especiais na área da deficiência visual, a fim de que estes possam

adquirir subsídios para integração no meio social em que se inserem como membros

participativos e -ativos.
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