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RESUMO 

O estudo se constituiu de uma pesquisa de campo, de caráter descritivo e exploratório, numa 
abordagem quanti-qualitativa, com a finalidade de avaliar a efetivação da práxis psicomotora 
no processo ensino-aprendizagem e interação de crianças com Síndrome de Down, na 
educação infantil, segundo a fala dos professores. A pesquisa desenvolveu-se entre fevereiro e 
junho de 2007, com o universo de 10 professores de Escolas de Educação Infantil, sediadas 
em Fortaleza, e 6 pais de crianças com Síndrome de Down, em processo de escolaridade, com 
idade entre 2 e 8 anos. Os instrumentos de informações foram um questionário semi-
estruturado aplicado com os professores e, um questionário de explicitação – anamnese, 
realizado com os pais. Os dados foram agrupados estatisticamente através do programa 
Statistical Package for the Social Sciences – SPSS for Windows, versão 13.0. Para análise dos 
dados no que se refere às informações qualitativas utilizou-se a análise de conteúdo, que 
permite fazer inferências sobre os dados obtidos. A pesquisa revelou que 100% das 
professoras conhecem a Psicomotricidade, com a maioria utilizando-a como ferramenta 
pedagógica na interação, e na aprendizagem. Os elementos psicomotores são trabalhados, 
distribuídos pelos diferentes componentes funcionais e relacionais, cujas vantagens se 
refletem em melhorias no aspecto relacional, interação social e desenvolvimento psicomotor 
das crianças. No tocante às características afetivas e sociais, 90% das crianças mantêm 
vínculo de afetividade com a professora. As maiores dificuldades apresentadas pelas crianças 
se referem à linguagem, envolvendo oralidade, leitura e escrita. A annamnese com os pais 
revelou o desconhecimento total ou parcial sobre a Síndrome de Down antes do nascimento 
das crianças. Concluiu-se que o emprego da psicomotricidade ajuda na aprendizagem e 
interação das crianças, influenciando em todas as esferas do desenvolvimento, especialmente 
quando a estimulação psicomotora precoce é aplicada desde os primeiros meses de vida. 

Palavras-chave: Síndrome de Down; psicomotricidade; aprendizagem. 



ABSTRACT

The study was established using a field research, by using exploratory and descriptive 
methods, with the purpose to evaluate the accomplishment of the psycho motricity praxis on 
the teaching process and the interaction of children with Down’s Syndrome in the Elementary 
Education, according to their teachers. The research was developed between February and 
June 2007 with 10 teachers from the Elementary School, Fortaleza (Brazil), and 6 parents of 
Down’s Syndrome children with ages between 2 and 8 years old. The tool used was a half-
structuralized questionnaire applied to the teachers and anamnesis questionnaire applied to the 
parents. The data had been grouped through the Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) program for Windows, version 13.0. it was used content analysis that allows 
inferences on the acquired data. The research showed that a hundred percent of the teachers 
known the psychomotoricity praxis and most of them use it as a teaching tool in the 
interaction and learning process. The psychomotor elements are elaborated in the functional 
and relational aspects, in which advantages reflect on the improvement of social interaction 
and the psychomotor development of the children. The biggest difficulty presented by the 
children refers to the language, related to speaking, reading and writing. The questionnaire 
answered by the parents shows the total or partial unfamiliarity of the Down’s Syndrome 
before the birth of the children. The research concluded that the psychomotor praxis helps on 
the learning process and the children’s interaction, reflecting on their development, especially 
when applied on the first few months of life.

Key-words: Down’s Syndrome; psychomotoricity; learning process. 
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INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, a Psicomotricidade tem expandido sua aplicabilidade no 

desenvolvimento neuropsicomotor, em especial, na educação infantil, colaborando no 

processo de construção do EU – COGNOSCENTE, sujeito de sua aprendizagem 

Como ciência, a Psicomotricidade se efetiva pela psicocinética: “teoria geral do 

movimento que diz respeito ao enunciado de princípios metodológicos próprios, servindo de 

base a uma concepção global da educação” (LE BOULCH, 1986, p. 13). 

Em sua práxis, a Psicomotricidade “é a ciência que tem como objeto de estudo o 

homem através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo. [...] 

onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas” (SBP, 2007). 

Observando-se a importância de sua efetivação no direcionamento da educação infantil, 

período em que a criança encontra-se lidando com momentos significativos de aprendizagem, 

evoluindo no âmbito motor, psicológico e social. 

A Educação Infantil é assegurada pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

1988), e reafirmada pela Lei Nº9394/96 (BRASIL, 1996), que regulamenta as diretrizes 

básicas para a Educação no Brasil, em três de seus artigos (Art. 29, Art. 30 e Art. 31). Tem 

como objetivo o desenvolvimento da criança até os seis anos, com papel decisivo em sua 

aprendizagem desde a idade pré-escolar, quando se estrutura a formação da personalidade, 

“em um processo ativo, criativo e no qual as crianças são o centro” (GARCIA, 2005, p. 8). 

 A Síndrome de Down (SD) ou trissomia do cromossomo 21 foi descrita em 1866, 

por John Langdon Down. É caracterizada por uma combinação de dificuldades que se 

apresentam desde o nascimento, envolvendo o comprometimento neuromuscular (hipotonia, 

tempo de reação lento etc), cardiopulmonar (doença cardíaca congênita em 40% dos 

portadores da SD, hipoplasia pulmonar), e a habilidade cognitiva abaixo da média - retardo 
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mental de leve a moderado, em sua maioria. Poucos possuem retardo mental profundo 

(BERTOTI, 2002, p.241).

Em virtude das incapacidades e dificuldades que se apresentam, e da preocupação 

com o desenvolvimento e aprendizagem de crianças portadoras de necessidades educativas 

especiais (NEE), verifica-se a busca por uma melhor qualidade de vida para os portadores de 

deficiências, sejam elas psicomotoras, cognitivas, sociais ou afetivo-emocionais.  

Tem-se percebido, porém, a escassez de profissionais especializados e/ou pouco 

qualificados no trabalho diário com a educação dessas crianças ou jovens alunos, que 

apresentem comprometimento físico, perceptivo-motor ou instrumental-cognitivo, por mais 

discreto que sejam. 

No mundo inteiro, iniciativas que objetivam a inclusão de crianças com NEE, 

como o desenvolvimento de métodos para facilitação dos processos de aprendizagem (ex.: 

método oral ou de leitura labial e método dos sinais para deficientes auditivos, método braile 

para pessoas cegas, e tantos outros), nos mais diversos segmentos sociais, têm acontecido em 

proporções cada vez maiores, que se justificam pelos ideais de termos uma sociedade mais 

democrática, justa e solidária. 

No entanto, o que se pode observar são crianças, na maioria das vezes, 

marginalizadas e estigmatizadas, abandonadas à própria sorte por uma sociedade 

segregacionista e injusta, de práticas viciadas, que valoriza a perfeição e o “perfeito”, e não 

busca desenvolver ações educativas, bem como situações efetivas de aprendizagem e 

integração social. 

No Brasil, ações concretas têm tentado modificar essa realidade, em relação aos 

direitos da pessoa com deficiências ou necessidades especiais na área educacional, 

especialmente na rede pública de ensino, a partir da década de 1970, após a aprovação da Lei 
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nº 5.692/71, que referendava “tratamento especial aos excepcionais”, em seu Art. 9º 

(MAZZOTTA, 2003). 

Erroneamente tem-se pensado “Psicomotricidade” como técnica corretiva para 

“crianças anormais”, ou “ginástica corretiva”, ou ainda cinesioterapia. Pode-se ressaltar que a 

psicomotricidade é imprescindível ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança, em toda 

sua globalidade e complexidade, constituindo-se no fundamento do comportamento humano e 

à sua interação com o social. 

Para que se possa entender a importância da práxis psicomotora, buscou-se ter 

conhecimento de como acontece o desenvolvimento psicomotor e sua evolução, segundo os 

principais teóricos do desenvolvimento humano, com destaque aos trabalhos de Henry Wallon 

e a psicogênese da motricidade, de Jean Piaget, com a teoria epistemológica genética do 

desenvolvimento humano, e de Vigotsky, com a abordagem sócio-histórica do 

desenvolvimento (NOGUEIRA, 2002). 

A prática psicomotora focaliza o Sujeito na sua relação com a aprendizagem e, 

como um processo dinâmico, não utiliza modelos pré-determinados. Na ação preventiva ou 

terapêutica, o trabalho dependerá da singularidade da situação que se apresente, da criança em 

atendimento, dos recursos disponíveis e da formação do terapeuta, quando de sua utilização 

em fase de preparação da criança à escolaridade. 

 Sua aplicação como intervenção terapêutica-reeducativa e de reintegração social 

na intervenção de crianças com necessidades educativas especiais, objetivando a inclusão e o 

desenvolvimento dessas crianças em todas as dimensões da aprendizagem acontece, em maior 

escala, na atualidade. Por outro lado, o que se verifica é a escassez de práticas dínamo-

facilitadoras que levam à concretização dessa realidade. Pensar o movimento como veículo de 

comunicação com o mundo que nos rodeia e o alicerce para a sua transformação pode fazer 

todo o diferencial nas variáveis envolvidas no processo do desenvolvimento infantil. 
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O interesse por esta área do conhecimento iniciou-se durante a especialização 

(Clínica e Institucional), em Psicopedagogia, mais precisamente no estágio supervisionado, 

quando da aplicação da Psicomotricadade de forma diagnóstica, durante a avaliação, e 

terapêutica, na intervenção propriamente dita, com alunos da 5ª série de uma escola da rede 

pública de ensino, em Fortaleza, que nos foram enviados por apresentarem déficit ou 

dificuldades de aprendizagem.  

Em prática de sala de aula, como docente da disciplina Psicomotricidade do curso 

de Fisioterapia em uma instituição de ensino particular de Fortaleza, tenho observado a 

interação dos procedimentos e das técnicas psicomotoras como ferramentas de base 

interdisciplinar imprescindíveis aos processos de educação, reeducação, terapêutica e clínica, 

nos diversos campos de atuação em que estão inseridas, tanto na Educação, quanto na Saúde, 

segundo os diferentes estágios de desenvolvimento e aprendizagem da criança.   

A Psicomotricidade em seu objeto de estudo oferece subsídios às práticas 

educativas e terapêuticas nas mais distintas especialidades, podendo atuar como facilitadora e 

coadjuvante no atendimento a crianças em processo de aprendizagem, conforme defendia Le 

Boulch (1982) em seus estudos sobre o desenvolvimento psicomotor, justificando a 

psicocinética na idade pré-escolar.  

Diante dessas possibilidades e vislumbrando sua aplicabilidade como mecanismo 

de favorecimento do possível desenvolvimento de crianças com necessidades educativas 

especiais, a questão norteadora para esta proposta de investigação foi avaliar a aplicabilidade 

da Psicomotricidade como diretriz pedagógica e instrumento de interação no processo ensino-

aprendizagem de crianças com Síndrome de Down, na educação infantil, segundo a fala dos 

professores. 

Para investigar esta questão norteadora foi necessário saber:  

- Como os objetivos da Psicomotricidade foram ou estão sendo aplicados, tendo em vista  
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         seus componentes formativos e aplicativos para a atuação do profissional educador e a  

       necessidade à sua práxis pedagógica? 

- Em que circunstâncias o profissional de educação poderá utilizar os elementos 

psicomotores em sua práxis, na educação e reeducação da criança com Síndrome de 

Down? 

-   Dentre os elementos propostos essenciais ao desenvolvimento neuropsicomotor, quais os 

de maior valor de transferência à eficácia da aprendizagem e interação de crianças com 

Síndrome de Down, em sala de aula? 

Revelada a questão norteadora, objetivou-se validar a relevância da práxis 

psicomotora no processo ensino-aprendizagem e interação de crianças com Síndrome de 

Down, na educação infantil, e assim, pode-se contribuir com dados cientificamente 

comprovados para o reconhecimento de sua relevância, em comunhão com a Psicopedagogia, 

“área que estuda e lida com o processo de aprendizagem e suas dificuldades”, segundo a 

Associação Brasileira de Psicopedagogia – ABPp, (2007) , para  a formação de uma 

sociedade menos excludente, valorizando as peculiaridades de cada Ser. 

É necessário ressaltar que esta pesquisa se revestiu de uma importância particular 

sobre vários aspectos: 

- Justifica-se a partir da constatação de que existem no Brasil cerca de 340 mil crianças  

com deficiência, segundo o censo 2002, que ainda se encontram sem qualquer tipo de 

assistência à nível de escolaridade e inclusão (GUIMARÃES, 2003); 

- Dados do Ministério da Educação e Desporto - MEC (BRASIL, 2007) revelam que há 

325 mil alunos com alguma deficiência estudando em escolas regulares, o que constitui 

um universo restrito em relação à demanda potencial; 

- O atendimento em Programa de Estimulação Psicomotora Precoce de crianças com 

Síndrome de Down tem se comprovado como medida de significativa  importância  para      
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seu desenvolvimento e crescimento. 

- O profissional da educação ou da saúde pode ter na práxis psicomotora uma alternativa 

para atuação no mercado de trabalho, bem como dispor de conhecimentos que o 

destaquem no seu contexto teórico-prático; 

Em conformidade com o objetivo maior desta pesquisa, buscou-se: i) analisar a 

relação entre o desenvolvimento psicomotor de crianças com Síndrome de Down e a interação 

das mesmas, em sala de aula; ii) comparar a relação entre o desenvolvimento da criança com 

Síndrome de Down e a sua interação/ participação na dinâmica de sala de aula; iii) investigar 

a aplicabilidade da ação psicopedagógica, em intercessão com a práxis psicomotora, como 

mecanismos de facilitação da aprendizagem de crianças com Síndrome de Down; iv) analisar 

a relação entre a práxis psicomotora e psicopedagógica na inclusão da criança com Síndrome 

de Down, na educação infantil; v) investigar como se processa a avaliação da aprendizagem 

das crianças com Síndrome de Down, em sala-de-aula.

O presente trabalho se constituiu de uma pesquisa de campo, de caráter descritivo, 

exploratório, numa abordagem quanti-qualitativa, com universo populacional composto por 

10 professores(as) envolvidos no processo educacional de crianças portadoras de Síndrome de 

Down, com idade variando entre 2 e 8 anos, que se encontram regularmente matriculadas nas 

Escolas de Educação Infantil, públicas ou particulares, sediadas no município de Fortaleza, 

onde crianças com Síndrome de Down estão inseridas em seus processos de escolaridade. 

Apresenta, inicialmente, informações de cunho bibliográfico sobre a Psicomotricidade e a 

Psicopedagogia, suas respectivas evoluções no campo das ciências. Segue-se com 

esclarecimentos sobre Síndrome de Down, sua relação com a aprendizagem, educação 

infantil, educação especial e inclusão. No terceiro capítulo, fala-se sobre desenvolvimento e 

aprendizagem à luz dos principais teóricos do desenvolvimento humano, avaliação e a prática 

docente e instrumentos de avaliação comumente utilizados pela Psicopedagogia e 
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Psicomotricidade. No capítulo seguinte descreve-se a metodologia da pesquisa, objetivos, 

sujeitos, instrumentos, tratamento estatístico e os aspectos que serão avaliados no capítulo 

posterior. Segue-se com a análise dos dados e discussão dos resultados obtidos pelas 

informações dos sujeitos. Finaliza-se com a conclusão, síntese dos resultados relevantes da 

pesquisa. 

A coleta de dados foi realizada através de pesquisa bibliográfica, com 

levantamento de obras, artigos e teses, a fim de obter o suporte teórico metodológico para a 

referida pesquisa; questionário semi-estruturado aplicado aos professores (n=10) e pais (n=6) 

de crianças portadoras de Síndrome de Down (como suporte das informações obtidas pelos 

professores), em processo de escolarização, aplicados em dias previamente agendados.   

       Como metodologia para análise dos dados no que se refere às informações de 

cunho qualitativo foi utilizada a análise de conteúdo que é definida por Krippendorff (1980), 

citado por Lüdke e André (1986, p.41), como: “uma técnica de pesquisa para fazer inferências 

válidas e reaplicáveis dos dados para seu contexto”. Isto implica que no processo de 

decodificação da mensagem o pesquisador dispôs do conhecimento formal lógico, assim 

como “conhecimento experiencial onde estão envolvidas sensações, impressões e intuições”.  

 No que se refere às questões relacionadas com informações quantitativas 

empregou-se o programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences – SPSS, que 

processa os dados por meio eletrônico - o computador, gerando tabelas e gráficos (REA; 

PARKER, 2000). 
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1 PSICOMOTRICIDADE E PSICOPEDAGOGIA 

Como ciência, a psicomotricidade estuda o desenvolvimento das funções psíquicas 

e das funções motoras, na inter-relação entre o psiquismo e o movimento, trabalha a relação 

entre o gesto, a afetividade, a interação com o meio e o cognitivo na execução dos 

movimentos. Sua ação sobre a aprendizagem acontece desde as primeiras aquisições 

neuropsicimotoras da criança, ao longo de todo o desenvolvimento infantil, seja através da: 

estimulação psicomotora precoce, educação psicomotora, reeducação, terapia ou clínica 

psicomotora (BUENO, 1998). 

Em interseção com a Psicopedagogia, atuarão como veículos facilitadores no 

caminho da construção do sujeito - psicomotor - cognoscente, pela mediação eficaz dos 

diversos fatores envolvidos no processo de crescimento e aprendizagem do aprendente, 

considerando-o em seus aspectos psicológicos, cognitivos, culturais e afetivos-sociais 

(SOUSA, 2004). 

1.1 Evoluindo com a Psicomotricidade 

Segundo Levin (1995, p. 21), “[...] a história da psicomotricidade, na realidade, 

sua ‘pré-história’, começa desde que o homem é humano, quer dizer, desde que o homem fala, 

já que a partir desse instante falará de seu corpo”.  

O corpo, ao longo de toda a história da humanidade, sempre foi valorizado. Na 

cultura grega, o culto ao corpo se fazia pela busca incessante do esplendor físico. O 

movimento era estudado, sabendo-se de sua capital importância para a viabilização do 

desenvolvimento, crescimento ou aprendizagem. 

Entre os filósofos, Platão citado por Bueno (1998, p. 21) afirmava haver uma 

dicotomia entre  corpo  e  alma,  colocando  o corpo  apenas “como   lugar  de  transição   da  
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existência no mundo de uma alma imortal”. 

 A ação ou o movimento humano, como base do desenvolvimento psicomotor 

envolve relações permanentes dos fatores neurofisiológicos, psicológicos e sociais que 

interferem diretamente em sua integração, elaboração e realização. 

Levin (1995, p. 23) destaca que ao longo da evolução do campo psicomotor pode 

se especificar diferentes estágios; i) quando inicialmente do emprego de práticas reeducativas; 

ii) no dualismo deficiência mental-motora, e; iii) no enfoque neurológico para as perturbações 

motoras que se apresentam na infância. 

É Ernest Dupré, em 1909, que  emprega  inicialmente o  termo “psicomotricidade,  

através de seus estudos (FONSECA, 1995), e a quem, segundo Bueno (1998, p. 21) se deve os 

primeiros estudos sobre as relações motoras e às relações psíquicas, vistas patologicamente, 

quando diz: “Entre certas alterações mentais e as alterações motoras correspondentes existe 

uma união tão íntima que parecem constituir verdadeiras paralelas psicomotoras”. 

Segundo Levin (1995, p. 24), Dupré afirma em seus estudos clínicos a correlação 

entre motricidade e inteligência, estabelecendo certa correspondência entre a debilidade 

motora e a debilidade mental, distinguindo cognição e psicomotricidade, definindo a síndrome 

da debilidade motora, suas sincinesias¹, paratonias² e inabilidades. 

No segundo momento transcende-se o motor-neurológico, tendo o corpo como 

responsável pela construção do sujeito, que se emociona e é produtor de sua intelectualidade. 

“ A emoção começava a entrar no movimento” (BUENO, 1998, p. 22). 

Segundo Levin (1995) e Fonseca (1995, p. 9), é Wallon o “grande pioneiro da 

psicomotricidade”, quando, em 1925, explica o movimento humano como instrumento 

fundamental na construção do  psiquismo, enfatizando a  relação entre  motricidade e  caráter, 

__________ 
1. Sincinesias: movimentos associados que acompanham a realização no movimento intencional, prejudicando 

a sua precisão e eficácia (FONSECA, 1995). 

2. Paratonias: incapacidade ou impossibilidade de descontração muscular voluntária (FONSECA, 1995). 
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associando movimento ao afeto, à emoção, ao meio ambiente e aos hábitos da criança. 

Para Wallon, citado por Fonseca (1996, p. 18), em qualquer movimento existe um 

condicionante afetivo que lhe justifica e insufla algo de intencional, o que constitui o “diálogo 

tônico”, fundamental à gênese psicomotora, que tem o corpo como instrumento operativo e 

relacional. 

Segundo Campos (1987, p. 63), Wallon realça a significação do movimento e a 

inter-relação entre a organização psicomotora e a realização motora, determinando-o como 

um processo dinâmico e de maturação automática, progressivo, mas não fixo.  

                   O desenvolvimento psicomotor dá-se em estágios, definidos em: (BUENO, 1998)

− Estágio Impulsivo (recém-nascido) - caracteriza-se por movimentos espasmódicos, de 

gestos desordenados e estereotipados: simples descargas de energia muscular provocadas 

por variações tônicas e emoções. “A predominância da afetividade orienta as primeiras 

reações do bebê às pessoas, as quais intermediam sua relação com o mundo 

físico”(GALVÃO, 2003, p. 43); 

− Estágio Tônico-Emocional (dos 6 aos 12 meses) - o movimento traduz alguma 

significação e ensaia as primeiras relações da criança com seu meio ambiente, 

representando a inter-relação entre motricidade e sensibilidade, sendo determinado pelo 

domínio afetivo e a subjetividade própria da criança, sinal indicativo da aproximação das 

primeiras representações; 

− Estágio Sensório-Motor (dos 12 aos 24 meses) - liga o movimento à sensibilidade, quando 

se dá a passagem do biológico ao psicológico, o que provoca uma percepção mais precisa, 

permitindo a eficiência do movimento e a eliminação dos gestos inúteis, que ocorre 

mediante a maturação da motricidade e da sensibilidade cinestésica. Sua subjetividade 

está ligada à percepção dos objetos exteriores; 
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− Estágio Projetivo (dos 3 aos 4 anos) - o movimento acontece como resposta à 

intencionalidade da representação mental. A atitude postural adquire sua autonomia e a 

criança comunica-se por gestos e palavras. A imitação (simulacro) acontece a serviço da 

representação por ser imprescindível a novas aprendizagens. “A criança esboça o 

movimento já em relação a algo exterior a si própria; os movimentos deixam de responder 

imediatamente a uma necessidade pulsional, para se ajustarem às situações exteriores” 

(FONSECA, 1996, p.22); 

− Estágio do Personalismo (dos 5 aos 6 anos) - a criança liberta-se das situações  pulsionais,  

reconhece sua própria personalidade, atingindo a consciência de si. Os movimentos são     

respostas de ações desejantes; 

− Estágio da Adolescência (separa infância da fase adulta) - afigura-se a fundamentação 

afetiva na ação funcional. Ocorre a descoberta dos valores morais e espirituais, 

indispensáveis à realização pessoal, com importantes avanços no plano da inteligência. 

Segundo Fonseca (1996, p. 23)  Wallon declara que “o movimento não intervém 

só no desenvolvimento psíquico e nas relações com o outro, mas também influencia o 

comportamento habitual. É um fator importante do temperamento da pessoa humana”.  

Tem-se, neste momento inicial da prática psicomotora, a correspondência entre 

debilidade mental e debilidade motora, entre caráter e movimento, onde a disfunção motora e 

o déficit instrumental são preponderantes. 

Para Bueno (1998, p. 22), a prática psicomotora propriamente dita teve início com 

os trabalhos de Edouard Guilmain, em 1935, “Pai da Reeducação Psicomotora”, ao 

estabelecer o exame psicomotor como instrumento de diagnóstico, indicação terapêutica e 

prognóstico. 

Em sua obra Fonctions Psychomotrices et Troubles du Comportement”,  publicada 

em 1935, Guilmain introduz a reeducação psicomotora como método de trabalho inovador, 



23

sendo largamente empregados os exercícios de reeducação da atividade tônica e rítmicos, que 

objetivam a coordenação e habilidade motora, com diminuição das sincinesias e paratonias 

(SOUSA, 2004). 

Já em 1947- 48, período que abrange o final da Segunda Guerra Mundial, Julian 

de Ajuriaguerra e Diatkine (neurobiólogos) redefinem o conceito de debilidade motora, 

considerando-a como uma síndrome, com suas especificidades (BUENO, 1998) 

 Por suas contribuições em seu Manual de Psiquiatria Infantil, é com Ajuriaguerra, 

segundo Levin, (1995 p. 26) que o transtorno psicomotor e suas características é aperfeiçoado 

e delimitado, ressaltando sua inter-relação entre o neurológico e o psiquiátrico, com o 

estabelecimento de um exame psicomotor padrão, além de orientações específicas de 

intervenção do terapeuta, em conformidade com os distúrbios motores apresentados pelo 

sujeito, quando esclarece: “[...] entrarão certas formas de debilidade motora, no sentido mais 

definido da palavra, as instabilidades e as inibições psicomotoras, certas torpezas de origem 

emocional, ou as causadas por transtornos de lateralização, dispraxias evolutivas, certas 

disfragia, tiques, gagueiras, etc”.(sic). O sujeito começa a ser observado em sua totalidade, 

com um corpo que se comunica, emociona e interage - é a motricidade em relação. 

E, especificando a terapêutica psicomotora, menciona Levin (1995, p. 27):  

O objetivo de uma terapêutica psicomotora será, não só modificar o tônus de base 
(sincinesias ou qualquer tipo de atos) e influir na habilidade, na posição e na rapidez, 
mas também, na organização do sistema corporal, modificando o corpo em seu 
conjunto, no modo de perceber e aprender as aferências emocionais. 

Profissionais como Lebovici, Jolicet, Bèrges e Desobeau se sobressaem por suas 

práticas de reeducação psicomotora. Surgem instituições e sindicatos de reeducação 

psicomotora, entre outros, o Instituto Superior de Reeducação Psicomotora fundado por 

Giselle Soubiran, em 1967, cujo trabalho denominado Psicomotricidade Fundamental de Base 

é largamente empregado. 
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É nesse momento que acontece verdadeiramente a prática psicomotora. “[...] seu 

nascimento ocorre no momento em que o corpo deixa de ser pura carne para transformar-se 

num corpo falado” (LEVIN, 1995, p. 22). 

A propósito, deve-se ressaltar, ainda no campo educacional, a importância de 

Simone Ramain, com a educação das atitudes, e Jean Le Boulch, com a psicocinética – “teoria 

geral do movimento” (LE BOULCH, 1986, p. 13), cujo trabalho resultou no reconhecimento 

oficial da psicomotricidade, na França, através do Decreto Ministerial de 07/08/1967 

(FONSECA, 1995). 

Em seus estudos Le Boulch (1986, p. 89) nos revela que a função simbólica, hoje 

denominada função semiótica, tem sua origem na atividade sensório-motora, estando 

estreitamente relacionada ao desenvolvimento psicomotor: no período pré-escolar e na 

educação psicomotora “o aprendizado por insight é dominante” 

Na década de 70, a educação psicomotora, cuja finalidade visa o desenvolvimento 

funcional da criança em harmonia com sua afetividade (LE BOULCH, 1986), desponta 

influenciada pelos trabalhos de Wallon, com as publicações de estudiosos, como: Pick e 

Vayer, André Lapierre, Bernard Aucouturier, entre outros (SOUSA, 2004).  

Um novo período estrutura-se no campo da psicomotricidade, o corpo é concebido 

em sua totalidade. O sujeito passa a ser observado pelo psicomotricista em uma dimensão 

instrumental, cognitiva e tônico-emocional. A prática psicomotora investe num “sujeito com 

seu corpo em movimento”, um corpo real, expressivo, simbólico, que se emociona e cuja 

emoção manifesta-se tonicamente (LEVIN, 1998, p. 31). 

Nasce, nessa conjuntura, a clínica psicomotora centrada no corpo de um sujeito 

desejante, contextualizado. “A clínica psicomotora é aquela na qual o eixo é a transferência e, 

nela, o corpo real, imaginário e simbólico é dado a ver ao olhar do psicomotricista” (LEVIN, 

1995, p. 42). 
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Na Argentina, a psicomotricidade destaca-se inicialmente com Dalila M. de 

Costallat, desenvolvendo um trabalho de reeducação psicomotora, que instrumentaliza 

técnicas graduadas e classificadas de acordo com a idade motora. Em seu livro 

Psicomotricidad, publicada em 1986, Costallat propõe diferentes estratégicas a respeito do 

exame psicomotor, em conformidade com os resultados obtidos nos exercícios.  

Em 1977, é criada a Associação Argentina de Psicomotricidade, com grande 

difusão e propagação a partir de 1980, salientando o trabalho de Esteban Levin com seu livro  

A Clínica Psicomotora – o corpo na linguagem.

Em 2000, tem início o curso de Licenciatura em Psicomotricidad, na Universidade  

CAECE, sob a direção de Miguel Sassano. Constitui-se a carreira de  graduação  universitária,  

com reconhecimento oficial e validade nacional, outorgada pelo Ministério de Educação da 

Nação (SOUSA, 2004).  

No Brasil, os primeiros registros de aplicação da práxis psicomotora constam da 

década de 50, quando alguns profissionais ligados às áreas da deficiência começam a 

valorizar o corpo e o movimento como elementos interligados O psiquiatra infantil Grünspun, 

bem como o professor Lefèvre sobressaíram-se em seus trabalhos na terapêutica infantil 

(BUENO, 1998). 

  É com a influência da Psicanálise, que a prática psicomotora passa a investir no 

“sujeito com seu corpo em movimento”, um corpo real, expressivo, simbólico, que se 

emociona, cuja harmonia reflete-se pela interação entre a expressão corporal e a afetividade. 

Segundo Bueno (1998, p.22/23), Grünspun citado por Morizot, já mencionava a 

indicação de práticas psicomotoras na terapia de distúrbios de aprendizagem:   

Nos distúrbios de aprendizagem por lesão cerebral mínima, caracterizando os 
distúrbios psiconeurológicos, além da educação das funções intelectuais 
isoladamente, devemos realizar exercícios psicomotores, de coordenação, de ritmo 
e de relaxamento capazes de atuar sobre as vias de integração 
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Nos anos 60, especialmente a partir de 1968, surgem no Brasil os primeiros cursos 

para formação de professores que lidam com educação especial, sendo a psicomotricidade 

utilizada como prática reeducativa (SOUSA, 2004).  

Em 1977, a psicomotricidade passa a ser vista também como terapia, com a vinda 

de Françoise Desobeau e seus trabalhos, o que culmina com a criação da Sociedade Brasileira 

de Terapia Psicomotora em abril de 1980, posteriormente Sociedade Brasileira de 

Psicomotricidade – SBP, atualmente Associação Brasileira de Psicomotricidade - ABP. 

Lapierre com a “psicomotricidade relacional” inova e revoluciona os métodos e 

técnicas utilizadas no Brasil até a década de 1980, utilizado-a em uma dimensão 

pluridisciplinar e, ao estudá-la cientificamente, considerar os estudos da linguagem, imagem 

corporal, da via emocional-instintiva, em comunhão com os aspectos perceptivo-gnósicos e 

práxicos e sua interdisciplinaridade (FONSECA, 1996). Acontece o I Congresso Brasileiro de 

Psicomotricidade, promovido pela SBP, e o início do primeiro curso de formação em 

psicomotricidade relacional, no Rio de Janeiro, em 1982.  

O movimento, por conseguinte, manifesta-se na relação consciente e inteligível 

entre a situação circunstancial e a ação do sujeito, pois sua intencionalidade e execução se 

constituem na exteriorização da manifestação objetiva do sujeito, que envolve a subjetividade 

quando o realiza. 

Segundo Bueno (1998, p. 23): “É uma nova etapa na história da psicomotricidade, 

com a integração de profissionais de várias áreas pensando da mesma forma e buscando o 

mesmo objetivo”. Vários cursos de Psicomotricidade, em nível de pós-graduação, são 

realizados desde então, tendo seu pioneirismo acontecido na Universidade Estácio de Sá, e no 

Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação - IBMR.  Hoje, pode-se contar com curso de 

graduação, com duração de 4 anos, aprovado pelo MEC, ofertado desde julho de 1989, pelo 

IBMR (SOUSA, 2004). 
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Segundo Fonseca (1996, p. 13), “na ação o objetivo e o subjetivo se fundem”, 

como agentes estruturadores da inteligência sensório-motora (prática), que formará o 

cognitivo pela estruturação da afetividade, estando o movimento ligado e reciprocamente 

condicionado às esferas do desejo e do querer. 

Hoje, a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade tem sua representatividade 

regional instalada em 9 estados do país, que são: Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais,  

Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo (SBP, 2007).

A psicomotricidade, ao longo de seu percurso epistemológico, iniciou-se como 

reeducação psicomotora, evoluindo posteriormente para educação, terapia e clínica 

psicomotora (FONSECA, 1996; SOUSA, 2004). 

Convém ressaltar que, a “Educação Especial foi o elo de surgimento e de ligação 

da Psicomotricidade na Europa e no Brasil” (SOUSA, 2004, p. 54). 

1.2 O Corpo Psicomotor 

O corpo representa o lugar onde se realizam as coordenações sensório-motoras e a 

exteriorização da emotividade, entre as percepções e as ações que se concretizam. 

A criança, já ao nascer, manifesta sua presença e motilidade por suas atividades 

reflexas, que gradualmente encontrarão a harmonia de movimentos e o controle motor. O 

desenvolvimento psicomotor dependerá, pois, da maturação do sistema nervoso e do meio-

ambiente. 

Movida pelo duplo impulso da maturação e das aprendizagens, a criança vai 

formando a base e o alicerce para a vida adulta, obedecendo a etapas ou estágios de 

desenvolvimento. 

Para Le Boulch (1982, p. 55), o desenvolvimento psicomotor se relaciona com a  
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maturação e o exercício funcional.  

O desenvolvimento de dois fatores: a maturação e o exercício funcional. Durante o 
estado fetal, o desenvolvimento é regido pelo determinismo programado 
geneticamente, sendo pouco modificado pelo ambiente. No nascimento persiste o 
determinismo dos momentos maturativos, mas eles são enriquecidos pelos estímulos 
do ambiente. É em torno do 2º mês que isto vai se inverter e o exercício funcional, 
estimulado pelo ambiente vai marcar o ritmo da maturidade. 
  

A fase importante para trabalhar com todos os aspectos do desenvolvimento 

(motor, intelectual e sócio-emocional), é na faixa etária compreendida desde o nascimento até 

os 8 anos de idade, aproximadamente. Nesse período, surgem as primeiras dificuldades em 

todas as áreas de relação com o meio e, se não forem exploradas e trabalhadas a tempo, trarão 

prejuízos nos processos de aprendizagem da criança, como: dificuldades na escrita (disgrafia), 

na fala (dislalia), na socialização (distúrbios e/ou transtornos psicomotores), entre outros.  

A propósito, o controle do próprio corpo se constitui a meta do desenvolvimento 

psicomotor, porque a motricidade não está limitada às superfícies corporais, uma vez que 

“caracteriza-se pela maturação que integra o movimento, o ritmo, a construção espacial, o 

reconhecimento dos objetos, das posições, a imagem do nosso corpo e a palavra”, envolvendo 

relações permanentes dos fatores neurofisiológicos, psicológicos e sociais (BUENO, 1998, 

p.33) 

Logo, a educação psicomotora, reflexo do desenvolvimento psiconeurológico, 

desponta como o ponto inicial de todas as aprendizagens da criança. E, sendo uma ação 

primordialmente educativa, processa-se em etapas progressivas e específicas, realizando-se 

por meio de percepções vivenciadas a partir da esfera cognitiva, motora e emocional. Segundo 

Le Boulch (1986), deve ser considerada educação de base na pré-escola, por favorecer o 

processo ensino-aprendizagem. 

Dentre os elementos básicos do corpo psicomotor bem estruturado que 

impulsionam a aprendizagem, merecem destaque: 
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- Noção do Corpo: 

Para a criança agir através de seus aspectos psicomotores, emocionais, cognitivos e 

sociais precisa ter seu corpo organizado. 

O conhecimento e a representação do próprio corpo tem um papel fundamental nas 
relações entre o EU e o mundo exterior: espaço gestual, espaço materializado pelos 
objetos, espaço de outros indivíduos (PICQ; VAYER, 1988, p. 24). 

Em Fonseca (1995), a noção do corpo é compreendida como uma representação 

mais ou menos consciente do nosso corpo, dinâmica e postural, posicional e espacial. 

 A gênese ou elaboração da noção do corpo estrutura-se, genericamente, durante a 

infância e projeta-se em constante evolução durante toda a existência humana (FONSECA, 

1996). 

Sua aquisição revela a capacidade do ser humano reconhecer-se como objeto no 

seu próprio campo perceptivo, produzindo sua autoconfiança e auto-estima; o autocontrole, 

resultante de uma integração sensório-cortical, que participa de todas as atividades 

conscientes, no plano motor e sensorial (FONSECA, 1995). 

A importância do outro no desenvolvimento da noção do corpo é fundamental. 

Para Preyer e Baldwin apud Fonseca (1995, p. 65) “a consciência de si se constrói pouco a 

pouco, e se elabora posteriormente à consciência do outro”.  

A noção do corpo implica na aquisição da imagem corporal e do esquema 

corporal. 

- Esquema Corporal:

O desenvolvimento de uma criança é o resultado da interação de seu corpo com os  

objetos de seu meio, com as pessoas com quem convive e com o mundo onde se estabelecem 

relações afetivas e emocionais. O corpo organizado da criança é o ponto de partida de suas 

ações, que se desenvolvem levando em consideração os aspectos neurofisiológicos, 

mecânicos, anatômicos e locomotores (OLIVEIRA, 1997). 
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Para Wallon, citado por De Meur; Staes (1991, p. 9),  

O 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 criança tem seu esquema corporal estruturado, quando ela percebe-se e percebe 

os seres e as coisas que a cercam, em função de sua pessoa. O corpo se organiza 

gradualmente, de acordo com sua experienciação, numa construção mental. No entanto, antes 

que a criança possa ter seu esquema corporal estruturado, é necessário que ela obtenha o 

conhecimento de seu corpo, a unidade de suas diferentes partes e o domínio de seus 

movimentos, o que fundamenta a estruturação espaço-temporal. 

- Imagem Corporal

Entende-se por imagem corporal a impressão que se tem de si mesmo, 

subjetivamente, baseada em percepções internas e externas e na relação com outras pessoas 

no próprio meio social; está ligada à atividade cortical. 

Segundo Le Boulch (1982), inicialmente acontece a percepção global do corpo, 

que a criança descobre dos 3 aos 6 anos, graças a experiência do espelho (descoberta da 

criança de sua imagem no espelho). Neste estágio de seu desenvolvimento, ela tem duas 

imagens  de  seu  corpo: a  imaginária,  dependente do  inconsciente  vivido, e a  reprodutora, 

ligada à percepção. É a tomada de consciência de seu ser, de suas possibilidades de agir  

  

   

Esquema 1  
 (Fonte: Criação do pesquisador, 2002) 

CORPO OBJETO

MOTOR- MENTAL

MUNDO EXTERIOR 

AFETIVO- SOCIAL 

AÇÃO 
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transformar o mundo à sua volta 

 “A imagem corporal é a figuração de nosso corpo formado em nossa mente, ou 

seja, o modo pelo qual ele se apresenta para nós” (SOUSA, 2004, p.81). 

    Para Bueno (1998, p. 58): “a imagem corporal renova-se a cada experiência de 

nosso corpo com o objeto ou com o outro no espaço”.

- Lateralidade (lateralização): 

   Propensão que o ser humano possui de utilizar, preferencialmente, mais um lado 

do corpo que o outro, em quatro áreas: mão,  pé, olho e ouvido respeitando a  progressiva 

especialização dos hemisférios cerebrais. “É a percepção dos lados do corpo, portanto, é o 

elemento fundamental de relação e orientação do corpo com o mundo exterior” (SOUSA, 

2004, p.83/84). 

A dominância lateral da criança apresenta correspondentes neurológicos, com 

predomínio motor de um dos lados, em que se observa maior força muscular, mais rapidez 

melhor precisão e habilidade. 

 Luria, estudioso da neuropsicologia, em seus achados datados de 1973 sobre os 

processos mentais humanos para a compreensão do cérebro em ação, “defende que a 

dominância requer a inibição de um hemisfério, quando o outro trabalha” (FONSECA, 1995, 

p. 45). 

 A lateralidade influi na idéia que a criança tem de si mesma, na formação de seu 

esquema corporal, na percepção da simetria do seu corpo, contribuindo para determinar sua 

estruturação espacial. 

Para Le Boulch (1982, p. 92): 

A lateralização é a tradução de uma assimetria funcional. Os espaços motores do 
lado direito e do lado esquerdo não são homogêneos. Esta desigualdade vai se tornar 
mais precisa durante o desenvolvimento e vai manifestar-se durante os 
reajustamentos práxicos de natureza intencional. 
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Os movimentos preferenciais de um dos lados do corpo determinam se o 

indivíduo é destro (D) ou sinistro (E). A definição do lado dominante ocorre como resultado 

de fatores culturais, ambientais, neurológicos e hereditários, entre outros. Ele inicia e executa 

a ação principal e é completado por seu oposto, uma vez que os dois não funcionam 

isoladamente. 

Fonseca (1995, p.167) complementa esta afirmação quando diz: 

A lateralização como o resultado da integração bilateral postural do corpo é peculiar 
no ser humano e está implicitamente relacionada com a evolução e utilização dos 
instrumentos (motricidade instrumental – psicomotricidade), isto é, com interações 
sensoriais complexas e com aquisições motoras unilaterais especializadas, dinâmicas 
e de origem social. 

A lateralidade pode se apresentar de forma homogênea, quando há dominância 

destra (D) ou canhota (E) ao nível de todas as áreas (mãos, pés, olhos e ouvidos); cruzada, 

destra da mão, canhota do pé, do olho e do ouvido ou seu inverso; ambidestra, quando as 

habilidades se equivalem tanto do lado direito, quanto do lado esquerdo (BUENO, 1998). 

Em conformidade com a especialização cerebral relativa às habilidades manuais, 

nas pessoas destras, o hemisfério esquerdo é o dominante e nas canhotas (ou sinistras), o 

hemisfério direito é o predominante. 

Segundo De Meur e Staes (1991, p. 11), “durante o crescimento naturalmente se 

define a dominância lateral na criança”. Esta lateralidade influi na idéia que a criança tem de 

si mesma, na formação de seu esquema corporal, na percepção da simetria do seu corpo e 

contribui para determinar sua estruturação espacial. 

A nível cerebral, o hemisfério direito funciona de uma maneira global e instintiva e é 
especializado em funções espaciais. É responsável pelo nosso inconsciente. O 
hemisfério esquerdo é analítico e lógico, além de ser especializado em aptidões 
lingüísticas. É responsável pelo consciente (VELASCO apud BUENO, 1998, p. 60). 

Não se pode confundir lateralidade com o conhecimento da criança dos conceitos 

relativos à direita-esquerda. Normalmente, a criança começa a definir sua lateralidade a partir 
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dos 7 meses de vida, quando passa a segurar objetos com uma das mãos. Já o conhecimento 

de esquerda e direita só pode ocorrer em torno dos 5 a 6 anos, sendo de grande importância ao 

processo de alfabetização. 

Este conceito, intrinsecamente ligado ao conceito de imagem corporal e de      
lateralidade, permite à criança distinguir o lado direito e o lado esquerdo em si, nas 
outras pessoas e nos objetos (MORAIS, 1998, p.43). 

A criança que não adquire estes conceitos pode demonstrar confusões em sua 

orientação espacial e, como conseqüência, apresentar dificuldades na discriminação de letras e 

números, não respeitar o sentido direcional (esquerda para a direita) da leitura e da escrita, 

podendo ainda contribuir para a “escrita em espelho”, que implica na rotação ou  inversão das 

letras ou números.  

Segundo De Meur e Staes (1991, p. 13), “a reversibilidade, [ou seja], a 

possibilidade de reconhecer a mão direita ou a mão esquerda de uma pessoa à sua frente, não 

pode ser abordada antes dos 6 anos e meio ou 7 anos”.  

Convém salientar que não se pode forçar a mudança do lado dominante da 

criança, uma vez que isso provocaria uma desorganização psicomotora. Para Levin (1998, p. 

171), “a lateralidade conota a dimensão subjetiva do ter. Ter um corpo lateralizado, é um 

conceito que implica a nomeação simbólica: a orientação”;  

- Tonicidade: 

Relacionada ao tônus muscular, varia com as condições fisiológicas próprias do 

sujeito. O músculo, mesmo em repouso, possui um estado permanente de relativa tensão, de 

origem essencialmente reflexa, conhecido como tono ou tônus muscular, cuja função é ajustar 

as posturas locais e a atitude geral; depende da estimulação ambiental para uma boa evolução 

e participa de todas as funções motrizes (equilíbrio e coordenação, entre outras). 

Costallat citada por Bueno (1998, p. 55) divide o tônus  em: “muscular,  afetivo  e  
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mental”. O tônus muscular relaciona-se ao movimento realizado, o tônus afetivo ao estado de 

espírito e o tônus mental, à capacidade de atenção no momento da ação. 

O tônus muscular se molda em conformidade com a vivência corporal do 

indivíduo, oscilando entre a hipertonia3, normalidade e hipotonia4, uma vez que a motricidade 

encontra-se intrinsecamente ligada à tonicidade, variando individualmente, conforme as 

estimulações e limitações do meio (BUENO, 1998; FONSECA, 1995; SOUSA, 2004). 

Segundo Fonseca (1995, p. 123) “[...] a motricidade é composta por uma sucessão 

de tonicidades, que no todo materializam a equilibração humana”. 

O tônus, além de preparar e sustentar o movimento, determina as atividades 

posturais, desempenhando importante papel na vida de relação, conseqüência de sua estreita 

relação com a afetividade e suas manifestações (SOUSA, 2004; BUENO, 1998).  

A motricidade encontra-se intrinsecamente ligada à tonicidade e é influenciada 

pelo comportamento humano, variando individualmente segundo as estimulações e limitações 

do meio. 

Suas modulações diversas estão relacionadas aos estados afetivos e emocionais, 
conscientes ou inconscientes. [...]. Qualquer modificação ocorrida em uma parte do 
corpo provoca, solidariamente, uma alteração no estado tônico das outras partes 
(SOUSA, 2004, p. 79). 

 “Os estados e mudanças emocionais como a angústia, a depressão, a 

hiperatividade física e distúrbios psíquicos estão intimamente relacionados com o tônus” 

(BUENO, 1998, p. 55).  

E ainda: “a tonicidade abrange todos os músculos responsáveis pelas funções 

biológicas e psicológicas, além de toda e qualquer forma de relação e comunicação social 

não-verbal [...]” (idem, p. 122). 

___________   
3. Hipertonia: sinônimo de hipoextensibilidade; espasticidade; aumento do tono ou tensão muscular. 

4. Hipotonia: sinônimo de hiperextensibilidade; flacidez; diminuição do tono ou tensão muscular (SILVEIRA 
BUENO, 2000; FONSECA, 1995)      
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A motricidade necessita do suporte da tonicidade, ou seja, de um estado de tensão 

ativo e permanente. É impossível, portanto, separar motricidade de tonicidade.  

- Equilibração: 

O equilíbrio é base da organização psicomotora e de “toda a coordenação 

dinâmica global”, e envolve uma multiplicidade de ajustamentos posturais antigravíticos, 

dando suporte às respostas motoras, e sendo determinante para o domínio das praxias 

(BUENO, 1998, p. 55).  

A equilibração reúne um conjunto de aptidões estáticas e dinâmicas, que 

englobam o controle postural ou a capacidade de sustentar-se nas mais diferentes situações, e 

o desenvolvimento das aquisições de locomoção. 

A estruturação do esquema corporal, a integração e a perfeição dos mecanismos 

neuropsicomotores são elementos essenciais à aquisição do equilíbrio, que têm no aparelho 

vestibular o órgão sensorial que determina a equilibração postural vertical, necessária à 

manutenção da posição ereta.  

Segundo Wallon citado por Bueno (1998, p. 55), “toda parte do corpo que se 

move tende a mover o centro de gravidade”, o que contribui para a combinação dos 

ajustamentos posturais. 

A equilibração e a estruturação espacial são essenciais ao desenvolvimento 

psiconeurológico da criança, respondem por suas ações coordenadas e intencionais e são 

imprescindíveis ao processo humano da aprendizagem (SOUSA, 2004). 

Pode-se concluir que: “o eixo do corpo é um pólo integrador das funções 

cinestésicas e labirínticas, o que ordena o corpo em seu funcionamento equilibratório em 

relação com a posição postural, espacial e temporal” (LEVIN, 1998, p. 167). 

- Estruturação Espaço-Temporal: 

A estruturação espacial é o reconhecimento  situacional de seu próprio  corpo  em 
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um meio ambiente, ou seja, do lugar e da orientação que se pode ter em relação às pessoas e 

aos objetos. Processa-se através da interpretação das informações perceptivo-sensoriais e 

psicomotoras vivenciadas e interiorizadas. “É a possibilidade, para a pessoa, de organizar-se 

perante o mundo que o cerca, de organizar as coisas entre si, de colocá-las em um lugar, de 

movimentá-las” (BUENO, 1998, p.63). 

Segundo Fonseca (l995, p.204), “toda a informação relacionada com o espaço tem 

de ser  interpretada  através do  corpo”, cuja  estruturação  se  desenvolve  pela  realização  de 

atividades “neuro, tônico, sensório, perceptivo e psicomotoras”. 

A criança constrói a noção de espaço através de informações sensoriais 

vestibulares, proprioceptivas e exteroceptivas, desenvolvendo um mundo espacial estável, 

possibilitando as funções mentais complexas, “ligado às funções da memória” (BUENO, 

1998, p.62). 

A criança, em sua aprendizagem, tem o espaço organizado, inicialmente, em 

relação ao próprio corpo e, posteriormente, em relação ao outro e aos objetos. Tal organização 

acontece a partir da ação vivida, ou seja, o espaço é apreendido como resultante de sua 

motricidade, suas experiências somatognósicas e visuais. 

  
Em primeiro lugar a criança percebe a posição de seu próprio corpo no espaço. 
Depois, a posição dos objetos em relação a si mesma e, por fim, aprende a perceber 
a relação dos objetos entre si (OLIVEIRA, 1997, p.75). 

  

A estruturação espacial decorre de um processo evolutivo, iniciando-se pelo 

conhecimento das noções, que se dá pelos deslocamentos da criança em seu “espaço” 

habitual, e que pela ação vão estabelecendo os conceitos de forma, dimensões, progressões de 

grandezas, evoluindo para os conceitos de orientação e organização espacial, chegando à 

compreensão das relações espaciais, tendo como base o raciocínio (DE MEUR; STAES, 

1991; SOUSA, 2004). 
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“A expansão da consciência espacial parte do corpo, passa pela locomoção e pela 

percepção e chega à sua representação” (FONSECA, 1995, p.208). 

A estruturação temporal é a capacidade de situar-se em função da ordem e 

sucessão dos acontecimentos, da duração dos intervalos, da renovação cíclica de certos 

intervalos, bem como do caráter irreversível do tempo ((DE MEUR; STAES, 1991; BUENO, 

1998; SOUSA, 2004). 

Em relação à aprendizagem a criança, após adquirir a orientação espacial é capaz 

de desenvolver sua direção gráfica, estando apta a aprender geografia e geometria 

(FONSECA, 1995).

Segundo Piaget citado por Bueno (1998, p. 65),“a evolução da percepção do 

tempo é mais complexa que a espacial”. Por ser uma categoria de ação prática, vivencial, o 

tempo está sempre relacionado com a própria atividade da criança. Constitui-se um fenômeno 

caracteristicamente subjetivo, repleto de afetividade e associado, principalmente, às suas 

necessidades biológicas. 

Conforme De Meur e Staes (1991, p.16) existem dois tipos de tempo: um tempo 

subjetivo criado por nossa própria impressão, que varia conforme as pessoas e a atividade do 

momento e, o tempo objetivo, cronométrico, sempre idêntico; é o tempo matemático. 

Segundo Fonseca (1995, p. 209), “o cérebro elabora sistemas funcionais de acordo  

com a dimensão do tempo, pois joga com as experiências anteriores, adapta-se às condições 

presentes e prediz e antecipa o futuro”.  

A aquisição da dimensão temporal prioriza todas as formas de estímulos, 

decodificando-os progressivamente, a nível gnósicos e práxicos, obedecendo ao princípio da 

coordenação dos sistemas funcionais, que tem no ritmo a extensão dessa dimensão. 

O ritmo se manifesta em várias áreas do comportamento, tais como: na 

motricidade, na visão, na audição, nas aprendizagens escolares, entre outras, implicando 
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aspectos: quantitativo (relacionado ao intervalo temporal de duração), e qualitativo (em 

relação à ordem de organização). 

O espaço e o tempo formam um todo indissociável, uma vez que as ações se 

realizam em um tempo e em um espaço. A estruturação espaço-temporal permite a adaptação 

do indivíduo ao meio, favorecendo a movimentação no espaço e a integração gestual, 

possibilitando a localização das partes do seu corpo e situando-as no espaço. 

O corpo coordena e movimenta-se continuamente em um determinado espaço, em 
função do tempo, em relação a um sistema de referência. É por esta razão que 
sempre se faz a junção da estrutura espaço-temporal. (OLIVEIRA, 1997, p. 86). 

De Meur e Staes (1991, p. 13) confirmam este pensamento, quando comentam: 

Difícil [é] dissociar os três elementos fundamentais da psicomotricidade: corpo-
espaço-tempo, e quando operamos com toda essa dissociação, limitamo-nos a um 
aspecto bem preciso e restrito da realidade. 

Para Fonseca (1995, p.211), “o espaço só pode definir-se com o tempo, como 

parte de um processo que relaciona acontecimentos”. E complementa essa afirmação, quando 

diz: “A seqüencialização temporal é inseparável da simultaneidade espacial nos processos 

básicos da aprendizagem, na medida em que põem em jogo as funções inter-hemisféricas 

(não-verbais e verbais) e as funções interneuro-sensoriais (visão e audição)”(id).  

- Coordenação Global ou Praxia Global (ampla): 

A praxia global estabelece a atividade dos grandes músculos e depende do 

equilíbrio postural do sujeito. É pela motivação e pela experimentação que o indivíduo 

encontra seu eixo corporal, vai se adaptando e buscando seu equilíbrio. Conseqüentemente, 

quanto maior o equilíbrio, mais coordenadas serão suas ações, o que significa que o sujeito ao 

adquirir a dissociação de movimentos, terá condições de utilizar segmentos corporais em 

movimentos diferenciados (OLIVEIRA, 1997; BUENO, 1998). 
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A coordenação dinâmica geral ou global nos permite o controle dos movimentos 

amplos do corpo, possibilitando a contração de grupos  musculares  diferentes ou  antagônicos  

de uma forma independente, priorizando as relações de ação e movimento, inibindo os 

movimentos parasitas, como as paratonias e as sincinesias. 

Segundo Bueno (1998, p. 51), a coordenação geral apresenta-se sob dois aspectos:

coordenação estática, que se realiza em repouso e é resultante do equilíbrio entre a ação dos 

grupos musculares antagonistas, e a coordenação dinâmica, produto da ação simultânea de 

grupos musculares diferentes, visando a realização de movimentos voluntários mais ou menos 

complexos. “A coordenação estática está subordinada a um bom controle postural, enquanto 

um bom automatismo depende de uma adequada coordenação dinâmica” (idem, p. 52). 

Para o estabelecimento de uma coordenação dinâmica global, as atividades 

seguem uma progressão, que se inicia com movimentos simples para outros combinados e 

sucessivos, partindo  do  amplo para  o específico,  cuja  organização  práxica  se  reflete  pela  

eficiência, proficiência e realização motora (FONSECA, 1995; OLIVEIRA, 1997; BUENO, 

1998). 

Segundo Fonseca (1995, p.224), “a praxia global insere-se no conceito de 

neomotricidade”[...], “que subentende progressivamente uma organização psicológica cada 

vez mais complexa nos seus processos”.  

- Coordenação Fina ou Praxia Fina: 

A coordenação (praxia) fina estabelece a habilidade e destreza manual, 

constituindo-se aspecto fundamental à coordenação global. Sua ação sintetiza as 

considerações e significações psiconeurológicas alcançadas na praxia ampla (global), 

compreendendo a micromotricidade e a perícia manual adquiridas pela capacidade de 

controlar os pequenos grupos musculares para realizar exercícios refinados. Sua aquisição 
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envolve a coordenação viso-motora ou óculo-motora, a coordenação viso-manual ou óculo-

manual e a coordenação músculo-facial (FONSECA, 1995; BUENO, 1998). 

A coordenação viso-motora traduz-se pela capacidade de coordenar os 

movimentos em relação ao alvo visual. 

A coordenação viso-manual prepara a criança para a escrita, quando destreza, 

velocidade e precisão desenvolvidas traduzirão a qualidade dessa escrita. 

A coordenação músculo-facial relaciona-se aos movimentos refinados da face, 

que fundamentam a aquisição da fala, da mastigação e da deglutição. “Comunicar-se através 

das expressões fisionômicas configura-se excelente instrumento nas ações de relação” 

(BUENO, 1998, p. 53). 

Na praxia fina, tem-se “tato e movimento, combinando-se intra e 

interneurossensorialmente com a visão” (FONSECA, 1995, p. 245). 

A mão é o órgão central da praxia fina, responsável pela preensão, palpação, 

discriminação tátil, entre outras funções. Uma coordenação elaborada dos dedos da mão 

facilita a aquisição de novos conhecimentos, podendo sobrepujar-se como um  instrumento de 

ação a serviço da inteligência. 

Os elementos fundamentais do desenvolvimento psicomotor se completam com as 

condutas funcionais em ação conjunta com as condutas relacionais, na formação integral do 

ser humano.  

1.3 Condutas Funcionais e Condutas Relacionais 

As condutas psicomotoras envolvem a integridade de condutas motoras, 

intelectuais e emocionais, subdivididas em condutas funcionais e condutas relacionais. 
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As condutas funcionais formam a integralização motora do Sujeito num espaço e 

num tempo determinado. Compreendem: os elementos básicos da Psicomotricidade (já 

destacados), a postura, a respiração, o relaxamento, o ritmo e as percepções. 

São condutas relacionais: a expressão, a afetividade, a agressividade, a 

comunicação, a corporeidade e o limite (BUENO, 1998). 

Em função de buscar-se a compreensão da ação humana à luz da 

Psicomotricidade, em relação ao desenvolvimento e à aprendizagem, torna-se imperativo 

abordar o modelo de organização funcional do cérebro humano, proposto por Luria, que 

revela dados para a compreensão do cérebro em ação (SOUSA, 2004). 

Luria, em 1973, estudando a atividade mental humana revela o cérebro humano é 

composto por três unidades funcionais básicas, com funções particulares e integradas, cujas 

participações são fundamentais à atividade mental, ao movimento voluntário, à elaboração 

práxica e psicomotora, e à produção da linguagem (falada ou escrita) (BUENO, 1998).  

Em consonância com o pensamento proposto por Vigotsky, Luria credita ao 

envolvimento sócio-histórico e à cultura, a gênese das formas superiores de atividade mental, 

estruturada por sistemas funcionais complexos (FONSECA, 1995) 

 Descrevendo-se as Unidades funcionais do cérebro, pode se afirmar:  

 -    são hierárquicas; 

 -   consiste cada uma delas de três zonas corticais: (a) primária - projeção - recebe os  

impulsos ou mandam impulsos para a periferia; (b) secundária – projeção-associação -

responsável pela codificação e síntese, convertendo informação sensorial somatotópica em 

sistemas funcionais, ou processamento da informação recebida, e; (c) terciária – 

associativa - estruturada pela conjugação de várias áreas corticais; área da formação de 

intenções e programação de atividades complexas, ou análise de sistemas supramodais - 
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simbólicos - básicos para as atividades gnósicas e cognitivas (última estrutura a 

desenvolver-se);  

-    estão divididas segundo uma organização estrutural e propriedades intrafuncionais em: 

 i)  Primeira unidade funcional - permite regular o tônus cortical e o estado mental de vigília e 

alerta; entra em atividade já no desenvolvimento intra-uterino, com papel decisivo no 

parto e processo de maturação motora; trabalha em relação e colaboração com os sistemas 

superiores corticais nas manifestações da atividade consciente do ser humano, de ações 

voluntárias ou processos de decodificação e codificação simbólica; 

ii) Segunda unidade funcional - responsável pela recepção, análise (codificação) e 

armazenamento da informação; altamente específica em termos sensoriais, além das 

funções visuais, auditivas, vestibulares  e tátil-cinestésicas, incorpora os sentidos do gosto 

e do olfato (sistemas sensoriais aferentes); participa no desenvolvimento extra-uterino, 

com papel de transação entre organismo e meio, entre o espaço intra-corporal e extra-

corporal;  “processos gnósicos dão lugar aos processos cognitivos, pela decodificação da 

informação sensorial em informação simbólica” (FONSECA, 1995, p. 68); 

iii) Terceira unidade funcional - realiza a programação, a regulação e a verificação da 

atividade, ou seja, responde pela organização da atividade consciente; estruturada para a 

recepção de sistemas exteroceptivos superiores, formada por células diferenciadas que 

organizam informação de forma específica, hierarquizada, que garantem uma percepção 

integrada, seletiva e complexa; atua posteriormente na planificação de condutas 

conscientizadas e corticalizadas, com bases psiconeurológicas da psicomotricidade, que 

programam, regulam, verificam e integram a motricidade (FONSECA, 1995). 

As três unidades funcionais (sistemas básicos) trabalham em conjunto, numa 

comunicação e inter-relação dinâmica, em que cada uma das unidades contribui de forma                 

específica ao “todo complexo da atividade mental” (idem, p. 95). 
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Os elementos fundamentais psicomotores são distribuídos pelas três unidades 

funcionais do cérebro, cuja relação corresponde na 1ª unidade, à tonicidade e equilibração; na 

2ª unidade, à lateralização, noção do corpo e estruturação espaço-temporal, e; na 3ª unidade, à 

praxia global e praxia fina (FONSECA, 1995; SOUSA, 2004). 

Além dos Elementos Básicos da Psicomotricidade já estudados, as condutas 

funcionais incluem:

- Postura: 

Apresenta-se diretamente relacionada com o tônus, constituindo uma unidade 

tônico-postural, atuando, tanto sobre o plano da motricidade fina como da motricidade global, 

facilitando o equilíbrio postural, cujo controle depende do nível de maturação, da força 

muscular e das características psicomotoras do indivíduo (BUENO, 1998; SOUSA, 2004). 

O tônus cortical é inseparável do tônus postural, sendo indispensável à atividade 

mental e preparação de qualquer movimento voluntário (BUENO, 1998); 

- Respiração 

Realizada pelos movimentos de inspiração (ativa) e expiração (passiva), objetiva a 

oxigenação do sangue e geração da energia na realização dos movimentos. Os músculos 

envolvidos nesse processo são: diafragma, intercostais externos e internos, em parceria com o 

sistema neurológico, estando regulada pelo auto-reflexo pulmonar e por centros respiratórios 

bulbares (PAPALIA, 2000; BUENO, 1998). 

Na respiração deficiente, o nível de energia é menor e, conseqüentemente, os 

movimentos ficam desorganizados   

O controle do corpo e a respiração são essenciais à construção do esquema 

corporal. Estudos realizados comprovam a existência de estreita relação entre a conduta 

respiratória e a ansiedade da criança, bem como a apnéia e sua capacidade de atenção 

(LAPIERRE; AUCOUTURIER, 2004) 
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A hipoventilação e a hiperventilação podem ser influenciadas (inconscientemente) 

por fatores, tais como: emoção, ansiedade, medo, angústia, surpresa, alegria, satisfação; pode 

se ter  hipoventilação provocada pela atenção, concentração ou movimentos delicados; 

- Relaxamento: 

Atividade psicomotora que  objetiva a  redução das tensões  psíquicas, levando à 

descontração muscular, permitindo a obtenção do descondicionamento ou esquecimento das 

atitudes e movimentos do cotidiano. 

Sua finalidade básica é o afinamento, valorizando a integração conscientizada dos 
diferentes estados tensionais, e promovendo progressivamente a unificação 
psicossomática. Pretende atingir um estado de repouso e de calma interior, 
proporcionando a integração da corporiedade (BUENO, 1998, p.62). 

Contrário de tonicidade e contração, o relaxamento procura a regulação dos ritmos 

orgânicos (respiração, circulação etc).  

Teve sua utilização inicial como mais um recurso a ser empregado em psico-

reeducação. O relaxamento é um método de recondicionamento psico-fisiológico, que 

abrange inúmeras técnicas, fornece possibilidades terapêuticas, dependendo do campo de 

utilização, sendo indispensável para se conseguir a descontração, tranqüilização e recreação. 

O relaxamento associado ao controle respiratório contribui positivamente para o equilíbrio 

emocional e a disposição/organização mental. 

Visa melhorar a relação psicomotora, bem como a capacidade conceitual de 

evolução e particularidades, não esquecendo a dimensão da singularidade. Permite agir sobre 

a tonicidade, em uma situação de relativa imobilidade, ou em certos tipos de mobilização, 

necessitando de educação respiratória, proporcionando melhor conhecimento do esquema 

corporal, melhor estruturação espaço-temporal e equilíbrio, contração e descontração 

(MASSON, 1998; BUENO, 1998). 

A  técnica  Relaxamento  Passivo  de  Michaux  é   particularmente   adequada  às  
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crianças. Consiste em um método de relaxamento que não implica, necessariamente, na 

imobilidade do sujeito, no entanto, deverá haver o controle objetivo à terapêutica. Sua 

aplicação é feita através do movimento passivo dos diferentes segmentos corporais, repetidos 

de maneira lenta e rítmica, permitindo obter, rapidamente, um relaxamento muscular global 

As crianças recebem muitos benefícios deste procedimento; dentre eles, uma descontração 

adequada com concentração maior ao executar os exercícios de maneira ativa (MASSON, 

1998); 

- Ritmo: 

Presente em todas as atividades realizadas pelo homem, o ritmo é força criadora, 

caracterizada por uma sucessão de movimentos diferentes, apresentando-se quando andamos, 

falamos, realizamos as atividades da vida diária (AVD), estando subordinado aos ritmos 

biológicos (ritmo ultradiano r. circadiano e r. infradiano), “ que regem o nosso organismo 

conforme as interferências do meio” (BUENO, 1998, p.66). 

O ritmo como algo interno, estabelece-se pessoal e individualmente no 

movimento natural, na dança, na poesia, e na música de cada pessoa, bem como regulariza a 

força nervosa. Na criança, ajuda a equilibrar os processos de “assimilação” e “acomodação”, 

que permite sua adaptação, elementos indispensáveis à aprendizagem, segundo preconiza 

Piaget (LE BOULCH, 1986). 

Em educação, com o auxílio da atenção, deve começar pelas noções de 

regularidade, velocidade, duração, silêncio e acentuação, evoluindo para a percepção de 

estruturas sonoras ou melódicas mais complexas. Segundo Bueno (1998, p. 67), “a 

sincronização sensório-motora é iniciada na criança com a idade de 1 ano, mas só é adquirida 

aos  3/4 anos”.  

Com o ritmo pessoal desenvolvido, a criança poderá aumentar seu poder de 

concentração, facilitando sua capacidade de aprendizagem, tornando-o fundamental à 
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edificação intelectual e maturação da atividade motora sincronizada. Como característica 

congênita e hereditária, as pessoas lentas serão sempre lentas, ou os rápidos, sempre rápidos, 

ao longo de toda a vida. 

Em educação psicomotora, o ritmo objetiva ajudar na supressão de contraturas de 

movimentos voluntários mal controlados, permite  flexibilidade,  relaxamento,  independência  

segmentária, indispensáveis à autonomia motora (BUENO, 1998). 

A atividade psicomotora não tem por objetivo fazer a criança adquirir os ritmos, 
senão favorecer a expressão de sua motriidade natural, cuja característica essencial é 
a ritmicidade” (LE BOULCH, 1986, p.181). 

- Percepção: 

Como resposta a um estímulo fisicamente definido e evolui com a idade, a 

percepção “é a capacidade de reconhecer e compreender estímulos,” o meio de que dispõe o 

indivíduo para organizar a estimulação (estímulos sensoriais captados pelos sentidos: audição, 

visão, tato) que o ambiente lhe dirige (BUENO, 1998, p. 68; BRAGHIROLLI, 1999). 

“A percepção constitui, de fato, um caso particular das atividades sensório-

motoras”, ou seja, se estabelece como via de acesso aos objetos, às palavras e às ações, tendo 

como base o tempo e o espaço (PIAGET; INHELDER, 1998, p. 31). 

McDonald (2004a) define percepção como um “processo de recepção, seleção, 

aquisição, transformação e organização das informações fornecidas através dos nossos 

sentidos”, conduta psicológica que requer atenção e discriminação, e que se expressa, 

indiretamente, através de respostas verbais, motoras ou gráficas.   

Para Oliveira (1997, p. 73), “a mediação simbólica e a origem sócio-cultural dos 

processos psicológicos superiores são pressupostos fundamentais para explicar o 

funcionamento da percepção” 

As percepções auditiva, visual, tátil, olfativa e gustativa são respostas às 

informações e  dados  sensoriais  adquiridos  ao  longo  de  nossa  existência  em  experiências  
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prévias, evoluem com a idade e têm atuação impar sobre a aprendizagem. 

  A percepção auditiva pode ser definida como a “habilidade para interpretar 

estímulos auditivos, associando-os a estímulos anteriormente percebidos e discriminando-os 

entre si”. Constitui um pré-requisito para a comunicação, sendo suscetível de ser desenvolvida 

mediante o exercício e a prática. Permite o desenvolvimento da habilidade para ouvir e 

reconhecer semelhanças e diferenças nos sons (BUENO, 1998, p.70). 

São aspectos a serem observados na percepção auditiva: i) discriminação

(habilidade de diferenciar sons); ii) acuidade (habilidade para escutar sons de diferentes tons e 

sonoridades). 

Segundo Bueno (1998, p. 70), a percepção auditiva é feita por meio da: a) 

consciência e discriminação auditiva - (processo de detectar diferenças e semelhanças nos 

sons que percebemos); b) atenção auditiva – (capacidade do indivíduo de apresentar uma 

resposta voluntária a um estímulo sonoro); c) memória auditiva – (processo de reprodução ou 

evocação do que foi apreendido); d) localização do som e figura-fundo auditiva – (capacidade 

de selecionar um estímulo sonoro significativo dentro de uma gama de sons apresentados 

simultaneamente); e) análise e síntese auditiva – (análise: decompõe as informações sonoras 

recebidas; síntese: une as partes para compor a informação sonora). 

A aquisição e desenvolvimento da percepção auditiva é essencial à linguagem, 

estando na região temporal do cérebro a área responsável por sua discriminação (DORETTO, 

2005).  

A percepção visual implica na capacidade de reconhecer, discriminar e interpretar 

estímulos visuais, associando-os às experiências prévias. Está presente em quase todas as 

nossas atividades, sendo a visão um canal importante na comunicação com o meio exterior. É 

utilizada quando manipulamos, conhecemos e diferenciamos objetos, cores, tamanhos ou 

símbolos, andamos em qualquer ambiente conhecido ou não. 
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As aquisições perceptivo-visuais são fundamentais nos processos de 

aprendizagem escolar, e sua qualidade afeta todos os comportamentos da criança. 

Para o desenvolvimento da percepção visual, áreas de treinamento são 

estimuladas, trabalhando-se: direcionalidade (reconhecimento dos padrões para leitura e 

escrita); motilidade ocular (movimento coordenado dos olhos); percepção de formas (reunir 

elementos de uma figura em uma determinada forma), e; memória visual (vocabulário visual). 

O olho saudável aprende a mexer para ver, uma vez que uma inadequação da 

mobilidade ocular pode prejudicar a percepção das formas e detalhes (BUENO, 1998). 

O córtex, na área occipital, controla os estímulos da visão (FONSECA, 1995).  

 O sentido tátil é tido como o mais velho dos sentidos, visto que no ventre materno 

as sensações de contato já são recebidas. Percebe-se também, comunicações corporais e não -

verbais, como: ternura, indiferença, agressão e dor.  

A percepção tátil estabelece-se na periferia da pele e, no contato, essa periferia é 

ultrapassada. Pode-se explorar na percepção tátil: variações de pressão, temperatura, pesado e 

leve, seco, úmido e molhado, objetos conhecidos, formas e volumes, sem a  ajuda  da  visão, 

tanto em relação ao nosso corpo, como em relação aos objetos (BUENO, 1998).  

 A percepção olfativa envolve a capacidade de distinguir odores, associando-os à 

origem. Sua influência na percepção do paladar contribui para a discriminação e memória de 

alguns alimentos, possibilitando a identificação e o reconhecimento de objetos pelo olfato. 

A percepção gustativa “envolve a capacidade de distinguir sabores, associando-os 

à origem”, permitindo ao indivíduo selecionar os alimentos segundo o seu desejo e 

necessidade alimentar (BUENO, 1998). 

A percepção, através das sensações, desempenha papel de instrumento de 

adaptação do psiquismo ao universo da vida e é por ela que se processa a “função do real” 

(LEVIN, 1998). 
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As condutas relacionais, numa visão holística e sistêmica, se enquadram no 

processo educacional quando, pela aprendizagem, evoluem do “poder agir” para o “poder 

sentir” (LAPIERRE; AUCOUTURIER 2004). 

Nossa vida de relação só pode desenvolver-se por meio do corpo que se  expressa, 

dialoga e se comunica com os outros corpos, pela sua personalidade, pelo movimento e pela 

psicomotricidade, numa interação de desejos, frustrações e ações. “É através das relações com 

os outros que o ser se descobre, e a personalidade constrói-se pouco a pouco” (LE BOULCH, 

1986, p. 27).  

- Expressão: 

Como fator de conduta relacional, a expressão é uma manifestação subjetiva, 

individual e singular, plena de sentimentos e dificuldades psicológicas, físicas ou biológicas e 

se realiza com a coordenação física e psíquica integradas. Pode exteriorizar-se a nível facial 

ou corporal, materializando-se por meio das atividades livres, mímicas, dramatizações e 

danças (facilitadoras dessa expressão). 

Expressar-se oralmente, plasticamente, graficamente, intelectualmente, consiste 
também em afirmar a própria presença, com todos os riscos inerentes de não 
aceitação e de culpa, incluindo a ressurgência dos modos primários de reação: 
regressão, inibição, agressividade (LAPIERRE; AUCOUTURIER, 2004, p. 90). 

As atividades criadoras facilitam a comunicação e a livre expressão, hoje 

imprescindíveis ao processo educativo, visto que favorecem a incorporação da disciplina 

interna, e auxiliam na elaboração do contexto da ação; canalizam tensões, conflitos e 

ansiedades, equilibrando a vida de relação e reforçando a imagem corporal. (BUENO, 1998; 

LAPIERRE; AUCOUTURIER, 2004); 

- Comunicação: 

Intimamente relacionada à expressão, transmite informação e impõe 

comportamento.   O que, a quem e como  se diz  são  decorrentes  da  comunicação, e  quando  
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distorcida, pode acarretar diminuição de “vínculo”, gerando o conflito. 

Quanto à forma, pode ser: verbal (oral) ou não-verbal (gestual, corporal), 

estabelecendo relações com os outros e com os objetos. Para Le Boulch (1986, p. 77), “desde 

pequeno, o bebê dispõe de um sistema de comunicação não-verbal, permitindo-lhe transmitir 

suas impressões”. Em psicomotricidade, significa ouvir os sons e captar sua forma interior 

(subjetividade - individualismo), entender seus significados e estar atento à “escuta” do Outro 

(LAPIERRE; AUCOUTURIER, 2004; VIEIRA et al, 2005). 

Segundo Lapierre e Aucouturier (2004), à luz da Psicomotricidade Relacional, o 

importante da comunicação está em sua carga emocional, através da linguagem não-verbal, 

instrumentalizada pelo jogo espontâneo do corpo em movimento, que possui uma linguagem 

própria e se revela nos gestos, falando de seus sentimentos mais íntimos. 

Todas as emoções, todos os sentimentos e também todos os desejos e reações, 
conscientes ou inconscientes, tudo o que somos, expressam-se nas atitudes e 
gestos,[...] (BUENO, 1998, p.74). 

Cada um de nós tem uma forma ímpar de se comunicar corporalmente, sendo esta 

comunicação modificada e diversificada de cultura para cultura, quando costumes, normas de 

comportamento e a interação com o meio interferem sobre o desenvolvimento psicomotor, 

cognitivo e sócio-emocional, “na medida em que estão vinculados a fatores psicoafetivos 

relacionais” (LAPIERRE; AUCOUTURIER, 2004, p. 39); 

- Afetividade: 

É estimulante e necessária ao desenvolvimento psicomotor, na relação significante 

com o corpo, consigo mesmo e com o Outro pelo jogo simbólico, através de 

percepções/sensações percebidas pela troca e/ou reciprocidade do jogo corporal (BUENO, 

1998; LAPIERRE; AUCOUTURIER, 2004). 

Segundo Bueno (1998), Piaget em 1986 afirma existir estreito paralelismo entre o 

desenvolvimento da afetividade e das  funções  cognitivas, visto que  nenhum  ato é  resultado  
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apenas da ação motora conseqüente de nossa função mental, nem puramente afetivo.  

 O corpo é lugar das impressões e expressões da afetividade, assim, sentimentos 

como prazer, amor, ódio etc, se refletem na conduta e modificam a atitude corporal 

(LAPIERRE; AUCOUTURIER, 2004).                         

 A afetividade se manifesta desde a fase intra-uterina, resultando em prazer e 

segurança na relação com a mãe, após o nascimento, quando as trocas no “jogo corporal” 

ocorrem. No entanto, ao longo do desenvolvimento da criança perdas e frustrações são 

necessárias para as conquistas serem valorizadas (VIEIRA et al, 2005).  

Para Wallon (1995) citado por Bueno (1998, p. 75): a afetividade “é o resultado 

de sensações agradáveis e desagradáveis de sentimento de amor e ódio, que determinam a 

conduta postural e dão ao corpo sua expressão”. 

Em educação, reeducação ou terapia psicomotora, o sujeito deve descobrir a 

importância e significação do seu corpo, suas possibilidades e limites. Para a 

Psicomotricidade Relacional, “no que tange ao desenvolvimento afetivo e emocional, o jogo 

permite a expressão do imaginário e da criatividade, dos sentimentos, das fantasias, dos 

desejos e dos conflitos conscientes e inconscientes” (VIEIRA et al, 2005, p.50); 

- Agressividade: 

 Sendo um componente afetivo do homem, a agressividade reflete-se como forma 

primitiva de comunicação, provocação que impõe uma resposta, podendo ser “ferramenta” 

para a afirmação pessoal.  

No desejo de dominação, a agressividade, especialmente da criança frente ao 

adulto, exige disciplina, não devendo, porém, confundir-se com poder. Em excesso, deve ser 

pontuada e limitada. 

Como componente relacional estruturante, quando canalizada e trabalhada pode 

levar a criança a afirmar sua identidade, ajudando-a a  crescer  satisfatoriamente. No  entanto,  
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quando reprimida leva à introversão ou à compulsão, além de poder eclodir (BUENO, 1998).  

Atitudes comuns à agressividade, a proibição e a tolerância estão em lados 

opostos do equilíbrio da relação, visto que a proibição e a coersão funcionam como reforços 

do ato agressivo, se firmando como repressão, situação de poder “imposto” e “não 

reconhecido”, resultando em punição. A tolerância funciona como estímulo, visto que quem 

agride pode estar buscando revide, uma resposta (idem, 1998). 

Na psicomotricidade relacional, deve ser transferida ao plano simbólico com o uso 

de materiais lúdicos e sem perigo. Exemplos como lutas de desequilíbrio com corda, ou a bola 

quando mordida ou esvaziada, simbolicamente podem ser “uma manifestação da 

agressividade oral”, representando, imaginariamente o desejo de machucar o outro (VIEIRA 

et al, 2005, p. 72); 

- Corporeidade: 

Acontece pela vivência do corpo na relação com o outro e com o mundo, e se 

constrói por meio dos movimentos, gradativamente, de  forma  individual e nas relações com 

os outros, tanto a nível psicológico como libidinal.  

Representa o marco conceitual da Psicomotricidade Relacional, visto que diz 

respeito à colocação do corpo na relação, que se dá pela estruturação da imagem corporal, e 

que se revela através de ações, atitudes, palavras, entre outras manifestações, considerando-se 

a sensibilidade afetiva, as emoções, os sentimentos e os impulsos (VIEIRA et al, 2005). 

Responsável pela estruturação da noção do corpo - aquisição do esquema corporal 

e imagem corporal - “aceitação, conhecimento e expressão por meio da vivência corporal, que 

favorecerá sua evolução e expressão psicomotora” (BUENO, 1998, p.80). 

Pela corporeidade, a ação do outro e a ação da criança são  uma  única  ação,  uma 

vez que a imagem do corpo depende, compreende e se completa na imagem do Outro, e 

depende da qualidade e quantidade das relações (objetos e corpo), pelo cunho sensório-motor. 
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Ação que expressa a intenção, permite o apreender, reconhecer e construir a realidade do 

mundo, a realidade dos objetos e do espaço (BUENO, 1998; LAPIERRE; AUCOUTURIER, 

2004); 

- Limite: 

Muitas vezes, encontra-se associado à disciplina, variando em seu contexto sócio-

histórico. Os limites ou normas que regem o convívio social devem fazer parte dos 

aprendizados, como: direitos e privilégios, deveres e responsabilidades, conduzindo a uma 

convivência saudável e harmoniosa. 

A liberdade, como idealizada pela sociedade, respeitando-se a idade e as 

condições de vida da criança, possibilita o correto desenvolvimento dos valores sociais e 

morais, resultantes  do  equilíbrio  entre o  permitido e o  proibido, visto  que a  autoridade  se  

faz necessária para o equilíbrio entre o proibido (limite) e o permitido, não devendo haver 

imposição. 

O limite é subjetivo, interno, resultado de nossas sensações, relativos à essência 

do sujeito, ou externo - produto de nossas relações espaciais, temporais e contextuais, 

percebido pelo movimento.  Não se deve educar reprimindo as ações, na imobilidade e sem 

liberdade, no entanto sem limites, a educação torna-se ineficaz (BUENO, 1998; LEVY, 

2007). 

A disciplina pode ser conseguida, quando: se é firme, delicado e razoável. Deve 

existir controle e flexibilidade, organização e respeito no trabalho em grupo, com 

responsabilidade, coerência de atitudes, e diálogo. No entanto, não se deve confundir 

disciplina com poder ou subordinação, visto que a disciplina excessiva pode levar à 

submissão, bem como eclodir, podendo levar à violência. 

A educação, quando fora de princípios ou valores morais e sociais, leva às causas 

da falta de limites na educação das crianças, conforme nos afirma Siqueira Neto (2007) - “é 
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preciso arregaçar as mangas e assumir o papel de orientador, de guia, de educador. Começar, 

antes tarde do que nunca a se envolver neste processo importante e determinador da vida do 

ser humano”.  

A educação e a autonomia com responsabilidade e respeito para com o outro, no 

contexto social, levam à formação do sujeito em harmonia consigo mesmo e com os demais, 

conhecedor de seu papel na sociedade e responsável por sua história.   

Em nossa vida de relação, as ações são reflexos da personalidade em interação 

com a personalidade do outro. Tendo adquirido o equilíbrio entre a integralização motora e o 

comportamento psicomotor orientado pela dinâmica das condutas relacionais, o SER 

COGNOSCENTE em construção se conduz pelo caminho psicopedagógico. 

1.4 Psicopedagogia: objeto de estudo e retrospectiva de sua trajetória 

A Psicopedagogia surgiu da necessidade de uma melhor compreensão do processo 

de aprendizagem. Ao querer explicá-la, não se deve apenas defini-la como “aplicação da 

Psicologia à Pedagogia” (BOSSA, 1994, p.05). 

A Psicopedagogia, segundo Scoz (1992, p.2), “estuda e lida com o processo de 

aprendizagem e suas dificuldades e que, numa ação profissional, deve englobar vários campos 

do conhecimento, integrando-os e sintetizando-os”. Portanto, se constitui uma nova área de 

atuação que, por sua interdisciplinaridade, (recorre a Medicina, Pedagogia, Psicologia, 

Psicanálise, Lingüística, Fonoaudiologia, Sociologia, entre outros saberes), busca sistematizar 

um corpo teórico próprio, com objeto de estudo definido e delimitado campo de atuação. 

Segundo Kiguel citado por BOSSA (1994, p. 07), temos: 

[...] historicamente a Psicopedagogia surgiu na fronteira entre a Pedagogia e a 
Psicologia, a partir das necessidades de atendimento de crianças com distúrbios de
aprendizagem, consideradas inaptas dentro do sistema educacional convencional.  
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Atualmente, graças às contribuições da Sociolingüística, da Psicolingüística, de 

novas abordagens teóricas sobre desenvolvimento e aprendizagem e aos fatores determinantes 

do fracasso escolar, encontra-se no psicopedagogo o profissional que, com uma formação 

multidisciplinar e consistente, estuda e lida com o processo de aprendizagem, suas 

dificuldades ou alterações. 

  
A Psicopedagogia estuda o ato de aprender e ensinar, levando sempre em conta as 
realidades interna e externa da aprendizagem, tomadas em conjunto. [...], 
procurando colocar em pé de igualdade os aspectos cognitivos, afetivos e sociais que 
estão implícitos à construção do conhecimento em toda sua complexidade (NEVES 
citado por BOSSA, 1994, p.08). 

Para Rubinstein (1992, p.103), “a Psicopedagogia surge para atender as crianças e 

adolescentes que por diferentes fatores estão excluídos ou se excluem eles mesmos do sistema  

educacional”.  

Pode-se afirmar que o objeto de estudo da Psicopedagogia passou por fases 

diversas. Em momentos distintos de sua evolução, partiu de um trabalho que priorizava a 

reeducação e, sendo o processo de aprendizagem avaliado em função de seus déficits, seu 

trabalho procurava vencer essas defasagens. “O objeto de estudo era o sujeito que não podia 

aprender, concebendo-se a não-aprendizagem pelo enfoque que salientava a falta” (BOSSA, 

1994, p. 12). 

Num primeiro momento, a intervenção psicopedagógica esteve voltada para a busca 
e o desenvolvimento de metodologias que melhor atendessem aos portadores de 
dificuldades, tendo como principal objetivo fazer a reeducação ou remediação e, 
desta forma, promover o desaparecimento do sintoma. [...] A partir do momento em 
que o foco de atenção passa a ser a compreensão do processo de aprendizagem e a 
relação que o aprendiz estabelece com a mesma, o objeto da psicopedagogia passa a 
ser mais abrangente: a metodologia é apenas um aspecto no processo terapêutico e, o 
principal objetivo é a investigação da etiologia da dificuldade de aprendizagem, bem 
como a compreensão do processamento da aprendizagem considerando todas as 
variáveis que intervêm neste processo. (RUBINSTEIN, 1992, p. 103). 

Evolutivamente, percebeu-se que o sujeito do processo de aprendizagem é um 

SER APRENDENTE, contextualizado, pluridimensional, que deve ser observado intrínseca 
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(biológico) e extrinsecamente (social). Sua relação com o meio é fundamental à formação do 

EU COGNOSCENTE, sujeito do processo de construção de seu conhecimento e de sua 

autonomia.  A Psicopedagogia é trabalhada sob nova perspectiva, o seu objeto de estudo – o 

SER COGNOSCENTE – é observado em sua dimensão racional, afetiva, desiderativa, 

relacional, um ser total e singular, sujeito de sua aprendizagem (NOGUEIRA, 2002). 

A ação desenvolvida pelo SER COGNOSCENTE é responsável por sua 

autonomia e produto de suas diferentes dimensões, que se articulam dinamicamente, 

possibilitando a construção do conhecimento, bem como a construção do próprio sujeito 

cognoscente. 

Dentro dessa ótica, seria possível conceber a Psicopedagogia como um saber 

tendo como objetivo facilitar a construção do EU cognoscente desse ser pluridimensional, 

identificando os obstáculos que impedem que essa construção se faça, e ao mesmo tempo, 

reconstituindo suas possibilidades de síntese e sua autonomia. (SILVA, 1998, p. 42). 

A Psicopedagogia surgiu inicialmente na França, quando ainda no século XIX, já 

se verificava alguma preocupação com os problemas de aprendizagem. Foram os médicos, os 

filósofos e os educadores, os pioneiros. Buscava-se compreender e atender portadores de 

deficiências sensoriais, debilidade  mental e outros  problemas que  pudessem comprometer  a  

aprendizagem. 

Conforme Mery citado por Bossa (1994, p. 28), “educadores como Itard, Pereire, 

Pestalozzi e Seguin começaram a se dedicar às crianças que apresentavam problemas de 

aprendizagem em razão de vários tipos de distúrbios”.  

Inspirado nas idéias de Rousseau, Pestalozzi fundou na Suíça um centro de 

educação através do trabalho, onde estimulava crianças à percepção, por método natural e 

intuitivo; Pereire dedicou-se principalmente à educação dos sentidos (visão e tato); Itard 

estudou e realizou trabalhos sobre percepção e o retardo mental. Seguin fundou a primeira 



57

Escola de Reeducação, em 1837, na França, após longo período de experimentação do método

fisiológico de educação, utilizando técnicas de treinamento dos músculos e dos sentidos em 

crianças mentalmente deficientes (idem, p. 29). 

Em fins do séc. XIX é registrada a primeira iniciativa entre médicos e educadores 

no campo da reeducação. Os franceses Edouard Chaparède (psicólogo) e François Neville 

(neurologista) introduzem na escola pública as “turmas especiais”, para educar crianças com 

debilidade mental. 

Maria Montessori, psiquiatra italiana, criou um método sensorial de aprendizagem 

inovador, destinado à crianças com retardo mental, que posteriormente passou a ser 

empregado a todas as crianças. O métodoMontessori utiliza a estimulação dos órgãos dos 

sentidos como veículo facilitador da aprendizagem e é  largamente  utilizado  no  processo  de 

alfabetização. 

Já na segunda década do século XX surgem os primeiros centros de reeducação 

infantil, principalmente nos EEUU e na Europa, onde é crescente o número de escolas para 

crianças de aprendizagem lenta. 

Os primeiros Centros de Psicopedagogia são fundados em 1946, quando se 

procurava tratar comportamentos inadequados de crianças, objetivando sua readaptação, quer 

na escola ou na família, utilizando conhecimentos da Psicologia e da Pedagogia. J. Boutonier 

e George Mauco, seus fundadores, objetivavam melhorar a convivência da criança em seu 

meio familiar e escolar, tentando sua readaptação através do acompanhamento 

psicopedagógico. (BOSSA, 1994, p. 30). 

A Pedagogia Curativa Terapêutica é introduzida nos Centros de Psicopedagogia, a 

partir de 1948, para atender crianças e adolescentes desadaptados, inteligentes, porém com 

maus resultados escolares; “objetivava auxiliar o sujeito a adquirir conhecimentos, como 

também desenvolver a sua personalidade” (idem, p. 30). 
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Inicialmente Debesse é o grande divulgador da Psicopedagogia, porém o destaque 

maior da literatura francesa sobre as idéias e fundamentos psicopedagógicos é Janine Mery. 

A partir de então, a Psicopedagogia é amplamente divulgada, chegando a América  

do Sul, inicialmente na Argentina pelos idos dos anos cinqüenta, com o objetivo de resolver 

fracassos escolares, como resposta à necessidade de um profissional mais especializado para 

atuar junto aos graves problemas pedagógicos. 

A Universidade Del Salvador, em Buenos Aires, foi a pioneira em cursos de 

graduação na área da psicopedagogia na Argentina, mas, mesmo antes de sua implantação, 

alguns profissionais de outras áreas de formação já realizavam trabalhos de reeducação,

objetivando melhorar o desempenho escolar, pelo dimensionamento dos déficits de seus 

“pacientes” e elaborando planos de tratamento que sanassem essas carências. 

Segundo Bossa (1994, p. 32), a faculdade de Psicopedagogia Argentina passa por 

três momentos distintos, devido a modificações em seus planos de estudo: 

− o primeiro corresponde aos planos de estudo que enfatizavam em sua formação as áreas

filosófica e psicológica, (1956, 1958, 1961),“incluindo fundamentos de Biologia e uma 

área específica – a psicopedagogia”;  havia, como pré- requisito, a necessidade de possuir 

título docente. 

−  o segundo momento psicopedagógico é marcado pela influência da Psicologia

Experimental na formação psicopedagógica, então constituído pelos planos de 1963, 1964 

e 1969; buscava-se a formação instrumental do profissional, capacitando-o na medição 

das funções cognitivas e afetivas. 

−  o terceiro momento acontece, em 1978, com a criação da licenciatura em Psicopedagogia 

como carreira de graduação e duração de cinco anos, com inclusão das disciplinas clínicas

pedagógicas I e II, objetivando valorizar o trabalho terapêutico realizado pelo profissional 

psicopedagogo. (idem, p. 33). 
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No entanto, a grande mudança na prática psicopedagógica ocorre na década de 70, 

quando do trabalho desses profissionais em Centros de Saúde Mental, pela observação de que 

a abordagem psicopedagógica deveria incluir o olhar e a escuta clínica da Psicanálise.  

Hoje, na Argentina, o profissional de psicopedagogia atua, fundamentalmente, em 

duas áreas: educação e saúde. Preventivamente, na área educacional, tentando evitar fracassos 

escolares e melhorando os resultados da aprendizagem sistemática; na área de saúde, 

desenvolvendo um trabalho diagnóstico e de reconhecimento das alterações da aprendizagem 

sistemática e/ou assistemática. 

Inicialmente, no Brasil, as dificuldades ou os problemas na aprendizagem foram 

estudados e tratados por profissionais da área médica, quando pais e educadores buscavam 

esses profissionais para “tratar” crianças com problemas escolares ou de aprendizagem, 

procedimento conhecido como “medicalização” dos problemas da aprendizagem, porque se 

acreditava serem causados por fatores orgânicos (disfunção neurológica), o que perdurou por 

muitos anos. 

Como resposta ao problema do fracasso escolar, a Psicopedagogia surge no Brasil 

e inicialmente, seu  objeto  está  voltado  para os sintomas  das  dificuldades de  aprendizagem  

(desatenção, apatia, desinteresse, entre outros), e como remediá-los, sendo algo a ser tratado. 

No entanto, nos primórdios da década de 70, mesmo antes da instituição de cursos 

com enfoque psicopedagógico, aconteceram iniciativas isoladas de profissionais que atuavam 

com a problemática da aprendizagem, que buscavam a organização de núcleos para estudos e 

aprofundamento, na tentativa de encontrar soluções para a situação educacional que se lhes 

apresentavam. 

Surgem no Brasil, os primeiros cursos institucionais de extensão com enfoque 

psicopedagógico, no Rio Grande do Sul, especialmente destinados a profissionais afins da 
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educação (psicólogos, pedagogos), em busca de subsídios para atuação junto às crianças com 

dificuldades de aprendizagem, baseados num modelo médico de atuação. 

Em 1979 é criado o primeiro curso regular de Psicopedagogia, no Instituto Sedes 
Sapientiae, em São Paulo, iniciativa de Maria Alice Vassimen, [...] preocupada com 
a perspectiva de um homem global, percebido a partir de referências intelectuais, 
afetivas e corporais (SCOZ; MENDES citado por BOSSA, 1994, p. 45). 

Ressalte-se o trabalho da professora Genny Golubi de Morais, coordenadora dos 

cursos de especialização da Pontifícia Universidade Católica – (PUC – SP), responsável pela 

formação de inúmeros profissionais da Psicopedagogia. Seus trabalhos na área priorizavam a 

prevenção das dificuldades de aprendizagem, na instituição escolar. 

O curso de Psicopedagogia do Instituto Sedes Sapientiae passa por quatro 

momentos distintos. Inicialmente trabalhando reeducação em psicopedagogia, objetivando a 

reintegração geral do aprendente. Posteriormente, realiza uma abordagem mais terapêutica, o 

que proporciona uma maior reflexão sobre a prática psicopedagógica no âmbito institucional. 

Hoje, aprofunda-se nos aspectos afetivos da aprendizagem, privilegiando as diferenciações 

no papel do psicopedagogo, numa abordagem clínica e institucional. 

A partir dos anos 90, os cursos de especialização em Psicopedagogia, 

multiplicam-se Brasil afora. Assim, pode se ressaltar a importância do trabalho 

compromissado do psicopedagogo, na tentativa de compreender o processo de aprendizagem 

e identificar os fatores facilitadores e comprometedores desse processo, priorizando pela ação 

interventiva, a reintegração do aprendente ao processo ensino-aprendizagem, fazendo-o 

descobrir o prazer no aprender.

Convém ressaltar que, mesmo sofrendo grande influência argentina, no Brasil a 

Psicopedagogia é um curso de especialização, com formação específica, ao passo que na 

Argentina, é um curso de graduação, com cinco anos de duração. 
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A fundação da Associação Brasileira de Psicopedagogia (ABPp) – Seção Ceará, 

aconteceu por iniciativa da psicopedagoga Cleomar Landim de Oliveira, em 11 de dezembro 

de 1989. 

Hoje a ABPp se encontra com 14 Seções e 8 núcleos de estudos, divulgando o 

papel do psicopedagogo e sua importância na relação com a aprendizagem (ABPp, 2007).  

1.5 Psicomotricidade e Psicopedagogia no Processo de Aprendizagem 

A aprendizagem nasce com a vida e com ela se desenvolve. A passagem da ação à 
representação se dá através de um fazer prático e incessante que pouco a pouco, ao ir 
organizando o contexto vivido, vai internalizando essa ação. (OLIVEIRA, 2000, p. 
18). 

Observando o paralelismo da ação psicopedagógica e psicomotora frente ao 

conhecimento e a aprendizagem deve-se ressaltar que o instrumento comum da relação entre 

essas duas áreas interdisciplinares para a construção do homem globalizado e subjetivado, 

encontra-se no corpo, vivido e aprendido, sede da linguagem que expressa o sujeito em busca 

de sua história. 

Segundo Costa (2001, p. 16), “O corpo é o instrumento comum na relação 

psicopedagógica e psicomotora, sede dos sintomas do não aprender e das experiências 

acumuladas para novas aprendizagens”.

Após tentar entender os mecanismos que conduzem e orientam o sujeito 

significante a crescer, desenvolvendo-se cognitivamente, vivenciando sua aprendizagem 

pode-se então, com as ferramentas psicomotoras, procurar trabalhar os aspectos que 

dificultam a aprendizagem e que podem ser detectados através do diagnóstico 

psicopedagógico, no qual as dimensões objetivas e subjetivas se entrelaçam. 
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Inicialmente, o corpo foi trabalhado de forma mecânica por meio da 

psicomotricidade: esquema corporal, lateralidade, dentre outras funções psicomotoras 

apresentadas como componentes básicos da aprendizagem escolar, profissional e esportiva. 

Com o surgimento da imagem corporal e a nova concepção dada ao corpo, à luz 

da Psicanálise, Psicomotricidade e Psicopedagogia passam a caminhar juntas, em seus 

aspectos simbólicos, tem-se o sujeito – psicomotor – cognoscente. O corpo é transformado 

em instrumento de construção da inteligência, um meio para aprender ou para exprimir-se. 

“[...] o corpo é o mediador que, através de sua linguagem, propicia a relação com o outro, 

denuncia o ser da falta, os processos transferenciais e a ação desejante” (COSTA, 2001, p. 

18).

A ação educativa psicomotora possibilita, por conseguinte, o desenvolvimento de 

um agir com segurança, de movimentos espontâneos, carregados de afetividade, e permitirá 

ao aprendente chegar a um fim determinado, sem maiores dificuldades. “A possibilidade de 

fazer e compreender diversas atitudes permitem o intercâmbio com a outra pessoa. Este 

intercâmbio é o sinal de socialização” (LE BOULCH, 1986, p. 89). 

Ao longo de seu desenvolvimento, a criança adquire habilidades que a farão parte 

integrante de seu contexto social, um ser relacional, cuja forma dinâmica de expressão é a 

linguagem. 

Linguagem é a capacidade de se comunicar com o mundo, é o processo simbólico de 
comunicação, pensamento e formulação que permite ao homem comunicar-se 
consigo mesmo e com os outros. (QUIRÓS citado por CATURANI, 1999, p. 59). 

No caminhar com a Psicopedagogia e a Psicomotricidade, a avaliação de 

operações essencialmente escolares como compreensão da linguagem, leitura, escrita e os 

conceitos lógico-matemáticos farão a significação do trabalho interdisciplinar, na busca da 

solução das dificuldades de aprendizagem ou fracasso escolar. 
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Leitura e escrita não podem ser consideradas de maneira isolada no processo de 

desenvolvimento infantil, são componentes da evolução da linguagem, que se inicia nos 

primeiros anos de vida da criança. A etapa mais importante desse processo se dá dos três aos 

seis anos, quando a criança já adquiriu a compreensão da palavra falada, os objetos à sua 

significação, capacitando-a para a próxima etapa desse processo, que é “a compreensão da 

palavra impressa (leitura) e a expressão da palavra impressa (escrita)” (MORAIS, 1998, p. 

19). 

A aquisição da leitura e da escrita exige condições básicas de desenvolvimento. A 

criança necessita de certo grau de maturidade para ser alfabetizada, ou seja, para ser 

introduzida no processo de representação gráfica da linguagem oral. 

A letra não é a voz nem a palavra, mas na escrita o gesto gráfico-psicomotor faz o 
papel de ponte, ligando a voz à letra e a letra à palavra onde um sujeito inscreverá 
seu estilo próprio. (LEVIN, 1998, p. 164). 

O desenvolvimento de certas habilidades e conceitos poderá assegurar o 

desenvolvimento do processo de aprendizagem. Dentre outras habilidades, convém ressaltar: 

− Imagem-corporal ou conhecimento adequado do corpo: 

É o seu corpo, enquanto ponto de referência, que servirá como base para 
aprendizagem de todos os conceitos indispensáveis à alfabetização, tais como: em 
cima, embaixo; na frente, atrás; esquerdo, direito; alto, baixo; assim como 
permitirá o desenvolvimento do equilíbrio corporal e do freio inibitório, [...] 
(MORAIS, 1998, p. 33). 

− Lateralidade: ou uso preferencial de um lado do corpo na realização de qualquer atividade 

motriz, que uma vez contrariada, cruzada ou indefinida poderá acarretar problema de 

grafismo; 

− Conhecimento de direita e esquerda: permite à criança perceber o lado direito e o lado 

esquerdo em si, nas outras pessoas e nos objetos, quando não consolidado, possivelmente, 

interferirá no sentido direcional da leitura e da escrita; 
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− Orientação Espacial: compreende a diferenciação entre posição no espaço e relações 

espaciais, de modo a assimilar a posição que os objetos ocupam em relação a si próprio e 

em relação de uns com os outros, evitando assim, confusões ao grafismo, (a criança pode 

confundir letras), “ter dificuldades na sucessão das letras nas palavras e das palavras nas 

frases, (bem como), não respeitar a direção horizontal do traçado, não respeitar os limites 

da folha, [...]” (MORAIS, 1998, p. 46); 

− Orientação Temporal: relacionada à duração e sucessão dos acontecimentos ou fatos, 

dominando conceitos temporais (ontem, hoje, dias da semana, etc.), discriminando a 

duração e sucessão dos sons. “A ausência do pré-requisito orientação temporal, pode 

causar dificuldades na pronúncia e na escrita de palavras, trocando a ordem das letras ou 

invertendo-as [...]”. (idem, p. 47) 

− Ritmo: relacionado à orientação temporal, fornece à criança a percepção dos sons e das 

pausas. Sua inabilidade poderá acarretar leitura lenta e silabada, desrespeitando a 

pontuação e a entonação, prejudicando ou impossibilitando a correta interpretação do 

conteúdo lido; 

A criança que não realiza adequadamente a decodificação dos símbolos, que não 
consegue interpretar a pontuação e adequar o ritmo das sentenças, terá grande 
dificuldade em entender o que está escrito (LIMONGI, 2000, p. 104). 

− Análise-síntese visual e auditiva: a capacidade de decodificar as palavras impressas em 

partes (análise) e sua recomposição (síntese); 

− Habilidades visuais específicas: capacitam a criança a perceber e discriminar semelhanças 

e diferenças dos grafismos, formas e tamanhos, figura-fundo, e desenvolve sua memória 

visual. 

O desequilíbrio das funções psicomotoras, cognitivas e afetivas podem causar na 
criança em processo de alfabetização dificuldades de manejo do simbólico. Isso 
instalará uma dificuldade no processo da aprendizagem da leitura e da escrita. 
(COSTA, 2001, p. 46). 
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Todos esses fatores, devidamente elaborados e adaptados, em consonância com 

um desenvolvimento afetivo-emocional bem estruturado e completa interação da criança com 

seu mundo físico e social, poderão garantir o ingresso da criança às condições fundamentais 

de construção do conhecimento. 

A aprendizagem sistêmica realizada pela escola não pode estar longe da realidade 

da criança. O conteúdo e conhecimentos a serem adquiridos devem ser contextualizados com 

a sua vida, a comunidade que integra e necessidades locais, compatíveis com a sua realidade. 

A escola não pode segregar ou selecionar, mas promover, reconhecer e construir, fazer-se 

lugar de transformação e emancipação. 

Qualquer escola precisa ser organizada sempre em função da melhor possibilidade 
de ensino e ser permanentemente questionada para que seus próprios conflitos, não 
resolvidos, não apareçam nas salas de aula sob a forma de distorções do próprio 
aluno. (WEISS, [1999], p. 19). 

O professor, como mediador, tem papel ativo e deverá ser o agente que 

impulsionará à criança o desejo de aprender, o querer “ crescer” . 

O ato de ensinar fica sempre comprometido com a construção do ato de aprender, 
faz parte de suas condições externas. A má qualidade do ensino provoca um 
desestímulo na busca do conhecimento. (idem, p. 18). 

A posição que a criança ocupa no seio familiar, bem como as exigências da 

sociedade em que está inserida, interferem na busca do conhecimento escolar e de suas 

vocações, pois incluem a questão das oportunidades sociais e as condições sócio-econômicas 

da criança. 

Piaget, citado por La Taille (2005, p.83) justifica essa afirmação quando diz 

Parece-nos incontestável não somente que o conjunto dos deveres numa sociedade 
dada está ligado à estrutura dessa sociedade, mas ainda que a forma mesma do dever 
está ligada à coação exercida pela sociedade sobre os indivíduos. 
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No mundo globalizado, a educação deve buscar a organização sistemática e 

gradual do conhecimento, a escola, local onde todas as crianças devem ter as mesmas 

oportunidades, porém com estratégias de aprendizagem diferentes, e o professor, um agente 

de transformação e não apenas um transmissor da informação. (Muitas vezes é isso que se 

observa acontecer em sala-de-aula).  
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2. SÍNDROME DE DOWN

Durante os últimos anos, muito se tem descoberto e aprendido sobre as diferentes 

anormalidades cromossômicas, alterações genéticas, desordens bioquímicas e demais 

problemas relacionados com a Síndrome de Down e outras disfunções que possam acometer 

as crianças em seu processo de desenvolvimento, desde a fase intra-uterina, com os estudos 

avançados da biogenética humana.  

Diversos são os instrumentos que possibilitam o conhecimento da má-formação 

do bebê, especialmente após o descobrimento de técnicas pré-natais de diagnóstico, como a 

amniocentese, os exames de ultra-som, a triagem de alfafetoproteína, entre outros. 

Tentar explicar o porquê do nascimento de crianças com Síndrome de Down não 

convence a muitos pais que vivenciam a experiência do nascimento de um filho com essa 

síndrome, especialmente pelas incertezas e inseguranças que se apresentam devido à 

inesperada chegada 

A Síndrome de Down é uma alteração genética, que ocorre durante a divisão 

celular do embrião, acarretando modificações em seu desenvolvimento e o surgimento de 

características físicas, funcionais, cognitivas e anomalias congênitas específicas, observáveis 

e de fácil diagnóstico (PUESCHEL, 2003). 

1.1 Conhecendo a Síndrome de Down 

Segundo Tecklin (2002), o mais antigo registro antropológico sobre a Síndrome 

de Down tem origem de escavações de um crânio saxônico, datado do século VII, 

apresentando modificações estruturais, encontradas em crianças com a síndrome. No entanto, 

nenhum relatório sobre pessoas com Síndrome de Down é documentado cientificamente ou 
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publicado antes do século XIX, especialmente devido: serem poucos os pesquisadores com 

interesse em estudar crianças com problemas de origem genética e deficiência mental; à 

prevalência de doenças infecciosas e da desnutrição, inibindo informações mais precisas sobre 

problemas genéticos ou de má formação; elevada taxa de mortalidade materna além dos 35 

anos de idade, entre outras possíveis causas. 

A primeira descrição de uma criança que presume-se tinha Síndrome de Down foi 
fornecida por Jean Esquirol, em 1838. Logo a seguir, em 1846, Edouard Sequin 
descreveu um paciente com feições que sugeriam Síndrome de Down, denominendo 
a condição de “idiota furfurácea”. Em 1866, Duncan registrou uma menina “com 
uma cabeça pequena e redonda, olhos parecidos com os chineses, projetando uma 
grande língua e que só conhecia algumas palavras” (PUESCHEL, 2003, p. 48). 

 John Langdon Down, através de trabalho publicado em 1866, descreve algumas 

características físicas comuns às crianças com a síndrome, que hoje leva seu nome. São suas 

palavras: 

O cabelo não é preto, como é o cabelo de um verdadeiro mongol, mas é de cor 
castanha, liso e escasso. O rosto é achatado e largo. Os olhos posicionados em linha 
oblíqua. O nariz é pequeno. Estas crianças têm um poder considerável para a 
imitação (Idem, p. 48).
  

Após a contribuição de Down, merece destaque o primeiro relato de cunho 

científico sobre a síndrome, ocorrido em Edimburgo, em 1875, quando Frase e Mitchell 

apresentam observações de 62 pessoas com semelhanças entre si, em que se destacavam o 

pescoço encurtado e a idade avançada das mães ao período gestacional destes nascituros. 

Segundo Pueschel (2003), nos primórdios dos anos de 1930, alguns médicos 

afirmavam que a Síndrome de Down – SD poderia ser conseqüência de um problema 

cromossômico.  

Os avanços na metodologia de visualização de cromossomos só permitiram 

estudos mais precisos sobre a biogenética humana a partir de 1956, quando contabiliza a 

presença de 46 cromossomos em cada célula humana, e não 48 cromossomos como se 

presumia, antes de tão revolucionária descoberta (TECKLIN, 2002).  
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Já em 1959, Lejeune aponta uma alteração no 21º par cromossômico ou a 

presença de 47 cromossomos em cada célula, como o fator determinante para o nascimento de 

uma criança com Síndrome de Down (PUESCHEL, 2003). 

Comumente denominada de trissomia 21 (3 cromossomos 21, ao invés de 2), a SD  

pode acontecer em decorrência de divisão celular falha, quando no momento da concepção 

houver um cromossomo adicional em uma das células germinativas (óvulo ou esperma), 

gerando uma célula original com 47 cromossomos, que terá as demais células com as mesmas  

quantidades cromossômicas, caracterizando a trissomia 21 ou trissomia simples. 

A divisão celular falha, processo chamado “não-disjunção”, pode ocorrer no óvulo 

(70% a 80% dos casos) espermatozóide (20% a 30% dos casos), ou ainda durante a primeira 

divisão de células após a fertilização, em casos raros (Idem, 2003; MOREIRA, 2002). 

Entre 3% e 4% apresenta tal problema por “translocação”, ou seja, o cromossomo 

21 está translocado a outro cromossomo, que pode ser o 14, 21 ou 22. Neste caso, o pai ou a 

mãe pode ser o portador de translocação ou portador balanceado, mesmo sendo pessoas 

normais física, mentalmente, e geneticamente (com 46 cromossomos em cada célula). 

Estudos recentes, com polimorfismo de DNA (seqüência de DNA, produzidas por 
enzimas de restrição e que passam de uma geração a outra) do cromossomo, 
estabelecem que aproximadamente 95% dos casos resultam de não-disjunção na 
meiose materna. Destes 76% a 80% são erros no processo de meiose. Assim a não-
disjunção na meiose materna é responsável por 67% a 73% de todos os casos de 
trissomia do 21 livre (SCHWARTZMAN,  1999, p. 38). 

O tipo menos comum é o mosaicismo, que corresponde a 1% das causas de 

crianças com SD, cuja anomalia ocorre devido a erro em uma das primeiras divisões 

celulares, tendo o bebê algumas células com 47 cromossomos e outras com 46, dai confirmar 

a menor severidade nas características “Down”, com melhor desempenho cognitivo nessas 

crianças (PUESCHEL, 2003).

Hoje, ainda não se chegou a conclusões sobre como  essa alteração cromossômica  



70

interfere no desenvolvimento fetal, levando ao surgimento das características “Down”. 

Independente do tipo da alteração cromossômica que a desencadeie, os sinais clínicos são os 

mesmos, e somente o exame dos cromossomos poderá esclarecer qual trissomia a criança 

apresenta (MOREIRA, 2002).  

Lefèvre (1988) apresenta dez características fenotípicas mais comuns, descritas 

por Oster, em 1953, que são: boca: 1) dentes pequenos; 2) língua sulcada; 3) palato elevado 

em ogiva; olhos: 4) prega epicantal; 5) olhos oblíquos; crânio: 6) occipital plano; mãos: 7) 

mãos grossas e curtas; 8) dedo mínimo à esquerda; 9) dobra palmar incluindo os quatro dedos;   

musculatura e articulações: 10) hipotonia. 

São características físicas comuns às crianças com Síndrome de Down: 

-  Cabeça ligeiramente diminuída, com sua porção posterior achatada (braquicefalia), e 

fontanelas (moleiras) aumentadas, levando mais tempo para fechar; 

-    Pele em excesso (dobras soltas) na porção posterior do pescoço, podendo desaparecer com 

o crescimento do bebê; pescoço largo e grosso;  

-   Pode haver falha de cabelos (alopecia parcial), com casos raros de alopecia total (ausência 

de cabelos); 

-   Rosto de contorno achatado, devido, principalmente aos ossos faciais pouco desenvolvidos 

e nariz pequeno, com ponte nasal deprimida, e abertura nasal estreita; 

-   Olhos caracteristicamente estreitos, com  pálpebras  oblíqüas,  podendo  apresentar  dobras  

     epicantais (cantos internos) dos olhos, e marcas brancas (manchas de Brushfiel) na   

periferia da íris; 

 -  Orelhas pequenas, às vezes dobradas, com estruturas internas, algumas vezes, alteradas 

(canais estreitos); 

-   Boca pequena, com palato (céu da boca) estreito, língua em forma estriada na 2ª infância; 

mandíbulas diminuídas, e dentes irregulares; 
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-  Abdômen levemente protuberante, devido a hipotonia presente, com possibilidade de 

desenvolvimento de hérnia umbilical (90%); tórax, algumas vezes, com formato anormal, 

em conseqüência de cardiopatia congênita, presente em 40% das crianças; 

-  Mãos e pés tendem a ser pequenos, com o quinto quirodáctilo curvado para dentro     

(clinodactilia), e grande espaçamento entre o primeiro e segundo pododáctilo, com uma 

prega ou sulco entre eles na face plantar - sola do pé; 50% delas apresentam prega 

transversal na palma das mãos, observada uni ou bilateralmente - prega simiesca 

(TECKLIN, 2002;  MOREIRA, 2002; PUESCHEL, 2003). 

Ratliffe (2000) ressalta: baixo tônus muscular; perfil facial achatado; língua 

grande e protusa, mãos com prega palmar transversal única; e, baixo peso ao nascer. 

Convém enfatizar que nem todas as crianças com Síndrome de Down exibem 

todas as características supracitadas, podendo ser mais ou menos acentuadas, individualmente, 

em uma ou outra criança.  

 Existem fisiopatologias e incapacidades associadas na criança “Down”, que 

podem ser: neuromotoras, devido a anormalidades encefálicas (encéfalo diminuído, 

microbraquicefalia5 e microcefalia); déficit sensorial (hipermetropia – 20%, nistagmo6

eestrabismo; problemas visuais – catarata congênita, miopia –50%,); deficiência auditiva 

(perda leve ou moderada da audição – 60% a 80%); cardiopatias congênitas ao nascimento – 

40%, sendo mais comum defeitos do canal atrioventricular e no septo ventricular.  

Apresentam, ainda, diferenças músculo-esqueléticas, observadas pelo déficit de 

crescimento linear e diminuição na velocidade de crescimento em estatura, membros 

inferiores encurtados, entre outros. As diferenças músculo-esqueléticas se justificam pela 

acentuada  hipotonia  generalizada,   fator   responsável   pelo  atraso   motor,  e  à   frouxidão  

_________ 
5. Microbraquicefalia: encéfalo anormalmente arredondado e pequeno, com um diâmetro antero-posterior 
diminuído (TECKLIN, 2002, p. 251). 

6. Nistagmo: movimentos rápidos de olho (PUESCHEL, 2002, p. 93)
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ligamentar (déficit de colágeno, possivelmente), que resulta em pé plano, instabilidade 

patelar, escoliose (52%), instabilidade atlantoaxial (10% a 15%), instabilidade atlantooccipital 

(10% a 12%), justificando a necessidade de a criança ser submetida a raio-X da região 

cervical, entre 2,5 anos e 3 anos de idade (TECKLIN, 2002; PUESCHEL, 2003; ).

A capacidade mental diminuída ou retardo mental justifica o desenvolvimento 

intelectual limitado, com variações na função cognitiva, classificando-se a maioria, na faixa 

de retardo leve a moderado. A razão para o retardo mental encontra-se na alteração 

cromossômica, desencadeadora das anormalidades cerebrais (RATLIFFE, 2000; PUESCHEL, 

2003).   

A criança com Síndrome de Down apresenta, em sua maioria, problemas visuais. 

Entre eles os mais comuns são: miopia, hipermetropia, astigmatismo, estrabismo, ambliopia, 

nistagmo e catarata. Algumas crianças podem apresentar também obstrução dos canais 

lacrimais (BERTOTI, 2002). 

Recomenda-se que a criança com Síndrome de Down seja examinada por um 

oftalmologista anualmente, para que o procedimento mais adequado se realize. A correção do 

problema visual, cirúrgico ou através do uso de óculos, é muito importante, visto que o 

estímulo e a percepção visual são indispensáveis à aprendizagem e às aquisições vestibulares 

e de locomoção, facilitando o desenvolvimento dos elementos psicomotores e a interação com 

o “outro” e com o meio (BERTOTI, 2002; LEVIN, 1995). 

Os problemas auditivos, que podem ser uni ou bilaterais, podem acometer um 

universo significativo de crianças com Síndrome de Down. Cerca de 60 a 80% apresentam 

rebaixamento auditivo uni ou bilateral. Os déficits auditivos são leves ou moderados na 

maioria dos casos, e podem ter causas diversas, recomendando-se um cuidado maior com as 

infecções de ouvido, mais freqüentes nessas crianças devido ao formato anormal dos ossículos 

no ouvido médio. O déficit da acuidade auditiva interfere nas respostas de equilíbrio e pode 
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comprometer o desenvolvimento global da criança, com destaque para a linguagem, pela falta 

de interpretação da informação auditiva (RATLIFFE, 2002; BERTOTI, 2002). 

Outras complicações como distúrbios emocionais, depressão, doença de 

Alzheimer, autismo e leucemia têm sido observadas em relação à saúde da criança, jovem ou 

adulto com Síndrome de Down.  

Sabe-se que alguns fatores etiológicos podem levar ao nascimento de um filho 

com Síndrome de Down, entre eles destaca-se: idade materna de 35 anos de idade ou mais; 

idade paterna de 45 a 50 anos ou mais; nascimento anterior de uma criança com a síndrome 

ou outra anormalidade cromossômica; translocação cromossômica balanceada em um dos pais  

e pais com desordens cromossômicas (PUESCHEL, 2003; ROSA, 2005). 

A probabilidade de ter um filho com anormalidade cromossômica dobra a cada 

dois anos e meio, aproximadamente, após os 35 anos de idade da mulher. Segundo Rodini; 

Souza (2006, p.4), “aos 20 anos o risco é de 1 para 1600, enquanto que aos 35 anos é de 1 

para 370”. Já para o casal que tem uma criança com Síndrome de Down, o risco de 

recorrência é de cerca de 1%. 

Segundo Rosa (2005), a incidência de Síndrome de Down, na população em geral, 

ocorre na proporção de 1 caso para cada 600-700 nascituros vivos. Em relação à variação da 

idade materna, o mesmo autor ressalta os seguintes dados para o risco de nascimento de 

crianças com Síndrome de Down: entre 15 e 29 anos, 1 em 1500;  30 a 34 anos, 1 em 800; 35 

a 39 anos, 1 em 270; 40 a 44 anos, 1 em 10; e, acima dos 45 anos, 1 em 50. 

Nas últimas décadas, vêm sendo utilizadas técnicas de diagnóstico pré-natal e 

estão disponíveis para a Síndrome de Down: amniocentese (análise cromossômica pela 

extração do líquido amniótico, a partir da 14ª à 16ª semana de gravidez); amostra vilocorial 

(biópsia de tecido placentário, por via vaginal ou através do abdome); triagem de 

alfafetoproteina   materna  (níveis   baixos  de   alfafetoproteina   podem   estar   associados  à  
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Síndrome de Down). 

Estudos recentes mostram que é possível identificar aproximadamente de 60% a 
80% dos fetos com síndrome de Down no período pré-natal utilizando-se os níveis 
de alfafetoproteína, a idade materna e níveis de hormônio femininos específicos 
(PUESCHEL, 2003, p. 72). 

Pode-se utilizar, como procedimentos diagnósticos pós-parto, a fetoscopia, a 

amniografia e exames radiográficos. No entanto, suas aplicabilidades são reduzidas, devido às 

características fisionômicas estabelecidas aos portadores da Síndrome de Down, de fácil 

percepção. 

1.2  Síndrome de Down e Educação Infantil 

  

Sabe-se que a criança com Síndrome de Down apresenta capacidade mental 

limitada, com baixo desempenho cognitivo devido ao retardo mental - atraso do 

desenvolvimento da inteligência, influenciando significativamente em sua aprendizagem. 

Funcionamento intelectual significativamente abaixo da média, coexistindo com 
limitações relativas a duas ou mais das seguintes áreas de habilidades adaptativas: 
comunicação, autocuidado, habilidades sociais, participação familiar e comunitária, 
autonomia, saúde e segurança, funcionalidade acadêmica, de lazer e de trabalho. 
Manifeta-se antes dos 18 anos de idade (AMARAL; D‘ANTINO, 1998, p. 7-8). 

Esta é a definição de deficiência mental aceita e difundida mundialmente pela 

American Association of Mental Retardation - AAMR, desde 1992. 

Convém ressaltar que deficiência mental não tem a mesma significação que 

doença mental (psicoses, neuroses, entre outras), ou mesmo com problemas ou distúrbios de 

aprendizagem. O indivíduo com deficiência mental não é desprovido de inteligência e, 

dependendo do seu grau de comprometimento – quantitativo ou gravidade de deficiência, 

poderá se desenvolver cognitivamente, operar mentalmente e abstrair, como o não-deficiente. 

O  cérebro  de  portadores  de  Síndrome de  Down é  pequeno,  apresentando  um  
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número menor de neurônios, com conexões anormais, resultando em graus variáveis de 

retardo mental, e lentidão de desenvolvimento neuropsicomotor, com reflexos sobre a 

linguagem (oral ou escrita). 

Como conseqüência do comprometimento cerebral, ter-se-á atraso no 

desaparecimento dos reflexos primitivos, lentidão no processo estímulo-resposta e no 

funcionamento neurofisiológico, principalmente na região cortical, refletindo-se na 

capacidade de aprendizagem dessas crianças. Apresentam déficit de memória e capacidade 

limitada para as funções de linguagem e lógico-matemáticas, na compreensão e internalização 

de conceitos (abstração), interferindo na redução das relações temporais e causais.   

Segundo Piaget citado por Becker (2005, p. 26), a estrutura cognitiva da criança 

com deficiência mental apresenta uma “construção mental inacabada”. Completando esse 

pensamento, diz: “Para Piaget, a ação humana constitui a ponte entre a realizada e a razão”. 

Salienta-se que, com deficiência mental leve, a criança é capaz de operar 

mentalmente, podendo ser alfabetizada e ter acesso a outros conhecimentos dos diferentes 

níveis de seriações escolares, em idade superior à das crianças não-deficientes. 

A criança em seu processo de desenvolvimento e crescimento necessita de 

integrar-se ao ambiente físico educacional – a escola, local onde se espera ela poderá obter a 

aquisição de conhecimento progressivo e sistemático, garantido pelo direito de todos os 

indivíduos à educação como fundamento do crescimento humano e integração social. 

Educação é uma estratégia adotada pelas sociedades para permitir que os indivíduos 
sejam criativos e atinjam o máximo de suas capacidades e que sejam, socialmente, 
capazes de cooperar com o próximo em ações comuns (D’AMBRÓSIO, 1998, p. 
242). 

Gadotti (2003, p. 18), filósofo da educação brasileira, afirma: “Educar é 

impregnar de sentido a vida”.  

A educação infantil, primeira etapa da  educação da  criança,  que  se  encontra  na  
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faixa etária entre 0 e 6 anos de idade, está garantida no Brasil, no campo legal, pela 

Constituição Federal de 1988, sob o título Dos Direitos Sociais, que declara: 

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 26, de 14.02.2000) (CNTE, 2007; BRASIL, 1988). 

  
No contexto nacional, à criança é assegurada a cidadania e a igualdade de direitos 

sociais e individuais. E, afirmando esta condição vários instrumentos legais são sancionados e 

publicados, fundamentando-os: Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 8.069/90); 

Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei 8.742/93); Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB, ou Lei Darcy Ribeiro (Lei 9.394/de 1996); Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI 1/99, através do Parecer CEB/CNE nº. 22/98, 

aprovado em 17/12/98; Resolução CEB/CNE nº. 1/99; Constituições Estaduais e Leis 

Orgânicas Municipais etc. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB 9.394/96, sob o título I 

Da Educação fala da abrangência da educação, disciplina  sobre a educação  escolar e o local 

onde deve desenvolver-se; no título II Dos Princípios e Fins da Educação Nacional, 

assegura ser ela “dever da família e do Estado”, e dar a base em que o ensino deve ser 

ministrado (igualdade de condições, liberdade, pluralismo de idéias, gratuidade, qualidade 

etc); na seção II Da Educação Infantil, determina que: 

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família 
e da comunidade.

Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;                                                         

                                             II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. 
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Art. 31. Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e 
registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso 
ao ensino fundamental. 

A Educação Especial conforme proposta pela LDB busca viabilizar e ampliar as 

perspectivas da educação ofertada aos alunos com necessidades especiais, enfatizando os 

aspectos normativos que regem essa modalidade de ensino e traçando diretrizes legais sobre 

os direitos das crianças de 0 a 6 anos de idade.   

Reconhecendo a importância da educação infantil, do ponto de vista pedagógico, 

as políticas públicas têm avançado na busca de caminhos para conseguir educar crianças de 

todas as idades, sem exclusão, contemplando as crianças com necessidades educacionais 

especiais, ou seja, crianças portadoras de deficiências, sejam estas: mental, física ou motora, 

visual, auditiva, ou múltiplas entre si. 

No âmbito estadual, a Resolução Nº. 361/2000, que regulamenta e Educação 

Infantil, recebe alteração e, objetivando a melhoria da qualidade educacional ofertada 

reafirma os termos da Constituição Federal, contemplando o terceiro parágrafo com o 

seguinte texto: “As crianças com necessidades especiais serão atendidas na rede regular do 

seu respectivo sistema de ensino”. Incluem-se às crianças portadoras de deficiência, de 

condutas típicas (sindrômicas) e as superdotadas ou “altas habilidades” (BRASIL, 1996). 

O reconhecimento da necessidade de contemplar as pessoas portadoras de 

necessidades especiais com direitos assegurados à população em geral, segundo Mazzotta 

(2003, p. 18), é algo muito recente na sociedade, apesar de registros sobre atendimento 

educacional a essas pessoas já acontecerem no séc. XVIII, com a “primeira instituição 

especializada para a educação de ‘surdos-mudos’”. 

Em relação ao retardo mental, Itard foi reconhecido como a primeira pessoa a 

trabalhar com educação de portadores de retardo mental. Trabalho realizado na França, no 

início do séc. XIX. Suas experiências são  publicadas  no  livro  De l’Éducation d’um Homme  
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Sauvage (MAZZOTTA, 2003, p.20) 

Carvalho (1998, p. 86), informa que a Declaração de Salamanca proclamada na 

Espanha, durante a Conferência Mundial Sobre Necessidades Educativas Especiais, em junho 

de 1994, advoga sobre “educação de qualidade para os alunos que apresentam dificuldades de 

escolarização decorrentes de ‘condições individuais, econômicas ou socioculturais”. 

Para Mazzotta (2003, p. 11), a educação especial é assim definida: 

Modalidade de ensino que se caracteriza por um conjunto de recursos e serviços 
educacionais especiais organizados para apoiar, suplementar e, em alguns casos, 
substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação formal 
dos educandos que apresentem necessidades educacionais muito diferentes das da 
maioria das crianças e jovens. Tais educandos, também denominados de 
“excepcionais”, são justamente aqueles que hoje têm sido chamados de “alunos com 
necessidades educacionais especiais” (grifo do autor). 

A história da “educação especial” no Brasil, como política educacional, tem 

registro recente, ocorrendo ao final da década de cinqüenta. No entanto, até 1950, já existiam 

estabelecimentos de ensino regular, mantidos pelo poder público, que prestavam algum tipo 

de atendimento a alunos com deficiência mental, com destaque para o Instituto Pestalozzi, 

criado em 1926, pelos educadores Johanna e Tiago Würth, em Porto Alegre, no Rio Grande 

do Sul. (MAZZOTTA, 2003).  

Inspirado na concepção da Pedagogia Social do educador suíço Henrique Pestalozzi, 
o Instituto Pestalozzi do Rio Grande do Sul foi ‘precursor de um movimento que, 
ainda que com divergências e variações, se expandiu pelo Brasil, e pela América do 
Sul’ (idem, p.43). 

A partir de 1952, preocupada com a formação de professores para atender a nova 

clientela de menores excepcionais que buscavam escolaridade, a Sociedade Pestalozzi, 

unidade de São Paulo, organizou o primeiro curso de especialização de professores, realizado 

anualmente. Hoje, a Sociedade Pestalozzi encontra-se instalada em várias unidades da 

federação, com atendimento diversificado e equipe multiprofissional atuando em busca de 

melhoria na qualidade de vida pessoas “excepcionais”, objetivando a promoção da assistência, 
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educação e integração social dos portadores de necessidades especiais (PESTALOZZI, 2007; 

MAZZOTTA, 2003). 

O termo "excepcional" é interpretado de maneira a incluir crianças, adolescentes e 
adultos que se desviam  acentuadamente para cima ou para baixo do nível dos 
indivíduos normais em relação a uma ou várias características emocionais, mentais, 
físicas ou qualquer combinação dessas, de forma a criar um problema especial com 
referências à sua educação, desenvolvimento e ajustamento (APAE, 2007). 

Dentre as diversas instituições, fundações e associações existentes no Brasil, 

salienta-se a atuação da Associação de Pais e Amidos dos Excepcionais – APAE, fundada em 

11 de dezembro de 1954, na cidade do Rio de Janeiro, com mais de 1.200 núcleos de 

atendimento APAEs em atuação no Estado brasileiro, tendo convênio com  órgãos federais, 

estaduais e municipais. 

Considerando as questões envolvidas no desenvolvimento e na aprendizagem das 

crianças, jovens e adultos com necessidades especiais, a permanência das instituições 

especializadas como prestadoras de serviços educacionais se faz necessária pelo atendimento 

diferenciado que presta à comunidade e à sociedade, com profissionais e técnicos 

devidamente qualificados e especializados que se articulam na assistência prestada, 

envolvendo a cooperação entre os setores de educação, saúde e assistência, potencializando a 

ação de cada um deles. 

Na esfera pública, os serviços especializados envolvendo profissionais de outras 

áreas, como a da saúde (fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, entre 

outros), em ação/interação com a educação têm atuação restrita, com oferta à população bem 

inferior que a demanda necessária. 

Como é sabido, os atendimentos a crianças, jovens e adultos “especiais” não 

devem restringir-se apenas à área educacional, especialmente porque existem diversos fatores 

que estão envolvidos no processo ensino-aprendizagem e podem comprometer a efetivação da 

educação.  
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No mundo globalizado, o papel da educação não pode se limitar 

fundamentalmente ao conhecimento. É importante que se leve em conta as diferenças 

existentes, bem como a ordem mundial que preconiza a eqüidade, o respeito às singularidades 

e às diferenças individuais. 

Interpretando Gadotti (2003, p.21), infere-se que a escola precisa deixar de 

praticar a “educação como produção em série”, em parceria com a sociedade deve funcionar 

numa “concepção transdisciplinar, intertranscultural, própria da era da informação pós-

industrial, onde predominam a autonomia e a aprendizagem colaborativa”, e assim poderá se 

chegar ao ideal da educação. 

2. 3 Síndrome de Down e Inclusão 

A Organização Mundial de Saúde estima que em torno de 10% da população têm 

necessidades especiais, das  mais  diversas  ordens -  visuais,  auditivas,   físicas,   mentais, 

múltiplas, distúrbios de conduta e também superdotação ou altas habilidades. Aplicando-se 

essa estimativa no Brasil, teremos cerca de 15 milhões de pessoas com necessidades especiais.  

Sabe-se que, durante anos, a educação das crianças com necessidades educativas 

especiais (NEE) esteve disponível apenas em instituições especializadas como alternativa 

única à escolaridade. Felizmente, compreendeu-se que tal procedimento resultava no 

cerceamento de acesso e oportunidades aos necessitados de educação especial. 

No Brasil, ações concretas têm tentado modificar essa realidade, em relação aos 

direitos da pessoa com deficiências ou necessidades especiais na área educacional, 

especialmente na rede pública de ensino, a partir da década de 1970, após a aprovação da Lei 

nº 5.692/71, que referendava “tratamento especial aos excepcionais”, em seu artigo 9º 

(MAZZOTTA, 2003, p. 53). 
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A estruturação da educação especial se concretiza com a criação, pelo Ministério 

da Educação e Cultura, através do Decreto nº 72.425, em 03 de julho de 1973, do Centro 

Nacional de Educação Especial - CENESP, “órgão central responsável pelo atendimento aos 

excepcionais no Brasil”, com sede no Rio de Janeiro (MAZZOTTA, 2003, p.55). Sendo 

transformado em Secretaria de Educação Especial – SESPE, em 1986 e transferido para sede 

em Brasília. 

Desde então, medidas governamentais com propostas inclusivas foram 

reafirmadas pela Constituição Brasileira de 1988, enfatizadas pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, na pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), sancionada e 

publicada em 1996, na Lei 7.853/89 regulamentada em 1999 (Lei da Integração), entre outras 

(FERREIRA, 2002). 

A Constituição Federal estabelece o direito de as pessoas com necessidades 

especiais receberem educação preferencialmente na rede regular de ensino (Art.. 208, III). A 

diretriz atual é a da plena integração dessas pessoas em todas as áreas da sociedade. Trata-se, 

portanto, de duas questões: i) o direito à educação, comum a todas as pessoas; e, ii) o direito 

de receber essa educação, sempre que possível, junto com as demais pessoas, ou seja, em 

escolas "regulares". 

É a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de 
conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. A educação inclusiva acolhe 
todas as pessoas, sem exceção. É para o estudante com deficiência física, para os que 
têm comprometimento mental, para os superdotados, para todas as minorias e para a 
criança que é discriminada por qualquer motivo. [...] inclusão é estar com, é interagir 
com o outro (MANTOAN, 2005, p.24). 

As perspectivas presentes, entretanto, não favorecem a prática inclusiva, apesar da 

luta de pais, educadores e profissionais comprometidos com a educação e sua transformação, 

uma vez que o modelo educacional vigente, na prática, não trabalha as diferenças e propõe 

uma aprendizagem uniforme. Os alunos não são observados ou avaliados segundo suas 

particularidades e individualidades. Os professores, em sua maioria, não conseguem perceber 
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as singularidades de seus pares ou avaliam suas potencialidades, pensam a aprendizagem 

apenas como acúmulo de conhecimentos, sem vislumbrar as atitudes, competências e 

habilidades que podem fazer o diferencial da educação para todos, onde cada educando é 

singular e portador de necessidades individuais. 

O paradigma da inclusão educacional, para que possa se efetivar, perpassa 

inicialmente por uma formação continuada e especializada para o professor, com material 

didático adequado às necessidades de sua clientela, que dinamize a aprendizagem e motive as 

crianças; escolas devidamente estruturadas e adaptadas para facilitar o acesso à educação de 

todos, sem prejudicar as diferenças, integrando os educandos em classes comuns, bem como 

respeitando os ritmos individuais e as dificuldades intrínsecas; ou seja, com todo um conjunto 

de ações que favoreçam e possibilitem a aprendizagem, e o engajamento incondicional da 

sociedade, poder-se-á efetivamente falar e executar a integração das pessoas com 

necessidades educacionais especiais, independente das dificuldades advindas de sua 

deficiência, vencendo a exclusão que acontece em nossos espaços educacionais e sociais. 

Numa visão diagnóstica sobre a educação especial no Brasil, os números revelam 

que houve um crescimento significativo das matrículas em escolas comuns ou com inclusão, 

entre 1998 e 2006, importando em 640%, e de 28% em escolas e salas especiais, atingindo-se 

o total de 325.136 de matrículas nessa modalidade de ensino, contra 375.488 em escolas 

especializadas e classes especiais (BRASIL, 2007). 

Segundo estatística nacional, em 1998, havia um total de 337.326 alunos 

matriculados na educação especial, com 43.923 em escolas regulares/classes comuns e 

293.403 em escolas especializadas, distribuídos da seguinte forma: 58% com problemas 

mentais; 13,8%, com deficiências múltiplas; 12%, com problemas de audição; 3,1% de visão; 

4,5%, com problemas físicos; 2,4%, de conduta. Apenas 0,3% com altas habilidades ou eram 

superdotados e 5,9% recebiam "outro tipo de atendimento" (BRASIL, 1998; BRASIL, 2007). 
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Considerando a diretriz da integração, ou seja, de que, sempre que possível, as 

crianças, jovens e adultos especiais sejam atendidos em escolas regulares, a necessidade de 

preparação do corpo docente, técnico e administrativo das escolas, se faz urgente. Outro fator 

importante é a eliminação das barreiras arquitetônicas em escolas e espaços públicos em 

geral, constituindo-se meta necessária a se atingir. O material didático-pedagógico adequado, 

em conformidade com as necessidades específicas dos alunos, enquadra-se entre as 

prioridades, como condição para se atingir a integração dessas pessoas no ensino regular. “A 

integração não se faz com atos legais, não pode ser imposta. Ela é conquistada, nas ações e 

nas relações” (D’ANTINO, 1998, p. 16). 
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2 APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO 

Dentro de sua função social, a escola prepara os alunos para enfrentarem as 

exigências futuras de sua comunidade e será pela ação educativa que se processará o 

desenvolvimento desses alunos pela aprendizagem, envolvendo conteúdos diversos, valores, 

hábitos e atitudes comportamentais. 

Pensar a escola à luz da Psicopedagogia significa analisar um processo que inclui 
questões metodológicas, relacionais e sócio-culturais, englobando o ponto de vista 
de quem ensina e de quem aprende, abrangendo a participação da família e da 
sociedade (GASPARIAN, 1997, p. 56). 

A aprendizagem, como um processo inteligente e seletivo, não consiste num 

encadeamento de reflexos ou reação cega e inconsciente a estímulos externos, sendo, porém, 

uma atividade consciente que implica sempre compreensão da situação. “Esse processo 

dinâmico, auto-ativo, interno e mental envolve a própria personalidade do indivíduo e é 

modificado pela experiência”(NOGUEIRA, 2006, p. 130). 

3.1 Aprendizagem e Desenvolvimento 

A aprendizagem é necessária para todas as etapas da vida, até mesmo como modo 

de conservação da espécie humana. Ninguém é dono do total saber! Sempre se tem algo 

inovador a aprender todos os dias. 

No dia-a-dia, estamos sempre adquirindo novos conhecimentos, independente da 

esfera do saber onde eles se processam. Nossa vida de relação é responsável por nossa 

aprendizagem informal. A mídia comunicativa, os avanços tecnológicos e as relações sociais 

são importantes à progressão do conhecimento e ao desenvolvimento pessoal. 
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Aprender é um ato de conhecimento da realidade concreta. No entanto, aquilo que 

é aprendido não decorre de uma imposição de memorização, mas do nível crítico de 

conhecimento ao qual se chegará pelo processo de compreensão, reflexão e crítica. Aprender 

é, portanto, passar de uma visão sincrética e ingênua da realidade (senso comum) para uma 

visão sintética, clara e unificada dessa mesma realidade (senso crítico), intermediada pela 

análise que se faz através do conteúdo estudado. Ao final do processo de ensino, o aluno deve 

ter a clareza de sua posição como cidadão-integrante de uma sociedade e formador de sua 

história. 

A aprendizagem não é apenas a aquisição de conhecimentos ou do conteúdo dos 

livros, como pode ser compreendida por uma concepção estreita e acadêmica do fenômeno, 

como também não pode se limitar exclusivamente ao exercício da memória, visto que 

desempenho e aprendizagem não são sinônimos. Ela envolve questões tanto da ordem do 

desejo como da inteligência. Para que esta seja significativa deve se estabelecer relações entre 

os novos conhecimentos e o conhecimento anterior, para que se forme a cadeia do saber e o 

educando consiga compreender o mundo que o cerca, descobrir sua identidade e atingir sua 

independência. 

Aprendizagem é bem mais que adquirir habilidade em leitura, escrita, 

conhecimentos gerais em áreas diversas. Pessoas também aprendem a respeitar valores 

culturais; a desempenhar papéis de acordo com o sexo; a amar; a odiar; a temer e a ter 

confiança em si mesma; aprendem a ter desejos, interesses, traços de caráter e de 

personalidade, entre outros.  

Procurando explicar desenvolvimento e aprendizagem, em sua abordagem teórica 

sobre desenvolvimento cognitivo, Vigotsky nos assegura que “a aprendizagem é motor do 

desenvolvimento”, uma vez que o contexto cultural é a sua fonte e, em sendo processos 

distintos, ocorrem como resultantes de nosso envolvimento sócio-histórico, ou seja, são 
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produtos do espaço e do tempo em que nos encontramos, e assim se percebe a dimensão 

social como imprescindível ao nosso desenvolvimento e crescimento. (PARAGUASSU, 

2000, sem paginação).  

Já a educação formal se destaca pela aprendizagem oferecida pela escola, 

obedecendo a regras e parâmetros previamente estabelecidos, e que objetiva, de forma mais 

concreta, o desenvolvimento da dimensão cognitiva do aprendiz. 

Segundo Woodfolk, (2000), a aprendizagem ocorre quando a experiência causa 

uma mudança relativamente permanente no conhecimento e no comportamento do indivíduo, 

mudança essa deliberada ou involuntária, para melhor ou para pior.  Quantificada como 

aprendizagem, tal mudança deve ser realizada pela experiência – pela interação de uma 

pessoa com o seu meio. 

Não se pode falar de desenvolvimento, crescimento ou aprendizagem, sem que se 

fale inicialmente sobre “como” ou “por que” ocorre o desenvolvimento humano. 

Sabe-se que o desenvolvimento  do ser  humano  inicia-se  com  a  fecundação  do  

óvulo materno e seu amadurecimento que, para acontecer de maneira contínua e gradativa, 

rege-se por alguns fatores que o influenciam, tais como: hereditariedade ou carga genética, 

crescimento orgânico (processo físico), maturação neurofisiológica (aquisição das praxias) e 

meio (representado pelas estimulações ambientais). 

Ao longo dos tempos muitos foram os estudiosos, filósofos e cientistas, que 

tentaram explicar o desenvolvimento do ser humano procurando descrever “normas de 

comportamento” ou como as mudanças ocorrem e se sucedem em cada faixa etária. 

Várias teorias foram formuladas, algumas enfatizando fatores hereditários e 

ambientais no crescimento, outras salientando as diferenças entre desenvolvimento e 

mudanças quantitativas, ou ainda, observando a relação do desenvolvimento com a idade 

cronológica e a significação dos estágios do desenvolvimento. 
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Para Piaget citado por BUENO (1998, p. 28): “o desenvolvimento evolui a partir 

da influência recíproca entre indivíduos e meio ambiente e pelo movimento se processa a 

relação funcional entre corpo e mente”. 

Segundo a Teoria do Desenvolvimento Cognitivo de Jean Piaget, ao nascer a 

criança traz consigo estruturas orgânicas e sensoriais que não estão biogeneticamente 

formadas, mas seus amadurecimentos possibilitam o desenvolvimento gradual das estruturas 

cognitivas, à proporção que evoluem as ações construídas, pela interatividade entre organismo 

e meio (CAMPOS, 1987). 

Em seus estudos sobre a epistemologia genética ou como se processa a formação 

do conhecimento pelo ajustamento progressivo do saber, Garakis interpreta Piaget em suas 

afirmações 

[...] do ponto de vista da relação epistemológica o saber humano, considerado na sua 
origem não deriva dos objetos e nem do sujeito de maneira isolada. O conhecimento 
é o resultado de um processo dialético, na medida em que para conhecer os objetos o 
sujeito necessita organizá-los ao mesmo tempo em que é organizado, 
cognitivamente, por eles (GARAKIS, 1998, p. 17). 

Tem-se, pois, um sujeito contextualizado, único e ativo no processo de construção 

do conhecimento, que necessita interpretar e sentir-se solicitado a reagir às condições 

ambientais. 

Segundo Goulart (2001, p. 26): 

É sobre as funções do conhecimento (cognição) que Piaget realizou maior parte de 
seus estudos, e as aplicações da teoria à educação têm origem, principalmente, 
nestes estudos. Piaget considera, também, que o desenvolvimento dessas funções é 
marcado por períodos dotados de características bem definidas, as quais expõem 
uma estrutura qualitativamente diferente do que a precedera e das que a sucederão, 
ao mesmo tempo que preparam o indivíduo para o estádio seguinte. 

Para Piaget, a aprendizagem é resultado da “adaptação”, que por sua vez, ocorre 

pelo funcionamento dos mecanismos de assimilação e acomodação, quando “Assimilar 

significa incorporar cognitivamente os objetos e esta absorção se realiza em conformidade à 



88

estrutura organizacional presente no estágio de evolução intelectual em que se encontra o 

indivíduo” (GARAKIS, 1998, p. 22). 

A assimilação pode apresentar resposta ou interpretação diferenciada, visto que o 

objeto do conhecimento é assimilado segundo a organização interna do Sujeito, respeitadas 

suas diferenças individuais ou culturais. 

Portanto, através do processo de assimilação o sujeito manipula o mundo externo, 

interpreta-o cognitivamente pela acomodação, provocando ajustes e atingindo a adaptação 

(equilíbração), que emergirá como resultante das transformações adaptadas e reorganizadas, 

em todos os níveis de desenvolvimento. 

Os critérios adotados por Piaget a partir de 1932, em seu modelo psicogenético 

determinam os estádios de desenvolvimento, cujos períodos de formação e consolidação

variam segundo fatores que envolvem motivação, influências culturais ou maturação, 

dividindo-os conforme sua complexidade e operacionalidade, em (BUENO, 1998):  

-   Estágio  Sensório-Motor  (entre 0 e 18/24 meses): a  criança  conhece  o  mundo  por  suas  

    ações; o pensamento se exterioriza pela ação, desde os primeiros reflexos até o início das 

representações mentais, ou a aquisição da linguagem,  

Sua inteligência é chamada de sensório-motora, porque vivencia as situações e 
realiza pouco a pouco a construção de um universo objetivo e de ação intencional. 
Psicologicamente é egocêntrica, não se distinguindo entre ela própria e o ambiente 
do qual faz parte. (BUENO, 1998, p. 28) 

Pelo movimento, a inteligência sensório-motora, essencialmente prática, se 

estrutura organizando esquemas, e assimilando os comportamentos motores das diversas 

situações oferecidas pelo meio.  

Mas a inteligência sensóro-motora conduz a um resultado igualmente importante no 
que respeita à estrutura do universo, por mais restrito que seja nesse nível prático: 
organiza o real construindo, pelo próprio funcionamento, as grandes categorias da 
ação que são os esquemas do objeto permanente, do espaço, do tempo e da 
causalidade, subestruturas das futuras noções correspondentes (PIAGET; 
INHELDER, 1998, p. 18-19).  
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Segundo Loch (1995, p. 17): “a criança aprende a construir através de sua ação e 

interação com o meio, em etapas sucessivas. É produzindo e, principalmente, transformando 

que se aprende”.  

-   Estágio do desenvolvimento pré-operacional ou simbólico-intuitivo (entre 2 e 6/7 anos): 

caracteriza-se pela representação mental de suas experiências, refletindo sobre suas ações 

concretas com uso do jogo simbólico, sem o envolvimento do raciocínio. 

Ora, a imitação constitui, ao mesmo tempo, a prefiguração sensório-motora da 
representação e, por conseguinte, a passagem do nível sensório-motor para o das 
condutas propriamente representativas (PIAGET: INHELDER, 1998, p. 50).  

Com pensamento assistemático, inconsistente, pré-lógico, a criança desenvolve 

ações egocêntricas, sendo incapaz de ver o ponto de vista do outro. Centrada apenas na 

percepção de si mesma, é extremamente dependente da percepção imediata. Suas ações, 

embora internalizadas, não são reversíveis; ou seja, é incapaz de perceber que é possível 

retornar, mentalmente, ao ponto de partida. 

A imaginação sofre grande impulso, que se acentua com o interesse pelas letras, 

números e histórias. 

− Estágio das operações concretas (entre 7 e 11/12 anos): a criança apresenta raciocínio 

indutivo, com pensamento lógico, e melhor representação da realidade. 

a criança passa a operar sobre os objetos, [...]. Já possui a capacidade de 
reversibilidade, fundamental para a noção adequada da lateralidade e da organização 
espacial tanto no plano amplo como no fino (BUENO, 1998, p. 29). 

Com suas ações guiadas pela razão, a criança tendo desenvolvido a compreensão 

dos conceitos matemáticos, apresenta gradualmente o amadurecimento das noções de tempo,

espaço e causalidade. 

Analisada, a noção de conservação (da matéria, peso, volume, distância, entre 

outras), evolui respeitando as seguintes etapas: a não conservação, a conservação 
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momentânea, a aceitação da conservação; a noção de seriação (simples, complexa, 

transitividade e correspondências seriais), que consiste na ordenação de elementos na forma 

crescente ou decrescente, sendo aplicável às noções de quantidade, peso e distância, passando 

por etapas definidas progressivamente; a noção de classe (agrupamentos em classes baseados 

nas operações aditivas e multiplicativas) expressa pela equivalência qualitativa dos elementos 

de uma classe ou conjunto, englobando provas de uso de quantificadores; o conceito de 

número, verificado com as experiências sobre noção de conservação de quantidade, de 

classe-inclusão, seriação, equivalência de conjuntos, correspondências termo a termo e 

equivalência durável; o conceito estruturado de espaço, que inclui a formação da noção de 

distância, longitude, superfície e medida espacial; o conceito estruturado de tempo, ordem

e velocidade, relacionados à inclusão do ritmo, ordenação temporal e captação da forma 

socializada do tempo pela aquisição das noções de antes-depois, hoje-amanhã-ontem, semana-

mês-estações do ano, primeiro-último, ligeiro-devagar e outros (PIAGET; INHELDER, 1998; 

GARAKIS, 1998).  

A criança progride em sociabilidade, afirmando-se em sua identidade, com maior 

senso de responsabilidade. 

− Estágio das operações formais (dos 11/12 em diante): a criança evolui da adolescência à 

fase adulta, atingindo o equilíbrio entre assimilação e acomodação, móvel e flexível do 

pensamento formal. “Apresenta pensamento lógico hipotético-dedutível, da análise 

combinatória e dos conceitos abstratos, desvinculados do conteúdo, constituindo-se no 

nível mais alto do pensamento humano” (NOGUEIRA, 2006, p.134). 

À luz de Piaget, a evolução do desenvolvimento humano ocorre por sucessivas 

equilibrações, que em sua dinâmica levam à aprendizagem. Nesta visão, a criança é ser 

integrante no processo de aprendizagem e na construção de seu conhecimento.  
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Suas idéias podem ser classificadas e organizadas, da mesma forma que os objetos. 
Suas relações sociais ampliam-se e formam a base para a vida social adulta e 
estruturada. (BUENO, 1998, p. 29) 

Segundo Bossa (2000, p. 17): “o processo de estruturação mental visa, em suma, 

garantir e optimizar a adaptação ao meio, que se dá justamente através de uma equilibração 

cada vez maior, mais móvel e constante[...]”. 

A evolução do desenvolvimento humano ocorre por sucessivas equilibrações, que 

em sua dinâmica levam à aprendizagem. Nesta visão, a criança é atuante em seu processo de 

aprendizagem e construção do saber. Assim, ”as aquisições de conhecimentos acontecem com 

a criança interando-se com o mundo e suas experiências no meio físico e social” (LOCH, 

1995, p.15) 

Segundo a teoria psicogenética da motricidade de Henry Wallon, a significação do 

movimento e a inter-relação entre a organização psicomotora e a realização motora são 

determinados por um processo dinâmico e de maturação automática, progressivo, e não fixo. 

Propõe o estudo integrado do desenvolvimento, envolvendo campos funcionais com a 

atividade infantil, pela interação entre afetividade, motricidade e inteligência (GALVÃO, 

2003) 

Interpretando a teoria do desenvolvimento proposta por Wallon, Galvão (2003, 

p.73) fala que “os progressos da atividade cognitiva fazem com que o movimento se integre à 

inteligência”. 

A psicogenética walloniana destaca a importância da reciprocidade dos aspectos 

cinéticos e tônicos na motricidade, cujas interações entre as atitudes, os movimentos, a 

sensibilidade, e a acomodação perceptiva e mental ao longo do desenvolvimento da criança, 

são reflexos de um ser impulsivo, imerso no mundo social e, que se manifesta pelas emoções, 

sendo o movimento a primeira estrutura de relação com o meio, com os objetos e com os 

outros. 
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“As atitudes permitem à criança se orientar e se deslocar no espaço e agir sobre os 

objetos, o que constitui uma noção unificada do próprio corpo ou um esquema corporal”

(WALLON, 1974)  

O desenvolvimento psicomotor obedece fases ou estágios (explicitados no 

capítulo 1) que se sucedem, divididos em: estágioimpulsivo (recém-nascido aos 6 meses); 

estágiotônico-emocional(dos 6 aos 12 meses); estágiosensório-motor (dos 12 aos 24 meses); 

estágioprojetivo (dos 2 aos 4 anos);  estágiodo personalismo (dos 5 aos 6 anos); estágioda

adolescência(separa a infância da fase adulta).  

 A psicologia genética de Wallon,  

se utilizada como instrumento a serviço da reflexão pedagógica, oferece recursos 
para a construção de uma prática mais adequada às necessidades e possibilidades de 
cada etapa do desenvolvimento infantil (GALVÃO, 2003, p.113). 

No trabalho de Vigotsky, encontra-se a visão de desenvolvimento baseada na                                                              

concepção de um organismo vivo, cujo pensamento é construído paulatinamente num 

ambiente que é histórico e, em essência, social, onde as funções psicológicas estão 

relacionadas ao funcionamento cerebral, funcionamento este, sujeito ao contexto sócio-

histórico, à cultura, à realidade e às relações interpessoais. 

O conhecimento se faz, pois, pela absorção do conjunto de informações 

assimiladas e vivenciadas na interação com seu mundo social, por símbolos e cheio de 

significados. 

O conhecimento torna-se, conseqüentemente, dependente da cultura, estando em 

constante transformação pela ação do sujeito, ou seja, cultura e sujeito enquanto ser social 

estão em permanente construção. “[...] As coisas acontecem de fora para dentro. Primeiro elas 

acontecem em nível social, para depois serem incorporadas pelo indivíduo em nível pessoal”. 

(OLIVEIRA, 2000, s. p). 
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Para Vigotsky (1991), o processo de formação do pensamento é despertado e 

acentuado pela vida social e pela constante comunicação que se estabelece entre crianças e 

adultos, a qual permite a assimilação da experiência de muitas gerações; o jogo e o brincar são 

fontes essenciais à aquisição de suas capacidades cognitivas.  

A linguagem intervém no processo de desenvolvimento intelectual da criança 

praticamente desde o nascimento, pois sistematiza a experiência direta da criança e serve para 

orientar seu comportamento. Pensamento e linguagem são dois círculos interligados.  

Em sua teoria sócio-histórica do desenvolvimento, Vigotsky categoriza os 

processos cognitivos em dois níveis (REGO, 2000): 

-    processos cognitivos inferiores ou no plano natural:  constituídos pelo conhecimento 

que ocorre de forma imediata, assimilado pela percepção visual, respondendo a estímulos 

do ambiente. Esses processos obedecem ao ritmo de maturação do sujeito. 

-    processos cognitivos superiores ou mediados: formas de conhecimento elaborado por 

interações entre o sujeito em desenvolvimento e seu contexto social e o indivíduo 

mediador, quando trabalha a atenção, a percepção e a memória. 

Ao longo do processo de desenvolvimento, o indivíduo deixa de necessitar de 
marcas externas e passa a utilizar signos internos, isto é, representações mentais que 
substituem os objetos do mundo real (OLIVEIRA, 1998, p.35). 

Partindo dos processos cognitivos, Vigotsky (1991) definiu zona de 

desenvolvimento proximal como a distância entre aquilo que já foi conquistado 

(aprendizagem real), que está consolidado no desenvolvimento do sujeito, e aquilo que está 

por vir (aprendizagem potencial), ou seja, o caminho que se vai percorrer para desenvolver 

as funções que estão em amadurecimento. 

A grande contribuição do pensamento construtivista de Vigotsky está na 

importância do educador e seu papel ativo do desenvolvimento pedagógico, do sujeito como 

interventor ou mediador do processo ensino-aprendizagem, provocando de forma deliberada o 
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desenvolvimento do aluno; postula que desenvolvimento e aprendizagem são processos que se 

influenciam reciprocamente, de modo que, quanto mais aprendizagem, mais desenvolvimento 

No entanto, ao se analisar a situação da prática pedagógica em evidência nas 

escolas, identificar-se-á problemas como: a grande ênfase dada ã memorização, pouca 

preocupação com o desenvolvimento de habilidades para reflexão crítica e autocrítica dos 

conhecimentos que são ministrados e que devem ser aprendidos, com ações centradas nos 

professores que determinam o quê e como deve ser aprendido. 

A eficácia do processo de ensino-aprendizagem está na resposta que este dá à 

apropriação do conhecimento, ao desenvolvimento intelectual e físico do educando, à 

formação de sentimentos, qualidades e valores, que alcancem os objetivos gerais e específicos 

propostos em cada nível de ensino existente, conduzindo a uma posição transformadora, que 

promova as ações coletivas, a solidariedade e o viver em comunidade. 

A estrutura rígida das instituições de ensino dificulta essa visão, uma vez que 

insiste na organização seriada, determinada por tempos bem definidos e subdivididos em 

disciplinas, com os conteúdos escolares prestigiando o caráter cumulativo do processo. Nessa 

ótica, o processo avaliativo não está a serviço do processo ensino-aprendizagem, mas de um 

fator externo proveniente das relações existentes na sociedade. 

A avaliação como tradicionalmente tem sido realizada nas escolas, mediante testes 

e exames, diz muito pouco sobre aprendizagem. Na verdade, os alunos passam por testes para 

os quais são treinados. 

3.2 Avaliação e Prática Docente nas Instituições de Ensino 

 A avaliação da aprendizagem adquire seu sentido na medida em que se articula 

com o projeto pedagógico e com seu conseqüente projeto de ensino. A avaliação, tanto no 
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geral, quanto no caso específico da aprendizagem, não possui uma finalidade em si; ela 

subsidia um curso de ação que visa construir um resultado previamente definido. 

A avaliação, segundo Luckesi (2001), é parte integrante do processo ensino-

aprendizagem, subsidia decisões a respeito da aprendizagem dos educandos, tendo em vista 

garantir a qualidade do resultado que se está a construir, e necessita de capacidade e 

conhecimento técnico de quem a efetiva.  Por isso, não pode ser estudada, definida e 

delineada sem um projeto que a articule. 

Os encaminhamentos que devem ser realizados para a prática da avaliação da 

aprendizagem destinam-se a servir de base para tomadas de decisões no sentido de construir 

com e nos educandos conhecimentos, habilidades e hábitos que possibilitem o seu real 

desenvolvimento, por meio da assimilação/acomodação ativa do legado cultural da sociedade. 

Para que a avaliação se torne um instrumento subsidiário significativo da prática 

educativa, é importante que tanto a prática educativa como a avaliação sejam conduzidas com 

determinado rigor científico e técnico. A ciência pedagógica hoje está suficientemente 

amadurecida para oferecer subsídios à condução de uma prática educativa capaz de levar à 

construção de resultados significativos da aprendizagem, que se manifestem em prol do 

desenvolvimento do educando. 

Como tarefa didática necessária e permanente no trabalho docente, a avaliação 

deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Por meio dela, os 

resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e dos alunos 

são comparados com os objetivos propostos no plano do curso, podendo-se constatar 

progressos, dificuldades, impedimentos, e reorientar o trabalho para os encaminhamentos e 

correções necessárias. 

Através do processo avaliativo, pode o avaliador averiguar a qualidade do que se 

objetiva na educação formativa, aplicada para cada nível de escolaridade proposto pelos 
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parâmetros curriculares e projetos pedagógicos de cada unidade educacional. Esse controle 

supõe confiabilidade, tanto nos dados obtidos, quanto nos instrumentos utilizados, sua análise 

e interpretação possibilitam a criação de situações de intervenção como forma de assegurar 

essa qualidade. 

A avaliação efetiva acontece durante todo o processo de ensino, nas relações 

dinâmicas da sala de aula, orientando as tomadas de decisões relacionadas ao tratamento do 

conteúdo e à melhor forma de compreensão e produção do conhecimento pelo educando.  

O professor deve estar atento às alterações de comportamento dos alunos, às 

singularidades de cada aprendente, de modo que não se sintam reprimidos, manifestando 

dúvidas, incompreensões e inquietações, quanto ao que está sendo ensinado.  

O conhecimento deve ser compartilhado e os conteúdos do saber incrementados 

e atualizados, conduzindo educador e educando a um constante processo de aperfeiçoamento, 

numa reciprocidade positiva e enriquecedora, objetivando a aprendizagem, a autonomia, o 

desenvolvimento e o crescimento intra e interpessoal. Hoffmann (2001, p.63) confirma este 

pensamento, quando afirma: “Quero dizer que o professor deve assumir a responsabilidade de 

refletir sobre toda a produção de conhecimento do aluno, promovendo o movimento, 

favorecendo [...] e construindo novos saberes junto com os alunos”. 

Para Demo (1999), o sentido da avaliação é manter a consciência crítica em 

relação ao desgaste natural de todo processo qualitativo, recuperando incessantemente seu 

compromisso com a intensidade. Assim, toda instituição educacional que não zelar, sempre, 

por rever suas relações e seus processos está sujeita a um desgaste histórico implacável. Essa 

é a razão pela qual a avaliação, aos poucos, está se tornando um processo integrado aos 

demais processos formativos inerentes a cada instituição, sejam de que natureza for. 

A atividade avaliativa ou o ato de avaliar está presente em nosso cotidiano. 

Rotineiramente, alguma medida de valor está sendo tomada ou dada, independente do 
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ambiente em que o processo avaliativo aconteça. No trabalho, em casa, no ambiente social, na 

escola ou em qualquer outro lugar onde as pessoas possam interagir, situações avaliativas 

estão sendo criadas e efetivadas, estabelecendo desigualdades ou hierarquias. 

A avaliação, como instrumento de medida ou veículo de obtenção de dados e a 

serviço do professor, referindo-se ao aspecto quantitativo, se aplica de forma abusiva nas 

instituições de ensino, sem que se observe o verdadeiro objetivo de sua ação sobre os avanços   

e a aprendizagem do educando. 

Segundo Hadji (2005), dependendo do contexto em que a avaliação é aplicada, 

deve se analisar o conjunto de funções a ela atribuídas, seus objetivos e intenções, para a 

correta tomada de decisão.    

Em conformidade com as suas funções existem “seis tipos de avaliação, cada uma 

delas centrada em um tipo de decisão (HADJI, 2005, p. 11-12): 

1. A avaliação formativa: tendo como função facilitar as aprendizagens, está a 
serviço de decisões pedagógicas. 

2. A avaliação diagnóstica de cada etapa: ao esclarecer os responsáveis por uma 
classe, está a serviço de decisões de progressão institucional (passagem ou não 
para a série seguinte).  

3.  A avaliação diagnóstica de síntese: ao esclarecer ao atores do jogo social, prepara 
decisões de orientação. 

4. A avaliação cumulativa/certificadora: ao esclarecer aos atores do jogo 
socioeconômico, prepara decisões de validação de aquisições. 

5  A avaliação normativa de grupo: ao oferecer referências sobre o nível dos alunos, 
esclarece e prepara escolhas curriculares. 

6.  A avaliação externa: ao informar o conjunto dos cidadãos sobre ao situação do 
sistema escolar, prepara decisões políticas de regulação do sistema. 

O avaliador, por meio do processo avaliativo, antevê um controle de qualidade. 

Esse controle supõe confiabilidade, tanto nos dados obtidos, quanto nos instrumentos 

utilizados. Com a análise e a interpretação, há possibilidade da criação de situações de 

intervenção como forma de garantir essa qualidade. 

Para Perrenoud (1999, p.13), em relação ao processo ensino-aprendizagem: 

A avaliação não é um fim em si É uma engrenagem no funcionamento didático e, 
mais globalmente, na seleção e na orientação escolares. Ela serve para controlar o 
trabalho dos alunos e, simultaneamente, para gerir os fluxos. 
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Em um processo crítico de ensino, visando uma educação transformadora, há o 

espaço do aluno em constante interação com o conhecimento. No entanto, devem existir os 

momentos, em que paradas sejam feitas para reflexão. Essas paradas constituem situações 

para formulação ou reformulação de atividades do professor e dos alunos, individual ou 

coletivamente. Assim, se poderá utilizar o conjunto de conhecimentos aprendidos para criar 

questionar, sugerir, procurar novas formas de aplicação. Enfim, mostrar as transformações 

que o novo saber lhes proporcionou, concretizando-se em um processo dialógico e 

cooperativo, contribuindo para o desenvolvimento global do educando. 

“Ensinar, aprender e avaliar não são momentos separados. Formam um contínuo 

em interação permanente” (Mèndez, 2005, p. 26) 

3.3 Avaliação em Psicopedagogia e Psicomotricidade: instrumentos 

Dentro de sua função social, a escola prepara os alunos para enfrentarem as 

exigências futuras de sua comunidade e será pela ação educativa que se processará o 

desenvolvimento desses alunos pela aprendizagem, envolvendo conteúdos diversos, valores, 

hábitos e atitudes comportamentais. 

Pensar a escola à luz da Psicopedagogia significa analisar um processo que inclui 
questões metodológicas, relacionais e sócio-culturais, englobando o ponto de vista 
de quem ensina e de quem aprende, abrangendo a participação da família e da 
sociedade (GASPARIAN, 1997, p. 56) 

Na instituição escolar, o psicopedagogo, tem o papel de colaborar na resolução 

dos problemas de ensino e aprendizagem de forma abrangente, assessorando, identificando e

articulando os diversos elementos que compõem o contexto escolar, para que a aprendizagem 

aconteça, observando as necessidades do aprendente e tentando evitar o fracasso escolar. 

O psicopedagogo/educador, em sua ação diagnóstica, não pode deixar de perceber  
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o aprendente em sua globalidade e singularidade, considerando as características relacionais 

que o identificam, com a utilização de instrumentos que permitirão fornecer o maior número 

possível de informações do passado, do momento vivido e das expectativas futuras, tentando 

definir suas necessidades educativas, bem como responder à solicitação dos personagens 

envolvidos em seu processo educacional.  

Pelo diagnóstico psicopedagógico, [...] consideramos o aluno como um sujeito que 
elabora o seu conhecimento e a sua evolução pessoal a partir da atribuição de um 
sentido próprio e genuíno às situações que vive e com as  quais aprende 
(BASSEDAS, 1996, p. 32) 

A avaliação diagnóstica, que favoreça o conhecimento do comportamento do 

aprendente em sua abordagem funcional, na busca dos dados que levem à reconstituição 

histórica dos sintomas e queixas apresentados, deve informar sobre a estrutura de 

conhecimentos previamente adquiridos, estilos utilizados para essa aprendizagem, hábitos e 

ritmo praticados, ansiedades e motivações em relação ao aprender, relações vinculares e o 

funcionamento cognitivo, bem como a importância da aprendizagem escolar para o 

aprendente, sua família e a escola (ESTEBAN, 2003; HADJI, 2005). 

Conforme Bossa (1994, p. 74), “o processo diagnóstico, assim como o tratamento, 

requer procedimentos específicos que constituem o que chamo de metodologia ou modus 

operandi do trabalho clínico”, não havendo, portanto, procedimentos predeterminados. 

Todo diagnóstico é embasado por um processo investigativo, mediado por 

pesquisas que irão responder o que não vai bem com o sujeito em relação a uma conduta 

esperada ou desejada. O não funcionar bemé, pois, o sintoma.  

No contexto escolar, o sintoma mostra o problema manifestado pelo aprendente 

no ambiente em que está inserido, revelando que há um certo tipo de desviodos padrões ditos 

“normais” ou parâmetros exigidos e/ou observados no meio. O diagnóstico será, pois, o 

instrumento esclarecedor de uma queixa ou evidência de não-aprender, de aprender 
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lentamente ou com dificuldades, que parte do próprio aprendente, da família e, na maioria das 

vezes, da escola, pelo professor. 

O diagnóstico psicopedagógico é o processo em que se analisa e investiga a 

situação do aprendente com dificuldades de aprendizagem dentro do contexto escolar e de 

sala de aula, para proporcionar aos professores, orientações e instrumentos que permitam 

modificar o conflito existente. Seu sucesso está na sensibilidade e competência do profissional 

psicopedagogo, no trabalho e na exploração dos múltiplos aspectos revelados pela ação 

diagnóstica.  

O objetivo básico do diagnóstico psicopedagógico é identificar os desvios e os 
obstáculos no MODELO DE APRENDIZAGEM do Sujeito que o impedem de 
crescer dentro do esperado pelo meio social (WEISS, 1992, p. 96). 

Na procura pelo esclarecimento das causas que, direta ou indiretamente, 

contribuem para que o sintoma se evidencie, alguns parâmetros se observam e irão definir a 

qualidade e a quantidade do desvioe sua importância. 

Alguns parâmetros são facilmente identificados como: cultura, classe sócio-
econômica, idade cronológica, exigência familiar, exigência escolar, relação entre 
conteúdos escolares e o desenvolvimento de estruturas de pensamentos, exigências 
escolares durante a alfabetização e a psicogênese da leitura e da escrita, 
desenvolvimento biopsicológico considerado normal (WEISS, 1992, p. 95). 

O processo de diagnóstico psicopedagógico deve ser realizado de forma conjunta 

com o professor, o aprendente, a comunidade escolar (equipe pedagógica/administrativa), a 

família e o psicopedagogo. Enfim, todos que transitam pelo espaço escolar e que estejam 

envolvidos com o crescimento cognitivo, afetivo e social do aprendente. 

O contexto da avaliação diagnóstica está na escola. Isto significa que, tanto no que 
se refere à demanda inicial, geralmente manifesta pelo professor, como ao 
desenvolvimento e ao objetivo último do processo, não podemos perder de vista que 
o trabalho está centralizado na situação escolar. [...] o assessoramento 
psicopedagógico faz sentido à medida que tenta colaborar com o professor na 
solução, mais ou menos imediata, dos problemas que surgiram para ela durante a sua 
prática docente (BASSEDAS, 1996, p. 25). 



101

Ao se pensar em diagnóstico psicopedagógico, não se pode ver ou analisar 

isoladamente os elementos dos sistemas que integram o contexto social do aprendente. 

Escola, família, professor e aprendente devem interagir continuamente em busca de uma 

integração plena, para que juntos sejam agentes potenciadores do saber e do desenvolvimento, 

uma vez que a ação educativa ideal não se realiza isoladamente pela escola. 

São instrumentos básicos de uma ação diagnóstica empregados para identificar os 

obstáculos presentes no processo de aprendizagem que impedem o desenvolvimento do 

aprendente:  

-  Folha de encaminhamento, solicitação ou demanda: passo inicial do diagnóstico 

psicopedagógico, importante no planejamento e estabelecimento de prioridades da ação 

diagnóstica, com indicação do problema por parte do professor ou, excepcionalmente, 

pelos pais. 

É o instrumento para concretizar e centralizar o problema por parte do professor e, 
[...] estabelece três indicadores em relação àqueles elementos os quais o 
psicopedagogo tem interesse em que o professor reflita - (aspectos de 
relacionamento, aspectos de compreensão geral e de raciocínio e avaliação de áreas 
específicas) (BASSEDAS, 1996, p. 46). 

 -  Anamnese -Entrevista Familiar: a ser realizada com os pais e/ou responsáveis pelo 

aprendente, com o objetivo de obter informações e dados sobre a criança, a situação 

familiar e as relações vinculares estabelecidas, o papel da criança no contexto familiar, 

regras  e  limites  estabelecidos,  expectativas e exigências  cognitivas e  comportamentais. 

“O lugar da criança na família, como relações dinâmicas inconscientes, é fator 

estruturante, sadio ou patogênico da personalidade” (BOSSA, 1999, p. 14).

Além das informações colhidas, o psicopedagogo deve informar e explicar aos 

pais sobre a finalidade de seu trabalho, ouvir seus questionamentos e explicações. “É 

conveniente mostrar-lhes a necessidade da sua ajuda e colaboração para melhorar a situação 

da criança na escola” e em seu processo de crescimento (Idem, p. 58). 
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-    Entrevista com o professor ou  folha de encaminhamento: servirá para  aprofundamento  

na  definição do  problema apontado pela  demanda e  fonte  de  informação  referente  ao  

 prendente nos aspectos de cunho relacional, hábitos e linguagem. 

O diagnóstico psicopedagógico tenta modificar as manifestações dos conflitos 
expressos no âmbito escolar. [...] tenta aproximar e obter comunicações funcionais e 
operacionais entre dois sistemas fundamentais para a criança: a família e a escola 
(BASSEDAS, 1996, p. 42). 

 -    Entrevista com o aprendente: possibilita um maior conhecimento do aprendente no nível 

pessoal e uma visão mais abrangente de suas necessidades relacionais com amigos, 

professores, família e comunidade; é complementar às informações colhidas previamente 

e permite obter subsídios para a avaliação e orientação psicopedagógica. (Não se aplica à 

educação infantil). 

A análise da história escolar e as reações do aprendente frente à realidade escolar, 

seu rendimento e a relação afetiva com professores, amigos de sala e escolas que tenha 

freqüentado ao longo de sua aprendizagem não podem ser desprezadas. 

As considerações sobre a interação família- escola e as impressões sobre a 

realidade do aprendente e sua problemática são importantes. 

-   Observação do aprendente: deve ser realizada no contexto de sala de aula e no recreio, 

registrando-se todas as suas atitudes, e interpretando-as segundo a dinâmica do ambiente 

em que se situa. 

O educando deve ser avaliado de forma específica durante a realização de tarefas, 

na sua posição e interação com o grupo-aula e com o professor. 

A observação durante o recreio e fora do ambiente de sala de aula se faz 

importante quando o aprendente apresenta dificuldades relacionais. Aspectos 

comportamentais no brincar, no relacionar-se com os colegas ou crianças de outras turmas 
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e/ou com adultos, normas e hábitos praticados quando do início, durante e ao término do 

recreio possibilitam informações complementares às obtidas em sala. 

Somente uma boa avaliação psicopedagógica do fracasso escolar de uma criança 
pode discernir e ponderar devidamente, ‘o que’ e ‘o quantum’ é da criança, da 
escola, da família e da interação constante dos três vetores na construção das 
dificuldades de aprendizagem apontadas pela escola (WESS, 2000, p. 180) 

Testes e Provas 

Para que o psicopedagogo possa inteirar-se sobre o domínio dos conteúdos 

curriculares ao nível de escolaridade do aprendente, sobre os aspectos comportamentais, bem 

como, sobre o nível de desenvolvimento de suas capacidades motoras, cognitivas e 

emocionais, torna-se necessário a utilização de diferentes testes e provas, padronizados ou 

não, em conformidade com as especificidades do caso e que proporcionem as informações 

necessárias ao trabalho diagnóstico e posterior intervenção, quer no ambiente escolar ou em 

instituições especializadas. 

Os instrumentos de diagnóstico psicopedagógicos e psicomotores são de 

importância relevante quando no trabalho de intervenção com crianças que apresentem 

dificuldades ou distúrbios de aprendizagem. Dentre eles, pode-se destacar: 

-    Instrumento de Avaliação do Repertório Básico para a Alfabetização - IAR:. Teste usado 

por profissionais de educação para avaliar e informar sobre os pré-requisitos e 

habilidades básicas necessárias à aprendizagem da leitura e da escrita, tais como: 

esquema corporal, lateralidade, posição, direção, espaço, tamanho, quantidade, forma, 

discriminação visual, discriminação auditiva, verbalização de palavras, análise-síntese, 

praxia fina. 

Segundo Leite (1984, p. 3) em seu Manual de Aplicação e Avaliação, são 

objetivos específicos do IAR: 

Avaliar o repertório comportamental das crianças no que diz respeito aos pré- 
requisitos fundamentais para a aprendizagem da leitura e escrita; possibilitar 
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informações que indicarão se a criança está em condições ideais de iniciar a 
alfabetização propriamente dita; fornecer aos professores informações seguras sobre 
que habilidades ou conceitos deverão ser treinados para que a criança possa iniciar a 
aprendizagem da leitura e escrita.  

                                            

O IAR é confeccionado na forma de um caderno de manuseio individual e pode 

ser aplicado no início do ano letivo para indicar os alunos aptos à alfabetização, bem como em 

alunos repetentes da 1ª série ou demais séries, que necessitem de intervenção 

psicopedagógica, podendo ser aplicado também coletivamente, em grupos de 10 a 15 alunos 

por vez. 

Os resultados obtidos permitirão uma leitura qualitativa das aquisições e 

habilidades desenvolvidas pelo(s) aluno(s), horizontalmente, pela análise de cada aluno por 

área de ensino e, verticalmente, pela visão global da classe, em todas as áreas. 

-    Provas de Leitura: 

      i) Paulinha e o Pintassilgo (Texto da Sociedade Alfred Binet); 

      ii) Os três Irmãos (Irmãos Grimm).   

Provas realizadas para observação da qualidade da leitura, apresentando diferentes 

graus de dificuldade e complexidade, permitindo ao psicopedagogo analisar e avaliar as 

deficiências do aprendente quanto às características fonéticas, entonação, velocidade, 

cognição, expressão corporal, sincinesias, tensões, além de sua capacidade de compreensão e 

interpretação do texto trabalhado, ou seja, o domínio da leitura. 

O texto é a verdadeira unidade da escrita, onde o professor pode explorar as frases, 
palavras e letras. Ele possibilita trabalhar o todo, de modo que a criança perceba 
suas partes. Ela deve observar, buscar respostas, explorar todos os conhecimentos 
vivenciados, ordenar as suas descobertas e agir sobre elas. Resumindo, ela deve 
interpretar (LOCH, 1995, p. 47) 

-    Técnicas Projetivas Psicopedagógicas:  

     i) Par Educativo (Malvina Oris e Mª Luiza S. de Ocampo); 

     ii) Eu com Meus Companheiros (Sara Bozo de Shettini); 
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São testes projetivos realizados por meio de desenhos, que permitem avaliar o 

conteúdo emocional da relação vincular com a aprendizagem, capazes de detectar obstáculos 

afetivos, conflitos e medos, pela interpretação da qualidade dessa relação. 

Conforme material  didático   informativo   aplicado   na  disciplina   Diagnóstico 

Psicopedagógico Clínico, ministrada por Oliveira, (2001, sem paginação): 

O teste Par Educativo foi usado primeiro na Argentina e depois no Brasil por 
psicopedagogos e por alguns psicólogos clínicos; [...] como meio para detectar a 
relação vincular latente; [...]a técnica projetiva Eu com Meus Companheiros permite 
conhecer os vínculos subjetivos, a partir do sujeito investigado. 

Detalhes, como: tamanho total do desenho e dos personagens, posição e distância 

entre os personagens e em relação ao objeto de aprendizagem, envolvendo os aspectos de 

lateralidade, modo de escrever, desenhar, conhecimento direita-esquerda, estruturação 

espacial, as características corporais, correspondência entre nomes e idades dos personagens 

envolvidos com a situação desenhada e o relato (inquérito) são  indicadores  significativos  da  

avaliação.  

O inquérito (relato dinâmico) é complementar ao desenho (relato estático), 

facilitando a interpretação de atitudes, movimentos e sentimentos, “revelando os vínculos 

subjetivos entre o investigado e a aprendizagem, bem como, a diversidade de subvínculos 

mantidos com cada membro do grupo” (idem, sem paginação). 

O uso do desenho possibilita observar e interpretar a representação das idéias do 

aprendente, suas habilidades criativas e conceituais pela projeção e simbologismos expressos, 

consciente ou inconscientemente. Além de ser uma atividade sensório-motora pode ser 

considerada lúdica, relacionando-se à expressão gráfica.  

[...] através de desenhos e do processo de contar estórias, pode proporcionar meios 
de realização de contato e obtenção de informações destinadas ao diagnóstico, ao 
acompanhamento da evolução terapêutica e à terapia das dificuldades de 
aprendizagem. (TRINCA; BARONE, 2000, p. 55). 
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-    Teste do Desenho de Silver – SDT  (Rawley Silver): teste que utiliza desenhos para avaliar 

a cognição e emoção de crianças e adultos com dificuldades de expressão por palavras, 

através da leitura ou da escrita.  

 Segundo Silver (1996), o SDT inclui três subtestes: i) Desenho de Antecipação; 

ii) Desenho de Observação; iii) Desenho de Imaginação; que evoluem o cognitivo e o 

emocional. O Desenho de Previsão (Antecipação) avalia a habilidade de formar uma 

seqüência e processar situações hipotéticas. O Desenho de Observação, o conceito de espaço. 

O Desenho da Imaginação avalia as habilidades conceituais e criativas, bem como o conteúdo 

emocional do desenho. 

-   Provas Pedagógicas (em níveis de seriação que variam da alfabetização à quinta série): 

objetivam determinar o grau de cognição alcançado nas diferentes áreas de conhecimento 

e desenvolvimento das habilidades e competências exigidas na  grade curricular 

correspondente a cada série do ensino regular formal, pela análise dos conteúdos 

dominados. A coerência entre o ensino proposto e a etapa de desenvolvimento em que se 

encontra o aprendente deve ser observada. (Não empregada à educação infantil). 

[...] ensinar mais cedo mais conteúdos, sem nenhum respeito pelo ritmo individual e 
pelas necessidades de cada etapa de desenvolvimento, submete a criança desde a 
fase pré-escolar a situações de stress, a uma desconfiança em relação à sua 
competência, acarreta freqüentes distúrbios psicossomáticos e não contribui para 
formação de vínculo com a escola e com a aprendizagem (CAMPOS, 1999, p. 214). 

 -  Provas Operatórias de Piaget: utilizadas como indicadores para classificar o nível de 

desenvolvimento cognitivo em que se encontra o aprendente, estabelecido sobre o grau de 

maturidade das funções de conhecimento, que inclui o pensamento lógico e a organização 

da realidade, as funções de representação e as funções afetivas, base do desenvolvimento 

cognitivo. 

O método empregado por Piaget para estudar a formação de conceitos e as 
operações intelectuais é exploratório e flexível; adapta-se ao nível de compreensão 
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da criança, tanto pelo tipo de perguntas apresentadas como pela ordem de sua 
apresentação. (CONDEMARIN; CHADWICK; MILICIC, 1989, p. 361) 

As  respostas   corretas  e/ou  incorretas   expressam  o  raciocínio  e  evolução  do  

desenvolvimento lógico, pelas resoluções apresentadas classificadas qualitativamente. 

 -   Hora do Jogo: técnica capaz de proporcionar a alegria, a atração e o engajamento da 

criança  com  o   conteúdo   proposto,   desenvolvendo   integralmente   os   objetivos   do 

 conhecimento, da afetividade e do desenvolvimento sensório- psicomotor.  

Por meio do jogo (quer funcional, quer ficcionista) apercebemo-nos das capacidades 
relacionais da criança, da sua adesão ou rejeição aos objetos e aos outros. [...] No 
jogo estão implicados problemas de estruturação do esquema corporal, do espaço e 
do tempo, problemas perceptivo-motores e ainda todo um complexo afetivo que se 
traduzirá num enriquecimento global da criança (CHATEAU apud FONSECA, 
1996, p. 335) 

O processo lúdico é fundamental no trabalho psicopedagógico e psicomotor, 

podendo ser utilizado tanto para diagnóstico, como de forma terapêutica. “Jogar com a criança 

permite reconhecer e compreender o seu mundo interno, suas transferências positivas e 

negativas, necessidades, ansiedades básicas e os mecanismos que estão na base das relações 

objetais” (BOSSA, 2000, p. 13). 

Na ação diagnóstica, o jogo possibilita a observação de traços da personalidade do 

aprendente e seu modo de relacionar-se com o mundo, suas reações frente o ganhar ou perder 

e, ainda, como nos diz Bossa:  

reconhecer a sua capacidade de ordenar, seriar, classificar, a forma como lida com as 
sucessões e categorias, bem como sua capacidade de compreender e utilizar as 
informações que recebe do meio (Idem,p.14):.  

A utilização de situações lúdicas é reveladora porque envolve o jogo, a imitação 

(simulacro) e a linguagem, possibilitando a percepção do raciocínio, da atenção e do interesse, 

do uso de estratégias e a exploração de aspectos do funcionamento cognitivo, dos 
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conhecimentos adquiridos, das relações vinculares e das significações existentes na 

aprendizagem. 

A ludicidade pode ser realizada de formas diversificadas, partindo de uma 

atividade livre que envolva verbalização, desenho, modelagem e/ou dramatizações a situações 

direcionadas que utilizem brinquedos estruturados e jogos de regras. 

-   Avaliação Psicomotora: objetiva avaliar o desenvolvimento infantil relacionado às suas 

capacidades motoras e práxicas, ou seja, à aquisição dos elementos estruturais do 

desenvolvimento psicomotor, pré-requisitos ao processo de aprendizagem, especialmente 

da leitura e da escrita, para que se possa perceber seu nível de aptidão para aprender. 

O ser humano é uma unidade indissociável, formada pela inteligência, pela 
afetividade, e pela motricidade. Seu desenvolvimento se processa através das 
influências mútuas entre esses três aspectos – cognitivo, emocional e corporal – e 
qualquer alteração que ocorra em um destes se refletirá nos demais. [sic], (GOMES, 
1999, p. 127) 

A aptidão para a aprendizagem exige preparação e interesse, dependendo: do 

estágio de desenvolvimento cognitivo; da coordenação óculo-manual; da coordenação 

dinâmica (praxias global e fina); do controle postural (equilíbrio estático e dinâmico); do 

controle do próprio corpo, considerando-se o desenvolvimento da noção do corpo (esquema 

corporal e imagem corporal); organização perceptiva (acuidade/discriminação visual e 

auditiva, orientação espacial e temporal); da linguagem (oral, leitura e escrita); da lateralidade 

(funcional e relativa), conforme os movimentos ativos. 

O exame psicomotor pode ser realizado através da execução de atividades gerais 

e/ou específicas, testes e provas – ex. Bateria Psicomotora, desenvolvida por Fonseca (1995) - 

que possibilitem informações sobre o nível de desenvolvimento dos elementos básicos do 

corpo psicomotor necessários à aprendizagem. 

-  Esquema Corporal: pode ser desenvolvido em três formas de avaliação, estando 

relacionadas ao conhecimento (cognição) que a criança tem das diferentes partes do corpo. 
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Nível Gnósico-verbal: através do inventário de Piaget. A Avaliação se processa pelo 

reconhecimento e nominação das diferentes partes do corpo pela criança; Nível Gnósico-

gráfico (Vayer.): desenho do boneco ou da figura humana/pessoa.  

Segundo explicações de  Condemarin;  Chadwick;  Milicic  (1989, p. 58),  Vayer   

Coloca que o desenho da figura humana, até os cinco anos e meio, não é objeto de 
instrução metódica; neste sentido, a criança o faz baseada na imagem de seu próprio 
corpo; a partir dos seis anos, influem outros fatores, tais como observação, memória, 
gosto pelo desenho. 

  
      Nível Gnósico-analítico: desenvolvido através da aplicação do quebra-cabeça da figura 

humana, também denominado Manequim de Pitner, retirado da Bateria de Grace Arthur; 

-    Prova Visomotora – recorte: desenvolvida  por Mira Stambak (1971), objetiva  verificar  o  

      nível de precisão ou habilidade do aprendente em uma atividade manual (atividade pré-

caligráfica); “é uma adaptação da prova de recorte de círculos de Ozeretski, para crianças 

de 5 e 6 anos” (idem, p.67).  

Além desses testes e provas de possíveis utilização na ação diagnóstica 

psicopedagógica e psicomotora junto ao aprendente com deficiência ou distúrbio de 

aprendizagem, faz-se necessário salientar a importância de um conhecimento maior pelos 

educadores, em especial da educação infantil, de mecanismos e ações diagnósticas e 

interventivas, que possam servir de suporte e caminho em suas práxis pedagógicas. 

Após se tentar entender os mecanismos que levam o sujeito significante a 

crescer, desenvolvendo-se cognitivamente, vivenciando sua aprendizagem, descobrindo-se a 

função da avaliação no contexto escolar, pode-se então, com ferramentas psicopedagógicas e 

psicomotoras, procurar trabalhar os aspectos que conduzem à aprendizagem, onde as 

dimensões objetivas e subjetivas se entrelaçam. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Pesquisa 

Este estudo se constituiu de uma pesquisa de campo, de caráter descritivo e 

exploratório, numa abordagem quanti-qualitativa, com a finalidade de avaliar a efetivação da 

práxis psicomotora no processo ensino-aprendizagem de crianças com Síndrome de Down, no 

que diz respeito aos objetivos que são estabelecidos para a aprendizagem desses educandos, 

na educação infantil, segundo a fala dos professores. 

Lakatos; Marconi (2005, p. 188) definem pesquisa de campo como: 

Aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos 
acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, 
que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre 
eles. 

A pesquisa descritiva, segundo Andrade (2001, p. 124), tem como uma de suas 

características “a técnica padronizada da coleta de dados, realizada através de questionários e 

da observação sistemática”, cuja principal finalidade é “a descrição das principais 

características de determinada população ou fenômeno” ou o “estabelecimento de relações 

entre variáveis” (GIL, 1999, p. 44). 

Como metodologia para análise dos dados no que se refere às informações de 

cunho qualitativo foi utilizada a análise de conteúdo que é definida por Krippendorff apud 

Lüdke e André (1986, p.41), como: “uma técnica de pesquisa para fazer inferências válidas e 

reaplicáveis dos dados para seu contexto”. Isto implica que no processo de decodificação da 

mensagem o pesquisador dispôs do conhecimento formal lógico, assim como “conhecimento 

experiencial onde estão envolvidas sensações, impressões e intuições”.  

Para Franco (2005, p. 20), a Análise de  Conteúdo “tem  como  ponto de  partida a  
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mensagem, [...], permite ao pesquisador fazer inferências sobre qualquer um dos elementos da 

comunicação”, seja ela verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou 

diretamente provocada. 

No que se referem às questões relacionadas com informações quantitativas, os 

dados obtidos foram apurados manualmente e trabalhados estatisticamente através do 

programa Statistical Package for the Social Sciences – SPSS for Windows, versão 13.0, que 

processa os dados por meio eletrônico - o computador, gerando tabelas e gráficos (REA; 

PARKER, 2000). 

4.2 População e Amostra 

O universo populacional foi extraído de Escolas de Educação Infantil, onde 

crianças com Síndrome de Down, entre 2 e 8 anos de idade, estão inseridas em seus processos 

de escolaridade, sediadas no município de Fortaleza, na microrregião que envolve a Secretaria 

Executiva Regional II – SER II, públicas (em número de 3 estabelecimentos de ensino) e, 

particulares (em número de 5) participantes da Associação Cearense de Escolas de Pequeno e 

Médio Porte - ACEPEME.  

A escolha das escolas situadas no perímetro da SER II deveu-se à facilidade e 

acessibilidade pela proximidade de suas localizações, bem como à possibilidade de poder 

estabelecer parâmetros comparativos entre as escolas públicas e particulares.  

A amostra composta, inicialmente, por 18 professoras selecionadas de forma 

aleatória, efetivou-se com o número de 10 professoras, por fatores externos à vontade do 

pesquisador, tais como: i) greve nas escolas municipais, logo no início do segundo trimestre 

do ano em curso - 2007.1, perdendo-se o contato com os professores já, previamente, 

contactados e, ii) grande dificuldade de acesso aos docentes em instituições privadas, seja  por  
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“não permissão da direção geral”, ou por desinteresse dos próprios  professores  (discussões a  

posteriori).  

Foram incluídos na escolha professores que estão ministrando aulas na educação 

infantil, para crianças com Síndrome de Down, que se encontrem na faixa etária entre 2 e 8 

anos de idade. 

Em relação aos familiares das crianças (pais ou responsáveis), 6 mães confirmara 

m a participação na pesquisa, respondendo a anamnese – questionário familiar, com 

informações relacionadas à gravidez, bem como sobre o desenvolvimento neuropsicomotor e 

interação da criança portadora da Síndrome de Down, entre outros. 

4.3  Procedimentos 

  

A pesquisa em seus procedimentos envolveu: 

� Revisão da literatura pertinente ao tema, a fim de obter suporte teórico metodológico para 

a referida pesquisa; 

� Elaboração dos questionários, para aplicação junto a professores e pais, com a finalidade 

de obter as informações necessárias para responder aos objetivos propostos pela pesquisa; 

� Coleta de informação junto à Secretaria Executiva Regional II – SER II, e Associação 

Cearense de Escolas de Pequeno e Médio Porte – ACEPEME, sobre as escolas de 

Educação Infantil que possuíam matrículas de crianças portadoras da Síndrome de Down, 

em 2007; 

� Visita às escolas selecionadas para contato com a direção e corpo docente, informações 

sobre a pesquisa e agendamento para aplicação dos questionários; 

� Aplicação dos questionários junto aos sujeitos selecionados para a amostragem 

� Elaboração de plano de avaliação para análise das informações colhidas pela pesquisa, 
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� Análise das informações de cunho quantitativas através do programa SPSS, versão 13.0  

      for Windows, para questões objetivas, tipo múltipla escolha, e, para questões subjetivas,  

      categorização em quadros, a fim de facilitar a interpretação das informações. 

4.4  Instrumentos para a coleta de dados e procedimentos 

O instrumento de coleta de informações aplicado aos professores das crianças foi 

um questionário, composto de perguntas fechadas com limitação de opções, e de questões 

abertas construídas para a expressão da fala das professoras, com a finalidade de obter as 

respostas de questões sobre dados sócio educacionais, incluindo: formação acadêmica, pós-

graduação, tempo de magistério, trabalho em educação especial e/ou educação inclusiva com 

tempo de docência. Seguindo com as informações específicas dos professores, interrogou-se 

sobre fatores motivantes ao trabalho docente, instrumentos para facilitação à práxis 

pedagógica, capacitação para o exercício profissional em sala de educação especial ou 

educação inclusiva, práxis pedagógica psicomotora, em conformidade com a aplicabilidade 

das variáveis relacionadas às condutas funcionais e relacionais (equilíbrio, lateralidade, noção 

do corpo, estruturação espaço-temporal, praxias global e fina, expressão, comunicação, 

corporeidade, agressividade e limite). Indagou-se sobre as necessidades e dificuldades no seu 

cotidiano em sala de aula, avaliação do processo ensino-aprendizagem ou como se processa a 

avaliação das crianças no ambiente escolar e, se necessita de formação específica em relação à 

avaliação dessas crianças, enfatizando suas dificuldades. 

Os instrumentos para a coleta de dados foram pré-testados, e após análise, 

sofreram modificações para adequação às metas esperadas para o estudo. 

A anamnese, questionário de explicitação com a família (pais ou responsáveis), 

visou obter esclarecimentos sobre o histórico da criança em relação ao seu desenvolvimento 
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neuropsicomotor e saúde da criança, atendimentos especializados no primeiro ano de vida, a 

relação interfamíliar e com o (s) professor (es) das crianças, sentimento materno em relação à 

gravidez, conhecimento sobre Síndrome de Down, entre outras. O propósito de sua aplicação 

foi complementar as informações colhidas das professoras, para maior compreensão dos 

comportamentos, aquisições e evolução do desenvolvimento apresentado pelas crianças. 

As informações coletadas junto às professoras, discutidas no capítulo de Análise 

dos Dados, serão apresentadas com nomes de flores, respeitando os princípios éticos da 

pesquisa e preservando a identidade dos participantes.  

No que diz respeito à identificação das mães, a apresentação se faz com a palavra 

“jardim”, acrescida de números que variam de 1 a 6 (Jardim1, Jardim2, Jardim3, Jardim4, 

Jardim5 e Jardim6),  correspondendo ao número de mães respondentes à anamnese – 

entrevista familiar/ questionário de explicitação com os pais, presentes neste estudo. 

A pesquisa realizou-se no período compreendido entre março e junho de 2007, nas 

escolas em que as crianças com Síndrome de Down encontram-se em seus processos de 

escolaridade.  
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

Os resultados aqui descritos e analisados, segundo as informações coletadas e 

processadas, a partir dos questionários aplicados aos professores (n = 10) e pais (n = 6) de 

crianças com Síndrome de Down, na educação infantil, visam levantar dados específicos 

sobre a avaliação da psicomotricidade no processo ensino-aprendizagem dessas crianças, 

segundo a fala de suas professoras. Para facilitar a análise, os resultados foram organizados 

em tabelas, gráficos e quadros, contemplando a interpretação de cunho quantitativo das 

informações obtidas nesta pesquisa.     

5.1 Questionário dos Professores 

O questionário dos professores tem, em sua parte inicial, dados de identificação 

sócio-educacionais, incluindo: nome (iniciais), idade, sexo, formação, conhecimento e 

aplicação da psicomotricidade como ferramenta pedagógica, conhecimentos sobre Síndrome 

de Down - SD, deficiências e necessidades dessas crianças, número de crianças com SD por 

sala, e demais especificações explicadas anteriormente (capítulo 4 deste trabalho).  Como 

parte final e complementar segue informações relacionadas a fatores de sociabilidade, 

afetividade, interação e escolaridade de um educando de cada um dos professores envolvidos 

neste estudo. 

O perfil populacional dos professores envolvidos no estudo (n = 10) apresentou 

que 100% (n = 10) desses profissionais são do sexo feminino. Culturalmente, na sociedade 

brasileira, a docência na educação pré-escolar, bem como na educação infantil se apresenta 

como uma profissão feminina, “não somente pelo maior número de mulheres, mas também 

pelas características tidas como femininas – docilidade, amabilidade, paciência, cuidado”, 
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necessárias ao exercício do magistério, a esse nível de escolaridade (ALVARENGA, 2006, 

p.4). 

  A idade média observada foi de 36,5 anos (n = 10), com amplitude variando entre 

20 e 57 anos, sendo que a faixa etária de maior prevalência foi entre 20 e 37 anos, considerada 

idade de grande produtividade. Segundo Bueno (1998), é durante a primeira etapa da vida 

adulta (entre 20 e 35 anos) que o jovem organiza-se profissionalmente. 

No tocante ao estado civil, 50% (n = 5) das professoras são casadas, 30% (n = 3) 

são solteiras, e 20% (n = 2) são separadas/divorciadas. (TABELA 1). 

TABELA 1 - Distribuição das professoras quanto ao estado civil. Fortaleza/Ce, 2007. 
Estado civil Fa F% Facum 
Casada 5 50,0 50,0 
Separada 2 20,0 70,0 
Solteira 3 30,0 100,0 
Total 10 100,0  

Em relação ao número de filhos, a média apresentada foi de 0,9% (n = 10), com 

amplitude variando entre 0 e 3  o número de filhos por mãe/professora entrevistada. 50% (n = 

5) não têm filhos, 20% (n = 2) têm apenas um filho, 20% (n = 2) estão com dois filhos, e 

somente 10% (n = 1) tem 3 filhos. 

Já quanto ao nível de formação/instrução das professoras, a maior porcentagem da 

amostra, 70% (n = 7), têm curso de especialização na área em que atuam ou afim, 20% (n = 2) 

têm formação superior completa, e apenas 10% (n = 1) está com o curso de graduação 

incompleto. Considerando que os especialistas são profissionais graduados chega-se ao 

percentual de 90% (n = 9) da amostra com curso de formação universitária completa. 

(QUADRO 1). 

Em relação ao tempo de magistério, o maior percentual situa-se na faixa entre 15 

 e 20 anos de exercício profissional com 30% (n = 3) das professoras envolvidas na pesquisa, 

20% (n = 2) encontram-se na faixa entre 10 e 15 anos, repetindo-se o mesmo percentual  

(20%, n = 2) para as professoras com mais de 20 no magistério. Entre 2 e 5 anos, 5 e 10 anos, 
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e com menos de 2 anos  no trabalho docente, o percentual de professoras é de 10% (n = 1). 

Vale ressaltar que da amostra de professoras 80% (n = 8) estão no exercício profissional há 

mais de 5 anos, o que pode significar realização quanto à profissão escolhida. (QUADRO 01). 

De acordo com o trabalho docente realizado, do total de professoras (n = 10) 

participantes do estudo, 80% (n = 8) atuam no ensino regular, em sala de educação inclusiva, 

com 20% (n = 2) do universo da amostra, atuando apenas em sala especial - sala em que todas 

as crianças envolvidas no processo de escolaridade apresentam algum tipo de deficiência ou 

transtorno motor, mental ou perceptual (visual, auditivo), e 10% (n = 1) trabalhando nas duas 

modalidades de ensino. O tempo de trabalho variou; 10% (n = 1) estão em exercício por 

período compreendido entre 5 e 8 anos, 10% (n=1) entre 8 e 12 anos e 10% (n = 1) entre 12 e 

16 anos, 10 % (n = 1) trabalhou por 5 anos com educação especial. (QUADRO 1). 

Quanto ao tempo de práxis pedagógica em sala de educação inclusiva, a maior 

média 30% (n = 3) estão com período inferior a dois anos, 20% (n = 2) já o fazem por um 

período compreendido entre 2 e 5 anos, e 8 e 12 anos, 10% (n = 1) trabalham com inclusão 

entre 5 e 8 anos e, 10%  (n = 1) já o fazem há mais de 16 anos.  

Constata-se por esta distribuição que 40% (n = 4) das professoras trabalham em 

salas inclusivas por um período não inferior há 5 anos, coincidindo com o crescimento das 

matrículas nos últimos anos  - 640% em escolas comuns com inclusão e 28% em escolas e 

classes especiais, entre 1998 e 2006, segundo dados do MEC/SEESP (BRASIL, 2007)             

( QUADRO 1).  

A inclusão educacional é uma realidade no Brasil, com o censo comprovando a 

evolução desse processo. No entanto, para Guimarães (2003, p. 44), “cerca de 340 mil 

crianças com deficiência – a mental é a mais comum, seguida da auditiva, da visual e da física  

– estão segregadas”. 
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QUADRO 1 – Distribuição das professoras quanto à instrução e tempo de atuação nas áreas específicas de 
educação (modalidade de ensino). Fortaleza/Ce, 2007. 

VARIÁVEIS Fa F% Facum 
Instrução 10 100,0 

Especialista 7 70,0 70,0 
Superior completo 2 20,0 90,0 
Superior incompleto 1 10,0 100,0 

Tempo de magistério  10 100,0 
< de 2 anos 1 10,0 10,0 
Entre 2 e 5 anos 1 10,0 20,0 
Entre 5 e 10 anos 1 10,0 30,0 
Entre 10 e 15 anos 2 20,0 50,0 
Entre 15 e 20 anos 5 50,0 80,0                       
> de 20 anos 2 20,0 100,0 

Trabalho em sala de Educação Especial 10 100,0 
Não 70 70,0 70,0 

           Sim 3 30,0 100,0    
Tempo de Trabalho c/Educação Especial 10 100,0  

Entre 5 e 8 anos 1 10,0 10,0 
Entre 8 e 12 anos 1 10,0 20,0 
Entre 12 e 16 anos 1 10,0 30,0 
Já trabalhou 5 anos 1 10,0 40,0 
Não trabalhou 6 60,0 100,0 

Trabalho em sala c/ Educação Inclusiva 10 100,0 
Não 2 20,0 20,0 

           Sim 8 80,0 100,0    
Tempo de Trabalho c/ Educação Inclusiva 10 100,0  

< de 2 anos 3 30,0 30,0 
Entre 2 e 5 anos 2 20,0 50,0 
Entre 5 e 8 anos 1 10,0 60,0 
Entre 8 e 12 anos 1 10,0 70,0 
Entre 8 e 12 anos 1 10,0 80,0 
> de 16 anos 1 10,0 90,0 
Não trabalhou 1 10,0 100,0 

         

Quanta à lotação das professoras na seriação da educação infantil, 20% (n = 2) 

encontram–se em sala de Jardim II, com o mesmo percentual para Infantil II, e Infantil III, 

10% (n = 1) em salas de Jardim II – nível 2 e Nível III – Ed. Especial, e 20% (n = 2) no 1º ano 

do Ensino Fundamental. Ressalte-se que esta série, 1º ano do Ensino Fundamental, até 2006 

era integrante da educação infantil, com a denominação de Alfabetização (TABELA 02). 

TABELA 2 - Distribuição das professoras quanto às salas em que atuam. Fortaleza/Ce, 2007. 
Salas em que atuam Fa F% Facum 

  Jardim II 2 20,0 20,0 
         Jardim II – Nível 2 1 10,0 30,0 
         Infantil II  2 20,0 50,0 
         Infantil III 2 20,0 70,0 
         Nível III – Educ. Especial 1 10,0 80,0 
         1o ano - Fundamental I 2 20,0 100,0 
Total 10 100,0  
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Questionando-se as professoras quanto à necessidade de uma formação 

continuada e especializada para o exercício profissional, observou-se que 60% (n = 6) 

capacitaram-se por meio de cursos de pós-graduação específico em educação especial e/ou 

inclusão, e psicopedagogia, 10% (n = 1) através de cursos com até 100 horas/aula, em 

educação especial, e 20% (n = 2) em educação inclusiva, 40% (n = 4) participaram de cursos 

de formação continuada com até 40 horas/aula, incluindo nesse percentual duas professoras 

especialistas.  

Dentre as professoras selecionadas na amostra apenas 20% (n = 2) não 

participaram de cursos de capacitação em educação especial e/ou educação inclusiva, 

somando-se a esse percentual a pedagoga com especialização em psicopedagogia. Segundo a 

distribuição apresentada pode-se concluir que do universo de professoras pesquisadas 

somente 10% (n = 1) não recebeu qualquer formação específica ao exercício do magistério em 

educação especial ou ensino regular com inclusão, o que pode corresponder com as 

dificuldades encontradas quanto a práxis pedagógica especializada. (QUADRO 2).  

QUADRO 2 – Distribuição das professoras segundo capacitação em Ed. Especial/Inclusiva. Fortaleza/Ce, 2007. 
VARIÁVEIS Fa F% Facum 
Capacitação em Ed. Especial 10 100,0 

Especialização 1 10,0 10,0 
Especialização: Psicopedagogia 1 10,0 20,0 
Especialização: Ed. Especial 1 10,0 30,0 
Especialização: Ed. Especial e Inclusiva 1 10,0 40,0 
Em curso de até 100hs 1 10,0 50,0 
Não 5 50,0 100,0 

Capacitação em Ed. Inclusiva 10 100,0 
Em curso de até 40hs 4 40,0 40,0 
Em curso de até 100hs 2 20,0 60,0 
Especialização 2 20,0 80,0 
Não  2 20,0 100,0 

Partindo-se para as informações específicas das professoras, constatou-se que 

100% (n = 10) encontram-se motivadas para o exercício funcional. Libâneo (2001, p. 10) 

define motivação como o “conjunto de forças internas que impulsionam o nosso 

comportamento para objetivos e cuja direção é dada pela nossa inteligência”. Segundo 
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McDonald (2004, p. 10), “motivação é a vontade ou interesse por algo que brota de dentro do 

próprio indivíduo. É uma força que provoca interesse por alguma coisa” (grifo do autor) .  

Questionadas sobre os fatores motivantes à práxis pedagógica, foram identificados 

relatos que justificam o exercício profissional pela colaboração no aprendizado das 

crianças, na afetividade com o educando, e realização profissional. . Para Nakamura 

(2005), a motivação vem das necessidades internas de cada ser, estando relacionada ao 

reconhecimento, ao orgulho do próprio trabalho, à sensação de ser útil, entre outros.  

Observando as condições de trabalho no contexto em que a aprendizagem formal 

das crianças acontece, 80% (n = 8) das professoras responderam que suas unidades de sala de 

aula apresentam boas condições físicas, 10% (n = 1) razoáveis, e 10% (n = 1) precárias. 

Justificando essa informação, encontrou-se que 90% (n = 9) dispõem de meios 

físicos/materiais que facilitam o trabalho em sala de aula. (QUADRO 3). 

QUADRO 3 – Distribuição das professoras quanto às condições de trabalho. Fortaleza/Ce, 2007. 
VARIÁVEIS Fa F% Facum 
Cond. Físicas da Sala de Aula 10 100,0 

Boas 8 80,0 80,0 
Razoáveis 1 10,0 90,0 
Precárias 1 10,0 100,0 

Meios Físicos/materiais facilitadores 10 100,0 
Não 1 10,0 10,0 
Sim 9 90,0 100,0 

No entanto, quando indagadas sobre os instrumentos que gostariam de dispor em 

sua práxis pedagógica, evidenciou-se a necessidade de serviço profissional especializado. 

“Fonoaudiólogo” ajudaria a professora Jasmim. À professora Rosa, “jogos para trabalhar 

esquema corporal e imagem corporal”; à Girassol, “um computador em sala e maior 

diversidade de jogos” e, para Flor de Lótus “a ajuda da família”. Em sua maioria, 60% (n = 

6) das professoras sentem-se satisfeitas quanto às condições do trabalho em sala de aula. 

No que diz respeito ao conhecimento e uso da Psicomotricidade como ferramenta 

pedagógica, na interação e na aprendizagem, a pesquisa revelou que 100% (n = 10) das 

professoras a conhecem, 80% (n = 8) a utilizam como ferramenta pedagógica na interação, e 
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70% (n = 7) na aprendizagem, podendo ser indícios de sua efetivação no desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças. (QUADRO 4). 

QUADRO 4 – Distribuição das professoras segundo conhecimentos sobre psicomotricidade e sua 
aplicação. Fortaleza/Ce, 2007. 
VARIÁVEIS Fa F% Facum 
O que é Psicomotricidade? 10 100,0 

Sim 10 100,0 100,0 
Uso da Psicomotricidade como Ferramenta Pedagógica 10 100,0 

Não 2 20,0 20,0 
Sim 8 80,0 100,0 

Uso da Psicomotricidade na Interação 10 100,0  
Não 2 20,0 20,0 
Sim 8 80,0 100,0 

Uso da Psicomotricidade na Aprendizagem 10 100,0  
Não 3 30,0 30,0 
Sim 7 70,0 100,0 

       
Segundo Bueno (1998), Marianne Frostig, americana conhecida na área de 

dificuldades escolares, sua prática nas aquisições viso-motoras é imprescindível ao sucesso 

escolar. Já Dalila Costallat, psicopedagoga e psicomotricista argentina, orienta sua ação nas 

dificuldades de alfabetização e nas deficiências (BUENO, 1998). Para Fonseca (1998), a 

psicomotricidade é determinante para a integração social e aprendizagem humana, 

especialmente devido aos fatores biológicos, psicomotores e sociais envolvidos no processo 

educacoinal. Le Boulch (1982; 1986) defende a educação psicomotora como fundamental ao 

desenvolvimento global da criança e formação de sua personalidade. Pick; Vayer (1988) a 

indicam na educação e reeducação de crianças com retardo mental. 

Segundo a práxis pedagógica e utilização dos elementos psicomotores funcionais 

pelas professoras envolvidas neste estudo: 90% (n = 9) trabalham noção do corpo e a 

estruturação espacial; 80% (n = 8), equilibração e praxia fina; 70% (n = 7), tonicidade, 

estruturação temporal e praxia ou coordenação global; e, 60% (n = 6) a lateralidade. 

(GRÁFICO 1). 

Em relação às percepções, a totalidade das professoras (100%, n = 10) trabalha a 

percepção visual, e 80% (n = 8) desenvolvem a percepção auditiva e percepção tátil. 

(QUADRO 5; GRÁFICO 2).  
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GRÁFICO 1 – Distribuição dos elementos psicomotores trabalhados ( I ). Fortaleza/Ce, 2007. 
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O estímulo das percepções permite o registro das impressões sensoriais, suas 

associações e classificações, evoluindo com o desenvolvimento da criança. “Na criança, a 

percepção infantil parte primeiro para a compreensão da forma, mas raramente para a 

estrutura do objeto” (BUENO, 1998, p. 70; PAPALIA (2000); TECKLIN (2002). 

Para Le Boulch (1986, p. 32), “a percepção representa o primeiro degrau das 

funções cognitivas. Garante à representação mental que permite a visão do objeto à distância”. 

QUADRO 5 – Distribuição das professoras segundo utilização das Percepções. Fortaleza/Ce, 2007. 
VARIÁVEIS Fa F% Facum 
Elemento Funcional Psicomotor utilizado: Percepção Visual 10 100,0 

Sim 10 100,0 100,0 
Elemento Funcional Psicomotor utilizado: Percepção Auditiva 10 100,0 

Não respondeu 2 20,0 20,0 
Sim 8 80,0 100,0 

Elemento Funcional Psicomotor utilizado: Percepção Tátil 10 100,0  
Não respondeu 2 20,0 20,0 
Sim 8 80,0 100,0 

  
A aplicabilbidade dos elementos psicomotores nas diversas ações que envolvem a 

aprendizagem favorecem o desenvolvimento cognitivo da criança. Na educação de crianças 

portadoras de Síndrome de Down é elemento facilitador da aprendizagem, assegurando seu 

desenvolvimento funcional, tendo por base as possibilidades da criança, bem como ajudando 

na expansão e equilíbrio de sua afetividade através da  interação com o meio  (VAYER, 1984;  
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LE BOULCH,1982; BUENO, 1998). 

Evoluindo com os elementos psicomotores na prática docente da amostra de 

professoras, a respiração é trabalhada por 40% (n = 4), o ritmo 60% (n = 6), a grande maioria 

realiza trabalhos envolvendo postura e relaxamento 70% (n =7), e nas funções perceptuais – 

atenção e memória – 80% (n = 8). (GRÁFICO 2).  

Quanto aos elementos das condutas relacionais, 90% (n = 9) trabalham a 

comunicação e o limite, 70% (n = 7), expressão e agressividade, e 60% (n = 6) a 

corporeidade. (GRÁFICO 3). 

GRÁFICO – 2 Distribuição de elementos psicomotores trabalhados ( II ). Fortaleza/Ce, 2007. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Respiração Ritmo Postura Relaxamento Percepção
Auditiva

Percepção
Tátil

Percepção
Visual

Atenção Memória

     
GRÁFICO 3 – Distribuição dos elementos psicomotores relacionais. Fortaleza/Ce, 2007. 
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Ao indagar-se às professoras como e quando fazem uso da psicomotricidade, a 

grande maioria afirma que o faz através de atividades lúdicas, específicas e dirigidas, em 
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diversas situações do dia-a-dia, processualmente, buscando a adaptação, socialização e auto-

estima, e ainda, como respondeu Jasmim: “durante sessões semanais, trabalhando as 

deficiências, tais como: autonomia, limite, frustrações...”. (Psicomotricidade Relacional com 

as crianças, baseando-se nos princípios de André Lapierre). 

No que diz respeito às vantagens que a Psicomotricidade trouxe à sala de aula, a 

maioria referiu melhoria no aspecto relacional, interação social e desenvolvimento 

psicomotor.  “Formação pessoal, desenvolvimento de habilidades e interesse” (diz Flor de 

Lótus); segundo Bem-me-quer, “maior interação, melhor aprendizagem e melhor 

coordenação motora”; quanto à professora Jasmim, “autonomia, auto-estima e no 

emocional”; e para Copo de Leite ajudou na “ludicidade, dinâmica de sala e domínio 

corporal”. 100% (n = 10) das professoras não revelaram sobre possíveis desvantagens. 

No trabalho desenvolvido pelas professoras percebe-se a aplicação dos princípios 

teóricos de Wallon, citado por Smolka; Laplane (2005, p. 80) quando defendem que o homem 

é “geneticamente social”, explicando que “no homem, a atividade mental é função da relação 

com o outro”. Seguindo-se pelos pressupostos de Vygotsky, as autoras afirmam, “no caso da 

educação, a compreensão de que a aprendizagem é uma função da interação social permite 

centrar a atenção nas condições em que ela ocorre”(idem, p. 81). 

No que se refere ao conhecimento sobre Síndrome de Down, suas características, 

deficiências e necessidades, 60% (n = 6) revelaram ter realizado cursos de formação 

específica voltados para a educação de crianças com necessidades educacionais especiais, 

enquanto que 40% (n = 4) têm conhecimentos superficiais sobre esta Síndrome. Em relação às  

QUADRO 6 – Distribuição das professoras segundo os conhecimentos sobre SD. Fortaleza/Ce, 2007. 
VARIÁVEIS  Fa F% Facum 
Conhece sobre a Síndrome de Down 10 100,0 

Sim, superficialmente 4 40,0 40,0 
Sim, em curso de formação específica 6 60,0 100,0 

Reconhece características comuns às crianças com S. Down 10 100,0 
Não  1 10,0 10,0 
Sim 9 90,0 100,0 
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características, sua quase totalidade (90%, n = 9) as reconhece. (QUADRO 6).  

Voivodic (2004) descreve que as crianças com SD apresentam características 

físicas semelhantes (fenótipo), que podem ser observadas em sua aparência desde o 

nascimento, o mesmo não ocorrendo em relação ao seu padrão de desenvolvimento ou  

comportamento (TECKLIN, 2002; PUESCHEL, 2003). 

Dentre as deficiências e necessidades mais comuns encontradas em suas salas de 

aula, as professoras confessaram, em unanimidade, ser a oralidade (linguagem/comunicação), 

seguida da compreensão, motricidade fina (praxia fina) e do limite, os maiores obstáculos 

para a aprendizagem das crianças. 

Schwartzman (1999) relata que as crianças com Síndrome de Down apresentam 

dificuldades em suas aquisições cognitivas, refletindo-se especialmente na memorização e na 

compreensão lingüística, mostrando intensa dificuldade em abstrair. 

Quanto ao número de crianças com Síndrome de Down em sala, 90% (n = 9) das 

professoras possuem entre 1- 3 alunos, o que evidencia que mesmo nas salas especiais, o 

número de crianças portadoras da síndrome não é a totalidade. (TABELA 3). 

TABELA 3 – Distribuição de crianças com Síndrome de Down por sala (professora). Fortaleza/Ce, 2007. 
Salas em que atuam Fa F% Facum 

 Entre 1 – 3 9 90,0 90,0 
        Entre 4 – 6 1 10,0 100,0 
Total 10 100,0  

Voltando-se para a ação pedagógica em sua essência, as professoras foram 

questionadas quanto às práticas avaliativas, ou seja, como a avaliação é realizada. Em sua 

maioria,  responderam que a  avaliação  acontece  pela  observação  do  dia-a-dia,  através  do  

desempenho do aluno nas atividades propostas, quando a criança avança em suas habilidades,  

provocada pelas mudanças de comportamento, respeitando tempo e ritmo próprios da criança. 

“ Através de avaliação contínua e progressiva, levando em consideração todo e 

qualquer avanço em qualquer aspecto que a criança tenha adquirido”, falouBem-me-quer.
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“Contínua e processual, analisando de forma individualizada, todos os aspectos (social, 

emocional, motor e cognitivo)”, afirmou Girassol. 

Para a educadora Mantoan (2005, p.25), “as crianças precisam de liberdade para 

aprender do seu modo, de acordo com as suas condições. E isso vale para os estudantes com 

deficiência ou não”. Teóricos como Perrenoud (2000), Demo (1999), Luckesi (1999), 

Hoffmann (2000) defendem uma prática avaliativa diferenciada, concebendo-a como 

ferramenta a serviço do educando, registrando os seus avanços a partir de suas conquistas. 

No que se refere à formação específica sobre como avaliar crianças portadoras de 

NEE, verificou-se que algumas professoras adquiriram essa formação nos cursos de 

especialização em educação especial ou outras formações organizadas pela própria escola e 

tiveram condições de adquirir conhecimentos sobre meios/instrumentos que possibilitam essa 

avaliação, bem como o caso de uma professora que não obteve tais informações, mas busca 

esse acesso através de leituras que facilitem sua prática. 

A formação contínua do educador, especialmente a realizada no próprio local de 
trabalho, se constitui em momento privilegiado de reflexão, já que pode 
proporcionar a construção coletiva de projetos e a troca de experiências, importantes 
instrumentos de autoformação. (RAMIRES, 2006, p. 43). 

A necessidade de capacitação em avaliação foi ressaltada como fator importante à 

prática pedagógica, uma vez que o professor precisa estar em processo de contínua formação. 

Suas dificuldades acontecem especialmente em relação à linguagem (comunicação falada), 

bem como à apropriação dos conceitos matemáticos pelas crianças. Algumas professoras 

questionaram a necessidade de ajuda sobre quais os melhores instrumentos passíveis de 

aplicação como forma avaliativa, e à busca por ajuda sobre o assunto em bibliografias 

existentes. 

“Sim. Que tipo de avaliação é a melhor para essa criança? Que instrumento a mais 

posso usar?”, indagou Rosa. Já Margarida afirma: “Sempre que tenho necessidade recorro a 
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bibliografias que possam me ajudar ou peço auxílio ao setor de psicologia da escola para que 

possamos trocar informações sobre a criança”. 

A eficácia do processo de aprendizagem e do caráter individualizado como esta 

acontece deve levar o professor à reflexão a respeito de sua práxis pedagógica, sua formação 

profissional, em especial no que diz respeito à avaliação, visto que ela deve ser parte do 

processo educativo e não um momento estanque e alheio a ele. Salienta-se, pois, a 

necessidade de uma melhor formação para os profissionais dedicados ao trabalho com 

portadores de deficiências, no sentido de reconhecer e poder lidar com as diferenças relativas 

às capacidades cognitivas de cada educando. 

No tocante às informações sobre os educando fornecidas pelas professoras, a 

amostra da pesquisa apresenta dados de nove educadoras, porque uma delas, seguindo 

critérios da política (da direção) da escola, não respondeu aos questionamentos sobre a 

criança, com esta afirmação presente nos quadros, tabelas ou gráficos que seguem, 

correspondendo a 10% (n = 1) do universo infantil. 

A idade média das crianças foi de 5,1 anos (n = 9), com amplitude variando entre 

3 e 8 anos, compreendendo a faixa etária correspondente ao estágio pré-operacional, 

segundo a teoria piagetiana, estendendo-se dos dois anos aos sete anos aproximadamente, que 

corresponde à segunda infância (PAPALIA, 2000).  

Em relação ao sexo das crianças da amostra, 60% (n = 6) são do sexo feminino. 

Tecklin (2002) afirma que a Síndrome de Down tem prevalência quatro vezes maior para os 

homens do que mulheres, dado não confirmado pela pesquisa, em relação à amostra aqui 

selecionada. 

Levando-se em consideração os fatores de sociabilidade, integração e afetividade 

do educando, 80% (n = 8) integram-se ao ambiente escolar, 10% (n = 1) o faz raramente. 

Quanto à realização de trabalhos em grupo, 80% (n = 8) responderam afirmativamente para a 
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participação das crianças nos trabalhos coletivos, e 10% (n = 1) não interage. No que diz 

respeito à disciplina, 50% (n = 5) não têm qualquer dificuldade com as crianças, 10% (n = 1) 

revelou que raramente isso acontece. 20% (n = 2) responderam sim, e 10% (n = 1) afirma que 

a indisciplina é conseqüência da incompreensão (imaturidade cognitiva). No que se refere ao 

desenvolvimento cognitivo, tal comportamento se justifica em função da deficiência mental 

ser característica da Síndrome de Down, acarretando atraso em todas as áreas do 

desenvolvimento da criança (SCHWARTZMAN, 1999; TECKLIN, 2002). (QUADRO 7). 

QUADRO 7 – Distribuição das crianças quanto à interação no ambiente escolar. Fortaleza/Ce, 2007. 
VARIÁVEIS Fa F% Facum 
Integra-se no ambiente escolar 10 100,0 

Sim 8 80,0 80,0 
Raramente 1 10,0 90,0 
Não respondeu 1 10,0 100,0 

Realiza trabalhos em grupo 10 100,0 
Não  1 10,0 10,0 
Sim 8 80,0 90,0 
Não respondeu 1 10,0 100,0 

Tem dificuldades com disciplina 10 100,0  
Não 5 50,0 50,0 
Raramente 1 10,0 60,0 
Sim 2 20,0 80,0 
Sim, devido à incompreensão 1 10,0 90,0 
Não respondeu 1 10,0 100,0 

    

Quanto às regras e limites, 60% (n = 6) das crianças sabem esperar a vez, 50% (n 

= 5) são disciplinadas, e 30% (n = 3) obedecem às ordens dadas da 1ª vez; comportamento 

justificável pela idade das crianças (três delas – 30% - estão com apenas 3 anos), que se 

encontram no período do egocentrismo e início do jogo simbólico (PIAGET, 2001; 

PAPALIA, 2000; FONSECA, 1998; BUENO, 1998). 

No tocante às características afetivas e sociais, 90% (n = 9) mantêm vínculo de 

afetividade, com alegria, em relação à professora, e 60% (n = 6), com alegria e respeito. 

Segundo Pichon Rivière (1998, p. 31), vínculo “é uma relação estabelecida com o outro de 

uma maneira particular”, sendo motor do desenvolvimento psíquico. 

Nenhuma das crianças (90%, n = 9) demonstra-se vítima de preconceito ou é 

estigmatizada em sala de aula, com 60%, n = 6 mantendo uma relação saudável e pacífica 
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com o grupo. Na vida de relação, os vínculos interpessoais criados no contexto social 

interferem no potencial individual, pela relação significante com o corpo, consigo mesmo e 

com o “outro” através do jogo simbólico, sendo dependentes da qualidade dessas relações 

(LEVIN, 1995; BUENO, 1998; PICHON RIVIÈRE, 1998). (QUADRO 8).  

Para Vayer; Roncin (1992, p. 92), 

[...] as crianças têm capacidades de tolerância, noutras palavras, capacidades ainda 
maiores que a dos adultos para suportar quem não lhes convém. Para nos 
convencermos disso basta considerar a dificuldade geral encontrada pelas crianças 
para exprimir uma rejeição ou uma recusa do outro. 

Analisando outros fatores envolvidos nos comportamentos sociais das crianças, as 

professoras relatam que 50% (n = 5) delas são solidárias, 70% (n = 7) são carinhosas, 20% (n 

= 2) são tímidas, repetindo-se o mesmo percentual para crianças desatentas, e apenas 10% (n 

= 1) é considerada hipercinética. O comportamento, reflexo das relações interpessoais, é 

resposta de estímulos advindos do contexto em que ele se manifesta. (QUADRO 8)  

As crianças são o resultado de suas experiências. Para compreender seu 
desenvolvimento é preciso considerar o espaço em que elas vivem, a maneira como 
constroem significados, as práticas culturais etc (BENCINI, 2003, p.39). 

Os fatores de escolaridade revelaram que 90% (n = 9) apresentam visão ou 

audição saudável, 40% (n = 4) das crianças, não são independentes na realização das tarefas 

em sala, 70% (n = 7) têm boa postura ao sentar-se, a maioria (70%, n = 7) usa o lápis com 

facilidade, 60% (n = 6) apresentam dominância destra, 20% (n = 2) são ambidestras, ou talvez 

ainda não estejam com a lateralidade definida, e 10% (n = 1) apresenta lateralidade esquerda – 

é sinistra. Em relação à praxia fina, 40% (n = 4) são regulares, 20% (n = 2) são consideradas 

na normalidade – eupráxicas, 20% (n = 2) precisam ser trabalhadas ou são piores que os 

companheiros de sala, e 10% (n = 1) é melhor entre os demais. (QUADRO 8).  

Segundo Fonseca (1995) e Bueno (1998), uma criança imatura no plano 

psicomotor, hesitará em definir sua lateralidade e só depois de adquiri-la poderá aprender 
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orientação, seriação, precisão e ajustamento espaço-temporal, incluindo o freio inibitório, 

necessário no desenvolvimento da praxia fina. 

Em relação ao modo como o desenvolvimento da praxia global acontece nas 

atividades físicas, durante o recreio, a grande maioria das crianças apresenta uma boa 

coordenação (global) motora, apenas 20% (n = 2) não gostam de brincar por medo de 

acidentes (quedas), ou não conseguem interagir, não significando necessariamente, que 

possam apresentar perturbação na praxia global.  Schwartzman (1999) relata, no entanto, que 

é comum ser observado em criança com Síndrome de Down, alterações severas de 

internalizações de conceitos de espaço e tempo, dificultando muitas aquisições refletindo-se, 

especialmente, no desenvolvimento de estratégias espontâneas e execução de atividades 

diárias, no aumento de conhecimentos sobre si mesmo e sobre o mundo. 

As dificuldades das crianças nos conteúdos e atividades escolares mais relevantes 

dizem respeito à linguagem, envolvendo oralidade, leitura e escrita, segundo a fala das 

professoras que afirmam: “Não apresenta linguagem oral ou escrita que favoreça a 

compreensão do que é proposto” (Rosa); “Em relação à leitura, produções textuais, 

compreensão imediata das propostas apresentadas, interpretação de textos e outras atividades 

escritas (Girassol); ou, “o aspecto motor das pernas: pular, saltar, descer e subir escadas” 

(Orquídea). Já para a professora Margarida, as dificuldades deixaram de ser motivo de 

inquietação porque “foi elaborado um projeto de modificação curricular para a criança, para 

atender as suas necessidades específicas de aprendizagem. De acordo com os objetivos 

propostos suas conquistas têm acontecido de forma satisfatória”. 

Segundo Voivodic (2004), Schwartzman, (1999) e Tecklin (2002), crianças com 

Síndrome de Down apresentam reações mais lentas do que as outras crianças nos diferentes 

aspectos que envolvem o desenvolvimento e a aprendizagem. Com relação à linguagem, os 

atrasos são significativos. Tecklin (2002) explica que o peso do encéfalo é 76% do normal nas  
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QUADRO 8 – Distribuição das crianças quanto às relações vinculares, comportamentos e fatores de 
escolaridade. Fortaleza/Ce, 2007.  
VARIÁVEIS Fa F% Facum 
Vínculo com o professor 10 100,0 
           Com alegria 3 30,0 30,0 

Com alegria e respeito   6 60,0 90,0 
Não respondeu 1 10,0 100,0 

Sente-se igual às outras crianças 10 100,0 
Sim 9 90,0 90,0 
Não respondeu 1 10,0 100,0 

É razoavelmente pacífica 10 100,0  
Sim 6 60,0 60,0 
Algumas vezes 1 10,0 70,0 
Não 2 20,0 90,0 
Não respondeu 1 10,0 100,0 

É solidário(a) 10 100,0 
Sim 5 50,0 50,0 
Não respondeu 5 50,0 100,0 

É carinhoso(a) 10 100,0 
Sim 7 70,0 70,0 
Não respondeu 3 30,0 100,0 

É tímido(a) 10 100,0  
Sim 2 20,0 20,0 
Não respondeu 8 80,0 100,0 

É hipercinético(a) 10 100,0  
Sim 1 10,0 10,0 
Não respondeu 9 90,0 100,0 

É desatento(a) 10 100,0  
Sim 2 20,0 20,0 
Não respondeu 8 80,0 100,0 

Boa visão e audição 10 100,0 
Sim 9 90,0 90,0 
Não respondeu 1 10,0 100,0 

É independente nas tarefas 10 100,0 
Sim 1 10,0 10,0 
Inicialmente, sim 1 10,0 20,0 
Algumas vezes 3 30,0 50,0 
Não 4 40,0 90,0 
Não respondeu 1 10,0 100,0 

Boa postura ao sentar-se 10 100,0  
Sim 7 70,0 70,0 
Não 2 20,0 90,0 
Não respondeu 1 10,0 100,0 

Usa lápis com facilidade 10 100,0  
Sim 7 70,0 70,0 
Não 2 20,0 90,0 
Não respondeu 1 10,0 100,0 

Lateralidade 10 100,0  
Destro 6 60,0 60,0 
Sinistro 1 10,0 70,0 
Ambidestro 2 20,0 90,0 
Não respondeu 1 10,0 100,0 

Praxia fina em relação à outras crianças 10 100,0  
É melhor 1 10,0 10,0 
Normal 2 20,0 30,0 
Regular 4 40,0 70,0 
Pior 2 20,0 90,0 
Não respondeu 1 10,0 100,0 
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crianças portadoras de Síndrome de Down, com diminuição do número de neurônios, 

acontecendo microcefalia, o que pode influir na atenção, processamento das informações, 

habilidades cognitivo-sociais, de memória auditiva e no planejamento motor. 

Crianças com síndrome de Down parecem ter incapacidades significativas nas 
interações verbais-motoras, com aprendizado menos proficiente quando o modo de 
resposta ou recepção requer habilidade auditiva ou vocal (TECKLIN, 2002, p. 253). 

No que diz respeito ao desenvolvimento de atividades extracurriculares realizadas 

na escola, 50% (n = 5) responderam afirmativamente, em atividades como natação (20%, n = 

2), dança (30%, n = 3), música, inglês e informática (10%, n = 1), e atendimento profissional 

especializado (10%, n = 1). 

5.2 Questionário dos Pais - Anamnese 

A anamnese – questionário familiar foi realizado pessoalmente com 3 mães, e 

indiretamente com as demais. Por esse instrumento, respondido em sua totalidade pelas mães 

(100%, n = 6), buscou-se informações sobre a gravidez, condições neonatais, aquisições no 

desenvolvimento neuropsicomotor, atendimentos especializados, condutas emocionais/sociais 

da criança, relação interfamiliar e interação família-escola, entre outras. 

O perfil das mães  quanto  à escolaridade  revelou  que  50% (n = 3)  concluíram o  

ensino fundamental, 33,3% (n = 2) o ensino superior, e 16,7% (n = 1) não alfabetizada. 

(TABELA 4). 

TABELA 4. Distribuição das mães quanto à escolaridade Fortaleza/Ce, 2007.
Escolaridade Fa F% Facum 

Superior 2 33,3 33,3 
Fundamental 3 50,0 83,3 
Não alfabetizada 1 16,7 100,0 

Total 6 100,0  

Para  o  número  da  gestação,  em  33,3% (n = 2)  das  mães  foi a  primeira, com  
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mesmo percentual para a segunda, 16,7% (n = 1) para a quarta e sétima gravidez. A média das 

idades maternas foi de 29,3 anos no período gestacional, com amplitude variando entre 20 e 

36 anos. Este resultado não confirma a idade de prevalência apontada pela literatura como 

fator de risco, visto que entre 15 e 29 anos o risco de ter um filho com Síndrome de Down é 

de 1 em 1500, entre 30 e 34 anos, 1 em 800, e com a idade igual ou superior a 35 anos essa 

probabilidade dobra a cada dois anos e meio, aproximadamente.  (PUESCHEL, 2003; ROSA, 

2005). (QUADRO 9).  

No que diz respeito ao estado materno durante a gravidez, 66.7% (n = 4) das mães 

tiveram uma gestação normal e se sentiam felizes pelo fato de estarem grávidas, 33,3% (n = 

2) apresentaram hipertensão, merecendo maiores cuidados no período.  No parto, 50% (n = 3) 

das crianças nasceram de parto normal, e  50% (n = 3) submeteram-se à cirurgia cesariana. Ao 

nascer, 50% (n = 3) choraram com facilidade, e 50% (n = 3) necessitaram de incubadora. 

(QUADRO 9).  

Quadro 9 – Distribuição das características gestacionais e neonatais. Fortaleza/Ce, 2007. 
VARIÁVEIS Fa F% Facum 
Gestação 6 100,0 

Primeira 2 33,3 33,3 
Segunda 2 33,3 66,6 
Quarta 1 16,7 83,3 
Sétima 1 16,7 100,0 

Idade materna na gestação 6 100,0  
    20 anos 1 16,7 16,7 
    27 anos 1 16,7 33,3 
    30 anos 1 16,7 50,0 
    31 anos 1 16,7 66,7 
    32 anos 1 16,7 83,3 
    36 anos 1 16,7 100,0 

Estado materno durante a gravidez 6 100,0  
Gestação normal e feliz 4 66,7 66,7 
Hipertensão 2 33,3 100,0 

Parto 6 100,0  
           Normal 3 50,0 50,0 
         Cesariana 3 50,0 100,0 

Ao nascer 6 100,0  
Chorou com facilidade 3 50,0 50,0 
Necessitou incubadora 3 50,0 100,0 

Grande parte das crianças, 66,6% (n = 4) apresentou peso inferior ou igual a 

2.300g, sendo considerados bebês de baixo peso, com média de 2.466g variando entre 3.150g  
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e 2.100g. A estatura variou entre 50cm e 46cm, com média de 47,6cm, dados que podem estar 

relacionados ao lento desenvolvimento característico à síndrome, que segundo Tecklin (2002) 

pode   ser   explicado   pela  associação  dos  déficits   neuromotores,   musculoesqueléticos  e  

cardiopulmonares.  

Quanto à evolução e às aquisições do desenvolvimento neuropsicomotor das 

crianças, a pesquisa revelou que para firmar o pescoço, 33,3% (n = 2) o fizeram com 4 meses, 

33,3% (n = 2) com 5 meses, 16,7% (n = 1) com 8 meses e, 16,7% (n = 1) com 1 ano e 3 

meses, aproximadamente. A mãe (Jardim3)  relatou:  “ela era muito molinha e precisou tomar 

medicação para melhorar a musculatura” (tonicidade). A idade estabelecida pela literatura 

varia de 1 a 3 meses. Para o sentar, 33,3% (n = 2) o fizeram com 6 meses, 16,7% (n = 1) aos 7 

meses, 16,7% (n = 1) com 9 meses, 16,7% (n = 1) com 1 ano e 5 meses, e 16,7% (n = 1) com 

aproximadamente 2 anos. O parâmetro de normalidade é de até 7 meses. Já em relação ao 

engatinhar, a média foi de 14,8 meses, com amplitude variando de 10 meses à 2 anos e 3 

meses, quando o previsto é de 7 a 10 meses.  O ficar de pé apontou que 33,3% (n = 2) o 

fizeram com 11 meses e, 16,7% (n = 1) com 1 ano, 1 ano e 3 meses, 2 anos, 2 anos e 6 meses, 

respectivamente. A média encontrada foi de 17, 16 meses com padrão estabelecido entre 8 e 

11 meses. Para o caminhar, as  idades  variaram de 1 ano e 3  meses à 3  anos, com  média em  

torno dos 2 anos, quando a normalidade encontra-se na faixa de 10 a 17 meses (QUADRO 

10).  

Segundo Pueschel (2003); Voivodic (2004), os déficits no desenvolvimento 

psicomotor da criança com Síndrome de Down são significativos, refletindo-se no sentar, 

ficar em pé, andar, que ocorrerão mais tarde se comparado às demais crianças, em razão da 

acentuada hipotonia e frouxidão ligamentar.  

[...] a hipotonia está altamente correlacionada com os atrasos no desenvolvimento, 
incluindo atrasos no alcance de marcos da motricidade ampla e fina, assim como 
atrasos em outras áreas do desenvolvimento, como a aquisição da fala e o 
desenvolvimento cognitivo (TECKLIN, 2002, p. 253). 
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Quadro 10 – Distribução das cranças quanto às aquisições neuropsicomotoras. Fortaleza/Ce, 2007. 
VARIÁVEIS Fa F% Facum 
Desenvolvimento Neuropsicomotor: sentou-se sozinha 6 100,0 

6 meses 2 33,3 33,3 
7 meses 1 16,7 50,0 
9 meses 1 16,7 66,7 
1 ano e 5 meses 1 16,7 83,3 
Aproximadamente 2 anos 1 16,7 100,0 

Desenvolvimento Neuropsicomotor: engatinhou 6 100,0  
10 meses 1 16,7 16,7 
11 meses 1 16,7 33,3 
“Sentado”= 10 meses 1 16,7 50,0 
“Andou sentado”= 11 meses 1 16,7 66,7 
1 ano e 8 meses 1 16,7 83,3 
2 anos e 3 meses 1 16,7 100,0 

Desenvolvimento Neuropsicomotor: ficou de pé 6 100,0  
11 meses 2 33,3 33,3 
1 ano 1 16,7 50,0 
1 ano e 3 meses 1 16,7 66,7 
2 anos 1 16,7 83,3 
2 anos e 6 meses 1 16,7 100,0 

Desenvolvimento Neuropsicomotor: caminhou 6 100,0  
1 ano e 3 meses 1 16,7 16,7 
1 ano e 4 meses 1 16,7 33,3 
1 ano e 6 meses (18 meses) 1 16,7 50,0 
2 anos 1 16,7 66,7 
2 anos e 9 meses 1 16,7 83,3 
3 anos 1 16,7 100,0 

Em relação ao desenvolvimento da linguagem, os achados revelaram que 33,3% 

(n = 2) pronunciaram as primeiras palavras aos 9 meses, 33,3% (n = 2) entre 2 anos e 2 anos e 

5 meses, com 16,7% (n = 1) a partir de 3 anos, e 16,7% (n = 1) somente com 3 anos e 6 

meses. Para frases curtas, 50% (n = 3) o  fizeram  entre 2 anos e 3 anos e 2 meses, 16,7%  (n =  

1) com 4 anos, e 33,3% (n = 2) não desenvolveram essa habilidade, (conseqüentemente não 

atingiram o falar com desenvoltura).  16,7% (n = 1) falou com desenvoltura  a partir dos 4 

anos,  repetindo-se esse índice para os 5 anos.  Jardim2 afirmou: “as vezes esquece palavras 

ou fala frases pela metade”. Já Jardim4 diz: “para a Síndrome de Down acredito que a fala 

está bastante evoluída”. A dificuldade na oralidade pode se dar pela redução do tônus dos 

órgãos fonoarticulatórios, com déficit motor para articulação dos sons da fala, afetando o 

desenvolvimento da linguagem (WIKIPÉDIA, 2007; TECKLIN, 2002). (QUADRO 11). 

Segundo as condutas emocionais e sociais evidenciadas pela pesquisa, 83,3% (n =  

5) das crianças são tranquilas, 100%  (n = 6)  alegres e  amigáveis,  50%  (n = 3)  são falantes,
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Quadro 11 – Distribuição das crianças quanto à aquisição da linguagem. Fortaleza/Ce, 2007. 
VARIÁVEIS Fa F% Facum 
Desenvolvimento da Linguagem: primeiras palavras 6 100,0 

9 meses 1 16,7 16,7 
9 meses “papa” 1 16,7 33,3 
2 anos 1 16,7 50,0 
2 anos e 5 meses 1 16,7 66,7 
3 anos 1 16,7 83,3 
Aproximadamente 3 anos e 6 meses 1 16,7 100,0 

Desenvolvimento da Linguagem: frases curtas 6 100,0  
Não respondeu 1 16,7 16,7 
Não consegue 1 16,7 33,3 
2 anos 1 16,7 50,0 
2 anos e 10 meses 1 16,7 66,7 
3 anos e 2 meses 1 16,7 83,3 
4 anos 1 16,7 100,0 

Desenvolvimento da Linguagem: fala com desenvoltura 6 100,0  
Não respondeu 1 16,7 16,7 
Não consegue 1 16,7 33,3 
“Para a Sínd. Down a fala está bastante evoluída” 1 16,7 50,0 

           “Às vezes esquece palavras ou fala frases pela metade 1 16,7 66,7 
4 anos 1 16,7 83,3 
5 anos 1 16,7 100,0 

83,3 (n = 5) cooperativas, 50% (n = 3) são obedientes, 50% (n = 3) extrovertidas e 16,7% (n = 

1) somente com conhecidos. Quanto à independência em atividades da vida diária AVDs, 

33,3% (n = 2) responderam afirmativamente,  33,3% (n = 2) na maioria das vezes, com 33,3% 

(n = 2) afirmando que não. A quantidade e a qualidade dos estímulos oferecidos dirão do 

comportamento  e  progressos  das  crianças,  como  resposta  de  suas  interações  e  vivências 

afetivo-sociais (MANTOAN, 1997; VYGOTSKY, 2000). (QUADRO 12). 

A maioria das mães, (66,7%, n = 4) afirmou que as crianças apresentam 

dificuldades de linguagem, afetando a comunicação. 33,3% (n = 2) já conseguiram uma boa 

evolução na oralidade e  não apresentam maiores dificuldades. (QUADRO 12). 

Para o controle dos esfincters, verificou-se que 33,3 (n =  2) já adquiriram o 

controle noturno para o esfincter vesical, 16,7% (n = 1) raramente perde esse controle, 16,7% 

(n = 1) não  consegue se  manter sem molhar a cama  durante o  sono. Jardim1 se diz culpada 

pela criança ainda não ter adquirido esse controle, e Jardim3 acha que a criança ainda não 

aprendeu, ou seja , 66,7% (n = 4) não conseguiram o controle noturno para o esfincter vesical. 
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Para o diurno, 66,7% (n = 4) já o conseguiram, repetindo-se o percentual para o controle anal. 

(QUADRO 12 ). 

Quadro 12 – Distribuição das crianças segundo as condutas emocionais e sociais. Fortaleza/Ce, 2007. 
VARIÁVEIS Fa F% Facum 
Descrição da criança: é tranqüilo(a) 6 100,0 

Não respondeu 1 16,7 16,7 
Sim 5 83,3 100,0 

Descrição da criança: é alegre 6 100,0  
Sim 6 100,0 100,0 

Descrição da criança: é amigável 6 100,0  
Sim 6 100,0 100,0 

Descrição da criança: é falante 6 100,0  
Não respondeu 2 33,3 33,3 

           Não 1 16,7 50,0 
Sim 3 50,0 100,0 

Descrição da criança: é obediente 6 100,0  
Meio termo 2 33,3 33,3 
Não 1 16,7 50,0 
Sim 3 50,0 100,0 

Descrição da criança: é cooperativo(a) 6 100,0  
Não respondeu 1 16,7 16,7 
Sim 5 83,3 100,0 

Descrição da criança: é extrovertido(a) 6 100,0  
Não respondeu 2 33,3 33,3 
Sim 3 50,0 83,3 
Sim, com conhecidos 1 16,7 100,0 

Descrição da criança: é independente 6 100,0  
           Não 2 33,3 33,3 
           Sim  2 33,3 66,7 
           Sim, na maioria das situações 2 33,3 100,0 
Dificuldade de linguagem (comunicação) 6 100,0  
           Não 2 33,3 33,3 
           Sim 4 66,7 100,0 
Controle diurno p/o esfíncter vesical 6 100,0  
           Não 2 33,3 33,3 
           Sim 4 66,7 100,0 
Controle noturno p/o esfíncter vesical 6 100,0  
           Não 4 66,7 66,7 
          Sim 2 33,3 100,0 
Controle noturno p/o esfíncter anal 6 100,0  
           Não 2 33,3 33,3 
           Sim 4 66,7 100,0 

Em relação à acuidade visual, 66,7% (n = 4) das crianças não apresentam 

problemas visuais, 16,7% (n = 1) usa colírio, e talvez precise de lentes corretivas (óculos). 

16,7% (n = 1) vai ao oftalmologista anualmente, e 33,3% (n = 2) o fez em 2006. Segundo 

Tecklin (2002), é comum a incidência de problemas visuais em crianças com Sídrome de 

Down, com presença de manchas de Brushfield na íris (PUESCHEL, 2003). (QUADRO 13). 
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Quadro 13  - Distriuição das crianças quato à acuidade visual. Fortaleza/Ce, 2007. 
VARIÁVEIS Fa F% Facum 
Dificuldade para enxergar objetos distantes 6 100,0 

Aparentemente, não 1 16,7 16,7 
           Não apresentam problemas visuais 4 66,7 83,3 

Usa colírio, e “talvez precise de lentes corretivas” 1 16,7 100,0 
Visita ao oftalmologista 6 100,0  

Em 2006 2 33,3 33,3 
Não respondeu 3 50,0 83,3 
Nos três últimos anos 1 16,7 100,0 

As mães revelaram que a busca por serviços de profissionais especializados muito 

tem contribuído no desenvolvimento das crianças. Segundo informações colhidas, 100% (n = 

6) das crianças visitaram o fonoaudiologista, com 33,3% (n = 2) fazendo atendimento 

semanal nos últimos 3 anos, 16,7% (n = 1) realizou a última visita em 2006, 16,7% (n = 1),  

em 2007, e 33,3%  (n = 2) fazem atendimento desde 2005, sem especificar a freqüência. Em 

relação à fisioterapia, 50% (n = 3) recebem atendimento semanal desde 2005, duas vezes por 

semana em clínica especializada, 33,3% (n = 2) o recebem uma vez por semana, e apenas 

16,7% (n = 1) realizou fisioterapia até 2005. Todas as crianças fazem ou fizeram estimulação 

psicomotora precoce. 16,7% (n = 1) iniciou o atendimento com 2 meses,de vida, 50% (n = 3) 

aos 4 meses, e 33,3% (n = 2) somente a partir do primeiro ano de vida, coindindo com o 

percentual para as crianças com maiores dificuldades em suas aquisições e linguagem. 

Salienta-se a inserção da família como parte ativa no atendimento psicomotor. (QUADRO 

14). 

Quadro 14 – Distribuição das crianças quanto ao atendimento especializado. Fortaleza/Ce, 2007. 
VARIÁVEIS Fa F% Facum 
Visita ao Fonoaudiólogo 6 100,0 

Em 2006 1 16,7 16,7 
           Em 2007 1 16,7 33,3 

Nos três últimos anos 2 33,3 66,7 
Nos três últimos anos, uma vez por semana 2 33,3 100,0 

Visita ao Fisioterapeuta 6 100,0  
Em 2005 1 16,7 16,7 
Nos últimos três anos, duas vezes por semana 3 50,0 66,7 
Nos últimos três anos, uma vez por semana 2 33,3 100,0 

Fez Estimulação Psicomotora Precoce 6 100,0  
Sim, a partir do 1o ano de vida 2 33,3 33,3 
Sim, desde os 2 meses 1 16,7 50,0 
Sim, desde os 4 meses 3 50,0 100,0 
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A participação em programas especializados de atendimento multiprofissional é 

recomendado para melhorar as incapacidades e a limitação das habilidades, colaborando na 

interação  e exploração do ambiente, especialmente no desenvolvimento psicossocial, 

cognição e comunicação (TECKLIN, 2002; SHEPERD, 1996). 

Os dados sobre a relação interfamiliar revelaram que 66,7 (n = 4) das mães são 

dedicadas às crianças, por suas necessidades e dependências, não exercendo qualquer 

profissão ou trabalho fora de casa. 33,3% (n = 2) estão parte do dia em exercício profissional 

fora de casa e o convívio pessoal com a criança é de aproximadamente 6 horas, apenas nos 

dias úteis, estando sempre juntas nos finais de semana. O relacionamento com os irmãos e 

familiares acontece de forma afetuosa, saudável, e cooperativa quando necessário.  

As mães são unânimes em afirmar a não incidência de qualquer outro caso de 

Síndrome de Down na família. Quanto ao conhecimento de sua criança ser portadora da 

Síndrome de Down, 100% (n = 6) só o tiveram após o nascimento da mesma, apesar da 

possibilidade do diagnóstico antecipado. 16,7% (n = 1) recebeu a informção com 3 dias após 

dar à luz, 50%  (n = 3) no dia seguinte, e 16,7% (n = 1) imediatamente após o nascimento. 

Jardim1 soube por suspeita da enfermeira do hospital onde a criança nasceu, com o 

diagnóstico definitivo acontecendo 1 mês depois, após exame (cariótipo).  

No que diz respeito à aceitação/rejeição em relação à criança, Jardim1respondeu: 

“sempre quis ter um filho”; Jardim2: “Aceitei de imediato, mas foi um susto. A pediatra do 

hospital explicou das possíveis dificuldades. Foi clara e objetiva”. Jardim3: “Fiquei triste, 

mas de preocupada por medo de não saber cuidar. Graças a Deus, ela cresceu tudo bem!”. 

Jardim4 e Jardim5 revelaram que a aceitação foi total, no entanto, para Jardim6: “Com o Pai 

foi ótima; a Mãe, não”; podendo revelar a incredulidade ou surpresa quanto ao seu bebê não 

ser “normal”, ou até mesmo preconceito. Pesquisa sobre a reação dos familiares ao saber da 

deficiência  da  criança  revela  que  73%  não  aceitam  imediatamente,  25%  aceitam,  sendo  
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rejeitados por 2%  (CAVALCANTE, 2006, p. 35). 

As mães afirmaram desconhecer qualquer informação mais aprofundada sobre a 

síndrome antes da maternidade. Os esclarecimentos foram adquiridos, posteriormente, com o 

geneticista, ou nos locais de atendimento em que as crianças foram ou estão inseridas.   

Quanto à escolaridade das crianças, 16,7% (n = 1) ingressou na pré-escola com 1 

ano e 3 meses, 1 ano e 10 meses, 2 anos, 2 anos e 9 meses, respectivamente. 33,3% (n = 2) 

ingressaram na educação psicomotora com 2 anos, e aos 4 anos, na pré-escola. O tempo de 

permanência na escola atual é de no mínimo 1 ano e 6 meses. 33,3% (n = 2) foram repetentes 

na pré-escola.  (TABELA 5). 

Tabela 5 – Distribuição das crianças segundo idade de ingresso na pré-escola. Fortaleza/Ce, 2007. 
Idade de ingresso na pré-escola Fa F% Facum 

  1 ano e 3 meses 1 16,7 16,7 
  1 ano e 10 meses 1 16,7 33,3 
  2 anos 1 16,7 50,0 
  2 anos e 9 meses 1 16,7 66,7 
  2 anos (educ. psicomotora); 4 anos (pré-escola) 2 33,3 100,0 

Total 6 100,0  

Na  interação  família-escola, a  atitude dos  pais  frente à  necessidade  da criança  

freqüentar a escola é de aceitação, e sua importância não se encontra apenas na aprendizagem, 

mas no crescente desenvolvimento e socialização das crianças, afirmando que as mesmas 

adoram a Escola e apresentam uma excelente interação com os professores.. “É o xodó da 

professora e das 3 amigas da sala”, disse Jardim2.  A interação com os colegas é boa, sem 

problemas, e melhora gradativamente à proporção que aumenta o período de convivência.  

As crianças, em geral, realizam atividades extra-curriculares. 33,3 (n = 2) recebem 

atendimento de profissinais especializados (fonoaudiologia e fisioterapia), 16,7% (n = 1) 

“Freqüenta o NUTEP (Núcleo de Tratamento e Estimulação Psicomotora) duas vezes na 

semana”, respondeu Jardim3, com atendimento realizado por equipe multidisciplinar, 

envolvendo fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, entre outros. A criança de 

Jardim4 faz: “Aulas normais, arte, inglês, psicomotricidade e vai iniciar a natação agora”. 
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“Aula de sucata, teatro, oficinas, terapias: Fono, Fisio, T. O.” (Fonoaudiologia, Fisioterapia, 

Terapia Ocupacional), respondeu Jardim6. Apenas 16,7% (n = 1) não tem tempo para 

atividades extra-curriculares porque a criança freqüenta uma escola especializada no 

atendimento à crianças com NEE no turno manhã, e uma escola com inclusão à tarde. 

(TABELA 6). 

Tabela 6 – Distribuição das crianças segundo participação em atividades extra-curriculares. Fortaleza/Ce, 
2007. 
Participação em atividades extra-curriculares Fa F% Facum 

  Sim, fisioterapia e fonoaudiologia 2 33,3 33,3 
  Sim, atendimento no NUTEP 1 16,7 50,0 
  Sim, fisioterapia, fonoaudiologia e atividades diversas 2 33,3 83,3 
  Não, (falta tempo) 1 16,7 100,0 

Total 6 100,0  

A participação das crianças em atividades propostas por profissionais 

especializados, ou em clínicas de atendimento multidisciplinar, bem como em diferentes 

atividades educativas, recreativas e psicomotoras auxiliam no crescimento e desenvolvimento 

das mesmas, influenciando positivamente em seus processos de aprendizagem.   
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CONCLUSÃO 

Ao longo deste estudo procurou-se entender os caminhos que levam a criança 

portadora de Síndrome de Down, a evoluir em sua aprendizagem, com atenção ao trabalho 

psicomotor desenvolvido pelos docentes da educação infantil, sua influência e relação com o 

processo ensino-aprendizagem e interação das crianças. Buscou-se informações de 

professores e pais, em razão da importância do envolvimento destes no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem da criança. As informações obtidas foram relevantes para a 

pesquisa e possibilitaram fazer um apanhado situacional da criança com Síndrome de Down 

em processo de escolaridade, inclusiva ou não. 

As dificuldades na obtenção das informações durante a pesquisa de campo foram 

inúmeras, especialmente no tocante ao contato com os pais. As escolas inclusivas, em sua 

totalidade, não possibilitaram o acesso aos familiares das crianças. Várias foram às desculpas, 

que não convém explicitar. No entanto, devido ao conhecimento com profissionais da área de 

saúde, especializados no atendimento a crianças com necessidades especiais, a pesquisa pode 

ser realizada sem que se tivesse que “abrir mão” das informações da família. 

Observou-se, segundo a descrição das informações sócio-educacionais, que os 

professores da educação infantil são, predominantemente do sexo feminino, com formação 

superior em sua grande maioria, realizados e motivados em sua prática docente, porém, 

algumas vezes, com dúvidas sobre como avaliar o desempenho e a aprendizagem das 

crianças. Parece evidente que os ensinamentos adquiridos pelos professores, no que diz 

respeito à inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais, são insuficientes na 

abrangência das diferentes deficiências e distúrbios de aprendizagem, que vivenciam em suas 

práxis, podendo ser relevante a presença do trabalho psicopedagógico na instituição 

educacional. 
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O conhecimento da Psicomotricidade e seu emprego como ferramenta pedagógica  

na interação e na aprendizagem acontece em sala de aula, com os professores trabalhando os 

elementos psicomotores em seus componentes funcionais e relacionais, segundo às 

necessidades individuais, em especial às percepções, noção do corpo (esquema corporal e 

imagem corporal), e estruturação espacial. A educação psicomotora se faz através de 

atividades lúdicas, específicas e dirigidas, em diferentes situações do dia-a-dia. 

Os professores afirmaram que as vantagens da práxis psicomotora se refletem na 

melhoria das relações sociais, interação e desenvolvimento psicomotor das crianças. No 

entanto, o que se pode perceber é a carência de um conhecimento mais aprofundado sobre 

Síndrome de Down, suas limitações motoras e cognitivas, possibilidades e implicações sobre 

a aprendizagem das crianças. 

No tocante as dificuldades e necessidades dos docentes, a linguagem/oralidade é o 

principal impedimento para um melhor progresso no desempenho das crianças. As 

professoras acreditam que o envolvimento de uma equipe multiprofissional, trabalhando em 

suas especialidades, facilitaria o trabalho em sala de aula, e contribuiria mais efetivamente 

para o desenvolvimento psicomotor, cognitivo e social das crianças. 

Paralelamente às informações das professoras, os pais foram imprescindíveis para 

a compreensão de como acontecem às aprendizagens e a evolução das crianças, a partir de 

suas aquisições neonatais e psicomotoras (funcionais e relacionais), consideradas relevantes e 

complementares ao obtido dos professores. 

Percebeu-se que, assim como os professores, existe o desconhecimento sobre a 

síndrome pelos pais. O ambiente, os instrumentos, os estímulos, suas quantidades e qualidade 

poderão fazer todo um diferencial nos progressos e desenvolvimento das crianças. 

As intervenções realizadas, como estimulação psicomotora precoce, 

fonoaudiologia, e atividades que envolvam a dinâmica corporal (dança, natação...) contribuem 
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para o desenvolvimento integral da criança, favorecendo suas aprendizagens, 

significativamente. Quando realizadas nos primeiros meses de vida, possibilitam uma mais 

rápida evolução no desenvolvimento neuropsicomotor, que se apresenta comprometido 

devido às características próprias à Síndrome de Down, que se manifestam funcionalmente.  

Considerando-se a relevância do tema, e os achados que sinalizam a possibilidade 

de melhorias no processo ensino-aprendizagem pela práxis psicomotora, sugere-se que novos 

estudos possam ser realizados buscando-se verificar os resultados obtidos, e assim poder 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos portadores de Síndrome de Down e seus 

familiares. 

. 
. 
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Apêndice 1         ANAMNESE – ENTREVISTA FAMILIAR 

                                                                             

* Elaborado pelo pesquisador, tendo como referência material utilizado no estágio supervisionado, 

realizado durante curso de especialização em Psicopedagogia pela Faculdade Christus, 2002  

Data Entrevista: _____/_____/_______ 

                                                   DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Iniciais da criança: ......................     Idade: ............      D.  Nascimento: ........../........../............                              

Iniciais do Pai: ............................          Idade: ...........................        Fone: ..............................                         

Nível de Escolaridade: ...........................................................................  

Iniciais da Mãe: ..............................       Idade: .........................       . Fone: ............................. 

Nível de Escolaridade: .................................................................... Nº de Irmãos:..................... 

DESENVOLVIMENTO 

• Gestação: .....................        Idade materna ao engravidar: ............................ 

(       ) Completa                                                              (       ) Prematura                    

o Estado materno durante a gravidez:      (       ) Normal             (       ) Hipertensão                 

 - Sentimento em relação à gravidez: .......................................................................................... 

• Parto:  

(      ) Normal      (      ) Cesariana    - Peso ao nascer: ................ g  - Tamanho: .......... cm           

o Estado da criança ao nascer:   

(      ) Normal           (      ) Chorou com facilidade        (      ) Necessitou incubador         

• Desenvolvimento Neuropsicomotor                          Idade                       Normalidade 

Firmou a cabeça                                          ..............................                   1 a 3 meses 

Sentou-se sozinha                                        ...............................                 até 7 meses 

Engatinhou                                                   ...............................                 7 a 10 meses 

Ficou em pé                                                   ...............................                8 a 11 meses 

         Caminhou                                                      ...............................                10 a 17 meses 
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• Desenvolvimento da Linguagem                                 Idade 

Primeiras palavras                                             ................................ 

Frases curtas                                                     ................................. 

Fala com desenvoltura                                       ................................ 

                        Dificuldade de linguagem (comunicação)       (      ) Não          (     ) Sim

DESCRIÇÃO DA CRIANÇA  (Pelos Pais) 

• Condutas Emocionais e Sociais: 

       (       ) Tranqüilo       (       ) Alegre          (       )  Amigável          (       )  Cooperativo    

                (       ) Falante          (       )  Obediente    (       )  Extrovertido      (       ) Independente                                        

• Sintomatologia Especifica: 

      (       ) Perda do controle diurno para o esfíncter vesical  (Faz xixi na roupa durante o dia) 

      (       ) Perda do controle noturno para o esfíncter vesical (Faz xixi na roupa dormindo) 

      (       ) Perda do controle do esfíncter anal  

• Acuidade Visual: 

     (       ) Dificuldade para enxergar objetos distantes               

     (       ) Dificuldade para enxergar objetos próximos             (      ) Usa Lentes Corretivas 

     (       ) Visita ao oftalmologista            (     ) 2005       (     )  2006         (     )  2007 

• Atendimento Especializado: 

              (      )Visita ao fonoaudiólogo              (     ) 2005       (     )  2006         (     )  2007           

              (      ) Visita ao fisioterapeuta              (     ) 2005       (     )  2006         (     )  2007                                          

              - Fez Estimulação Psicomotora Precoce:  (     ) Sim         Onde? .....................................  

HISTÓRIA FAMILIAR 

• Relação Interfamiliar: 

 -Tempo que os pais passam com os filhos:................................................................................

 - Relação entre os irmãos: ......................................................................................................... 

 - Interação da criança com outros familiares (avós, tios, primos):............................................. 
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• Histórico de Saúde Familiar: 

 - Há outros casos de criança com Síndrome de Down na família?   (      ) Não       (      ) Sim 

 - Quando recebeu a informação que a criança era portadora desta Síndrome?........................... 

................................................................................................................................................... 

 - Grau de aceitação/ rejeição ao saber que a criança era portadora da Síndrome?......................

................................................................................................................................................... 

  - Quais seus conhecimentos sobre a SD à época do nascimento da criança?.............................

...................................................................................................................................................... 

  INTERAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA 

- Idade de ingresso na pré-escola:.......................................... 

 -Repetiu alguma série?.......................     Qual?..............................       Idade: .................. 

o Atitude frente à necessidade de freqüentar a escola: 

 - Pela criança:............................................................................................................................. 

 - Pelos Pais:................................................................................................................................ 

 - Número de visitas à escola (pelos Pais):   

       (      ) Diariamente        (      ) .Somente em reuniões de pais          (      ) Nas festividades                                                

 - Quem é mais presente à Escola?  

      (      ) Pai                 (      ) Mãe                 (     ) Irmão mais velho              (      ) Outros 

 - Aluno recebe alguma ajuda na execução de suas tarefas?.................... De quem? ................. 

• Opinião e sentimentos em relação à escola: 

- Interação com o professor (a):................................................................................................. 

 - Interação com os colegas:........................................................................................................ 

- Que tipo de atividades extra escola realiza?..............................................................................                              

                                                            ______________________________ 

                                                      Rubrica do Entrevistado           
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Apêndice 2          ENTREVISTA COM O(A) PROFESSOR(A) 
 

* Elaborado pelo pesquisador, tendo como referência material utilizado no estágio supervisionado 

realizado durante curso de especialização em Psicopedagogia, pela Faculdade Christus, 2002.  

   

Data Entrevista: ........../........../..........            

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO (A) PROFESSOR (A): 

- Iniciais ( do Nome):.................................     - Idade: ...................    – Sexo: M (    )   F (    ) 

- Iniciais da Escola:.............................................          - Fone Escola:..................................

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO(A) PROFESSOR(A): 

- Estado Civil:   (     ) Solteiro(a)        (     ) Casado(a)        (     ) Separado/Divorciado(a)       

- Nível de Instrução:  

   (     ) Superior incompleto     (     ) Superior completo      (     ) Especialização – cursando      

   (     ) Especialista                 (     ) Mestrando                 (     ) Mestre       

- Tempo de Magistério:  

   (    ) < de 2 anos       (     ) entre 2 e 5 anos       (     )  entre 5 e 10 anos 

   (    ) entre 10 e 15 anos        (    ) entre 15 e 20 anos         (     ) > de 20 anos 

- Trabalha em sala de Educação Especial:  (    ) Sim     (    ) Não 

- Tempo de trabalho com Educação Especial:  

   (    ) < de 2 anos     (    ) entre 2 e 5 anos     (    )  entre 5 e  8 anos      (    ) entre 8 e 12 anos                 

(     ) entre 12 e 16 anos         (     ) > de 16 anos 

- Trabalha em sala de ensino regular com Educação Inclusiva: (    ) Sim        (    ) Não 

- Tempo de trabalho com Inclusão Educacional:   

   (    ) < de 2 anos     (     ) entre 2 e 5 anos     (     )  entre 5 e  8 anos      (    ) entre 8 e 12 anos                 

  (     ) entre 12 e 16 anos         (     ) > de 16 anos 

- Sala em que atua: .................................................................................................. 

- Realizou capacitação para assumir sala de Educação Especial?   

   (    ) Não         (     ) Sim, em curso de até 40h             (     ) Sim, em curso de até 100h      
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  (    ) Especialização               Qual curso? .....................................................................  

- Recebeu “capacitação” para assumir sala de Educação Inclusiva?  

   (    ) Não     (    ) Sim, em curso de até 40h     (     ) Sim, em curso de até 100h     (    ) Especialização 

- Sente-se motivado(a) para o trabalho em sala de aula?    (     ) Não         (     ) Sim         

- Fatores que o(a) motivam: 1º...........................................    2º........................................... 

- Fatores que o(a) desmotivam:  1º.........................................   2º......................................... 

- Condições físicas de sua sala de aula: (    ) Boas          (     ) Razoáveis          (      ) Precárias 

- Você dispõe de meios físicos/materiais para facilitar seu trabalho em sala de aula?  (   ) Sim   (   )Não 

- Instrumentos que gostaria de dispor para facilitar sua práxis pedagógica:  

1º.........................................................         2º......................................................... 

- Você sabe o que é Psicomotricidade?  (     ) Sim         (     ) Não          (     ) Já ouvi falar 

- Sua Unidade Escolar utiliza a Psicomotricidade como ferramenta pedagógica?    (    ) Sim   (    ) Não  

-  Você tem conhecimento de como fazer da Psicomotricidade  instrumento facilitador  em sala de 

aula?  (     ) Não        (     ) Sim        (     ) Na interação        (     ) Na aprendizagem 

- Assinale os elementos (funcionais e relacionais) psicomotores que você utiliza em sua práxis 

pedagógica: 

  (     ) Tonicidade      (     ) Equilibração       (     ) Lateralidade Manual      (     ) Lateralidade Pedal 

  (     ) Noção do Corpo (esquema corporal)        (    ) Noção do Corpo (imagem corporal)       

  (     ) Estruturação Espacial          (     ) Estruturação Temporal   

  (     ) Praxia (coordenação) Global          (     ) Praxia Fina (micromotricidade) 

  (     ) Atenção      (     ) Percepção Auditiva       (     ) Percepção Visual        (     ) Percepção Tátil    

  (     ) Postura   (     ) Relaxamento       (     ) Respiração        (     ) Ritmo       (     ) Memória         

  (     ) Expressão      (     ) Comunicação      (     ) Corporeidade  (     ) Agressividade      (     ) Limite

- Enumere 3 (três) vantagens e 3 desvantagens que a psicomotricidade trouxe à sala de aula: 

  vantagens:.....................................;............................................; .................................... 

  desvantagens:.................................;..........................................; ..................................... 

- Você conhece a Síndrome de Down ou recebeu informações esclarecedoras sobre ela?  

  (     ) Sim, em curso de formação específica       (     ) Sim, superficialmente         (     ) Não
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- Sabe reconhecer as características comuns às crianças com SD?    (     ) Sim        (     ) Não 

- Você consegue enumerar as deficiências e necessidades da criança com SD?  (     ) Sim      (    ) Não 

- Relacione as mais comuns em sua sala de aula:..............................................................,,...... 

- Número de crianças portadoras de SD em sala de aula: (     ) entre 1 – 3    (     ) entre 4 – 6     

- Como você realiza a avaliação do processo ensino-aprendizagem em sua práxis pedagógica? 

  ........................................................................................................................................   

- Você recebeu formação específica de como avaliar crianças com necessidades educacionais 

especiais? ........................................................................................................................ 

- Como você avalia os avanços e progressos das crianças com SD, em sala de aula? .............. 

..................................................................................................................................................... 

- Você acha que necessita de capacitação em relação à avaliação de crianças com necessidades 

educacionais especiais? Fale sobre suas dificuldades. ..............................  

.......................................................................................................................................... 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO (A) ALUNO (A):

- Iniciais:................   - Idade:..................  - Sexo:................  - Série:....................................   

FATORES DE SOCIABILIDADE E AFETIVIDADE DO (A) ALUNO  (A): 

- Integra-se no ambiente escolar?         (     ) Sim        (     ) Não        

- Realiza trabalhos em grupo?               (     ) Sim        (     ) Não 

- Tem dificuldades com disciplina?         (     ) Sim        (     ) Não        

- Como reage a regras e limites em sala de aula? 

 (     ) Sabe esperar a vez     (     )É disciplinado (a)     (     )Obedece as ordens dadas da 1ª vez

- Em sala de aula, como se vincula com o (a) professor (a)? 

   (    ) Com respeito    (     ) Com alegria      (     ) Com indiferença      (     ) Com agressividade          

CARACTERÍSTICAS AFETIVAS E SOCIAIS. 

- É colaboradora, não se recusando a fazer o que se pede?      (       ) Sim         (     ) Não        

- É independente nas tarefas?               (     ) Sim       (      ) Não       (      ) Algumas vezes 

- Que outros comportamentos apresenta? 

  (     ) solidário             (     ) tímido             (     ) carinhoso           (      ) desatento             
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  (     ) hipercinético                  Outros:..................................................... 

FATORES DE ESCOLARIDADE DO(A) ALUNO(A) 

- Apresenta boa visão e audição:         (    ) Sim         (    ) Não   

         (    ) Usa lentes (óculos)                             (    ) Prótese auditiva 

- Usa normalmente: (     ) a mão direita       (     ) a mão esquerda         (     ) é ambidestro(a) 

- Usa o lápis com facilidade:                  (     ) Sim         (     ) Não       

- Como é sua praxia (coordenação motora) fina em relação às outras crianças da sala? 

        (     ) normal         (     ) regular          (     ) melhor           (     ) pior          

-Como é a sua praxia global nas atividades físicas, no recreio?.................................................. 

- Demonstra desejo de aprender: (     ) Sim          (     ) Não          (     ) Na maioria das vezes      

Cite as principais dificuldades da criança nos conteúdos e atividades escolares. 

.........................................................................................................................................                                                                        

Rubrica do Professor(a): ........................................... 
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Anexo A – TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO E ESCLARECIDO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

Eu, Marineide Meireles Nogueira, aluna da Universidade Federal do Ceará, no Programa 

de Pós-graduação em Educação – Mestrado, junto à Faculdade de Educação, no Núcleo de Avaliação 

Educacional – NAVE, estou desenvolvendo a pesquisa: Avaliação da Psicomotricidade no processo 

ensino-aprendizagem e interação de crianças com Síndrome de Down na Educação Infantil. 

Este estudo tem por objetivo avaliar os efeitos da Psicomotricidade na aprendizagem e 

interação de crianças portadoras de Síndrome de Down, que se encontram freqüentando a escola 

pública ou particular, à nível de educação infantil, segundo à fala dos professores 

No estudo será aplicada um questionário semi-estruturado com o(s) professor (es),  que 

servirá para aprofundamento na definição dos procedimentos psicomotores utilizados na educação 

dessas crianças, e como fonte de informação nos aspectos de cunho relacional, hábitos, linguagem 

entre outros; bem como para verificação dos fatores psicomotores apresentados pela criança, em sua 

interação na sala de aula, e em sua relação com o meio; entrevista de explicitação com os pais - 

anamnese, para coleta de informações, que poderão contribuir para a fase diagnóstica do trabalho com 

a criança. Desse modo, venho solicitar a sua colaboração e participação efetiva na coleta de dados. A 

sua colaboração neste estudo é voluntária, e você poderá recusar-se a participar ou retirar-se da 

pesquisa a qualquer tempo. 

Ressalto que serão garantidos os direitos, dentre outros assegurados pela resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde/ Ministério da Saúde de: 

- Receber esclarecimentos a qualquer dúvida sobre a pesquisa e do caráter de participação; 

- Retirar o consentimento a qualquer momento da pesquisa, sem que isso implique em 

penalidade de qualquer espécie; 

- Garantia de não haver divulgação de nome ou qualquer outra informação que ponha em risco a 

privacidade e o anonimato das pessoas envolvidas como sujeitos e/ou colaboradores desta 

pesquisa.

ESCLAREÇO QUE: 
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- As informações coletadas somente serão utilizadas para os objetivos da pesquisa. 

- O (A) senhor (a) tem liberdade de desistir a qualquer momento de participar da pesquisa. 

- As informações ficarão em sigilo e que seu anonimato será preservado. 

- Em nenhum momento o (a) senhor (a) ou a criança terá prejuízo de qualquer natureza. 

Gostaria de acrescentar que a participação de todos, sujeitos (professores) e colaboradores 

(pais), será de extrema importância para o bom desenvolvimento da pesquisa.   

Em caso de esclarecimento entrar em contato com o pesquisador responsável: 

Nome: Marineide M. Nogueira 

Endereço: Rua: Pereira de Miranda, 750 – apto.: 101 - Papicu.        Telefone: (85) 3262.0587 / 

8875.2917  

Professor Orientador: Pe. Brendan Coleman McDonald 

Professor (a) Coorientador(a): Maria Isabel Filgueiras Lima Ciasca 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

Declaro que após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 

explicado, concordo em participar da pesquisa. 

_____________________________                              _______________________________ 

 Rubrica do Entrevistado                                                       Assinatura do Pesquisador                                          


