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RESUMO 
 

 

O se movimentar tem papel fundamental na afetividade e também na cognição. 
Já a inteligência é desenvolvida conforme a visão que a criança tem do mundo 
exterior. Existe um grande conflito entre o interior e o exterior. O interior é cheio 
de sentimentos e sonhos e o exterior é repleto de códigos e símbolos. É por 
meio desses constantes conflitos e, na tentativa de resolvê-los,  que a criança 
desenvolve a sua inteligência. O saber-fazer da Psicomotricidade oferece aos 
sujeitos a oportunidade de estruturação, organização e elaboração de conflitos, 
ou ainda, o fazer psicomotor ajuda no processo de inclusão social do sujeito 
portador do padecimento psíquico, inclusão esta tão preconizada nos dias de 
hoje por meio dos processos de humanização. A Educação física inclusiva 
beneficia todos aqueles com necessidades especiais, mas, a quantidade de 
aulas  não  é  suficiente  nem  adequada  para  uma  estimulação  motora,  pois 
muitos professores de Educação física não utilizam todos os elementos 
estruturantes e se inspiram na “doutrina do esporte”. Assim, surgiu a ideia de 
elaborar um caderno pedagógico de psicomotricidade, com o objetivo de 
reforçar os estímulos psicomotores dos alunos da sala de recursos 
multifuncional I, que não são suficientes nas aulas de Educação física, porém, 
são importantes na formação integral dos estudantes. 

 
 
 

PALAVRAS- CHAVE:   PSICOMOTRICIDADE, SALA DE RECURSOS, EDUCAÇÃO 

FISICA 

 

ABSTRACT 
 

 

The move has key role in affection and also in cognition. Since intelligence is 
developed in the vision that the child has the outside world. There is a major 
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conflict between the inside and the outside. The interior is full of feelings and 
dreams  and  the  outside  is  full  of  codes  and  symbols.  It  is  through  these 
constant conflicts and try to resolve them that children develop their intelligence. 
The expertise of Psychomotor offers subject to structuring of opportunity, 
organization and elaboration of conflicts or, psychomotor to help in the social 
inclusion of subjects with psychic suffering process, including this as 
recommended today by the humanization process. Inclusive physical education 
benefits all those with special needs, but the number of classes is not sufficient 
nor adequate for a motor stimulation, as many physical education teachers do 
not use all the structural elements and are inspired by the "doctrine of the 
sport."   Thus   came   the   idea   of   developing   an   educational   notebook 
psychomotor, aiming to strengthen the psychomotor stimulation of students of 
multifunctional resource room I, which are not enough in the classes of physical 
education, however, are important in the integral formation of students. 

 
 
 
 

1.     ANÁLISE DO CENARIO ATUAL 
 

 

Atualmente, o colégio em que leciono encontra-se  em mudança e uma 

das mudanças que relato é a que se refere a inclusão. Na primeira parte deste 

artigo descrevo uma realidade: como a inclusão acontece no Colégio Avelino 

Antônio Vieira. Esta ideia de inclusão ainda não está bem estabelecida, no 

momento, pois passamos por muitos desafios entre professores, alunos e 

comunidade. 

 

Cabe a escola e todos o seus segmentos adaptar-se aos alunos com 

necessidades especiais. Assim, cada professor deve adaptar seu conteúdo ao 

aluno de inclusão. O que se percebe é que existe falta de informação e 

interesse por parte de alguns professores. Mesmo que a escola ofereça hoje o 

atendimento educacional especializado (AEE), em uma sala de recursos de 

estimulação constante aos alunos, que apresentam laudos. 

 

Há diferentes estudantes com laudos na sala de recursos (SR) e a 

proposta da psicomotricidade auxiliando alunos com dificuldades de 

aprendizagem na SR surge ao perceber que os alunos apresentavam nas 

aulas de Educação Física,  uma  grande dificuldade em algumas habilidades 

motoras e tinham poucas aulas por semana. Também, ao conhecer a rotina da 

sala de recursos apresentada pela professora em uma reunião pedagógica, 

observei que eles só realizavam trabalhos em sala. Assim, sabendo da 

importância da psicomotricidade na formação das pessoas e se baseando em 

Henry Wallon:



 

O ato mental se desenvolve a partir do ato motor na medida em que o 
ato motor é responsável por propiciar as interações do sujeito com o 
meio. A psicomotricidade, com suas contribuições no estudo do 
homem em movimento e sua relação consigo nos proporciona 
resultados satisfatórios nas dificuldades apresentadas no processo de 
ensino aprendizagem, possibilitando a criança o desenvolvimento 
motor, afetivo e de relacionamento. Além de preparar as crianças 
para aprendizagem futuras, favorecendo consideravelmente a 
alfabetização  e  prevenindo  distúrbio  de  aprendizagem. (WALLON 
apud BESSA, 2011, p.123). 

 

 

Desta maneira, elaborei um caderno de atividades psicomotoras com 

objetivos de disponibilizar dados e atividades psicomotoras a serem refletidos 

como estímulos no processo didático pedagógico. E, com possíveis 

encaminhamentos, orientando o trabalho das professoras da sala de recursos 

multifuncional I,possibilitando  a alternativa de realizar um trabalho psicomotor 

em lugares diferentes, valorizando a autoestima e a conduta deste aluno no 

contexto onde estão inseridos. 

 

A ideia de inclusão está estabelecida na questão legal, mas, na pratica 

há necessidade de  que evoluir em alguns aspectos, como no encaminhamento 

do aluno ao Centro de Avaliação e   Orientação Pedagógica (CEAOP),   no 

critério de avaliação, na adaptação curricular, na comunicação entre professor 

sala regular e professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE)  , 

enfim, no momento a inclusão passa por muitos desafios entre professores, 

alunos e comunidade. O ponto positivo é o de que neste ano a sala de recursos 

saiu de uma sala pequena e ganhou um sala ampla e, vendo  i s to  pe lo  

aspec to  psicomotor eles saem de uma situação de imobilidade e vão para 

uma ampla sala, que possibilitará um melhor  desenvolvimento no sentido  

motor, afetivo e cognitive. Assim, no aspecto espaço físico o colégio melhorou 

muito. 

 

Esta segunda parte do artigo vai abordar a psicomotricidade que 

abrange toda a aprendizagem do indivíduo, apresentando aspectos referentes 

a humanização, relações afetivas, de envolvimento do homem como um todo, 

com o ambiente que o cerca, indispensável no desenvolvimento e na aquisição 

de conceitos e de uma conduta consciente na elaboração e execução do ato 

motor.  Nesse sentido, desenvolve-se a psicomotricidade como elemento 

interventor na sala de recursos.



O se movimentar tem papel fundamental na afetividade e também na 

cognição. Já a inteligência é desenvolvida conforme a visão que a criança tem 

do mundo exterior. Existe um grande conflito entre o interior e o exterior. O 

interior é cheio de sentimentos e sonhos e o exterior é repleto de códigos e 

símbolos. É por meio desses constantes conflitos e na tentativa de resolvê-los 

que a criança desenvolve a sua inteligência (BESSA, p 61). 

 

O saber-fazer da Psicomotricidade oferece aos sujeitos a oportunidade 

de estruturação, organização e elaboração de conflitos, ou ainda, o fazer 

psicomotor ajuda no processo de inclusão social do sujeito portador do 

padecimento psíquico, inclusão esta tão preconizada nos dias de hoje por meio 

dos processos de humanização ( ALBUQUERQUE, pag. 179 ) 

 

Segundo Eugenio Cunha (2012) "A escola é um lugar propício para o 

treinamento psicomotor, para o conhecimento do corpo e da percepção do 

ambiente, fundamentais para a socialização. (2012, p. 42). Para o referido 

autor, a inserção da criança no contexto escolar, auxiliados por materiais 

pedagógicos  usados  como  recursos  psicomotores,  propicia  descobertas  e 

incita  investigações  e  o  aluno  aprende  novas  habilidades  rumo  à  sua 

autonomia e uma melhor socialização. 

 

Este artigo vem apresentar propostas de desenvolvimento da 

psicomotricidade, como um elemento nas atividades da sala de recursos 

multifuncional I do Colégio Avelino Antônio Vieira, buscando no processo de 

ensino e aprendizagem, a possibilidade do desenvolvimento motor, afetivo e de 

relacionamento de uma forma humanizada, transformando em produções e 

atitudes as dificuldades apresentadas, internalizando esse saber e para ser 

realizado em seu cotidiano. 

 
 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
 
 

 
A educação psicomotora abrange todas as aprendizagens da criança, 

processando-se por etapas progressivas e especificas, conforme o 

desenvolvimento.  Realiza-se  em  todos  os  momentos  da  vida,  por  meio  

de



percepções vivenciadas, com intervenção direta no aspecto cognitivo, motor e 

emocional, estruturando o indivíduo como um todo. 

 
 

 
2.1 FINALIDADES DA PSICOMOTRICIDADE 

 

 
 
 
 

Segundo Vitor da Fonseca (2003, p.12) define algumas finalidades da 

psicomotricidade na educação: 

 
 

- Mobilizar e reorganizar as funções psíquicas emocionais e relacionais do 

individuo em toda a sua dimensão experimental, desde bebê até a velhice; 

- Aperfeiçoar a conduta consciente e o ato mental (input, elaboração e output) 
 

em que emerge a elaboração e a execução do ato motor; 
 

- Elevar as sensações e as percepções a níveis de conscientização, 

simbolização e conceitualização (da ação aos símbolos e vice-versa, passando 

pela verbalização); 

- Harmonizar e maximizar o potencial motor, afetivo-relacional e cognitivo, ou 

seja, o desenvolvimento global da personalidade, a capacidade de adaptação e 

a modificação estrutural do processamento da informação do individuo; 

- Fazer do corpo uma síntese integradora da personalidade, reformulando a 

harmonia e o equilíbrio das emoções entre a esfera do psíquico e a esfera do 

motor, por meio do qual a consciência, aqui encarada como dado imediato e 

intuitivo do corpo, edifica-se e manifesta-se, com a finalidade de promover a 

adaptação a novas situações. 

 
 
 
 

 
2.2 PSICOMOTRICIDADE E INCLUSÃO 

 
 
 

Há a necessidade de compreensão sobre a psicomotricidade praticada 

na sala de recursos, como uma área do conhecimento com uma perspectiva de 

formação do homem em sua  totalidade. Segundo  Levin  apud Albuquerque 

(2011, p.179-180) há a capacidade humana de simbolizar, imaginar e, a partir 

daí, transformar o real, possibilitando a oportunidade de ressignificação, ou 

seja, de construir outro significado ao que acontece na vida. Daí porque se 

apostar na psicomotricidade como ciência que oferece suporte ao afazer (fazer 



sempre em construção, nunca concluído) nestes espaços. O saber-fazer da 

psicomotricidade oferece aos sujeitos a oportunidade de estruturação, 

organização e elaboração de conflitos, ou ainda, o fazer psicomotor ajuda no 

processo de inclusão social do sujeito portador do padecimento psíquico, 

inclusão esta tão preconizada nos dias de hoje por meio dos processos de 

humanização. Não obstante, deve-se tornar claro que inclusão não significa 

tornar o outro igual, mas sim reconhecê-lo nas suas condições mesmas, na sua 

diferença. Ora, a condição de subjetividade é bem mais do que simplesmente 

estar incluído, ser igual, mas implica sim, modificar-se em relação ao outro, e 

não querer transformar este em relação à sociedade. Enfatiza-se o termo 

psicomotor porque nem todo trabalho com o corpo é psicomotricidade, o 

enquadre epistemológico é distinto, na medida em que entende o corpo não 

como pura carne, mas como um corpo que fala. Desta forma, as práticas 

orientadas pela psicomotricidade constituem-se por um conjunto de técnicas, 

que promovem a entrada do corpo em cena. Tais técnicas, entretanto, jamais 

são empregadas como realidades em si mesmas, pois funcionam como 

ferramentas que auxiliam, sendo contextualizadas sempre à realidade na qual 

estão sendo utilizadas. Deste modo, faz-se oportuno ressaltar a especificidade 

no  manejo dos facilitadores  do  processo  no que  se  refere  a oferecer aos 

sujeitos a possibilidade de exercerem um de seus direitos básicos, o direito de 

serem protagonistas de sua história. (ALBUQUERQUE ,2011, p. 179-180) 

 
 

2.3 AFETO E CONSTRUÇÃO 
 

 
 

Wallon apud Bessa ( 2011,p.106),mostrou que as crianças têm também 

corpo e emoções (e não apenas cabeça) na sala de aula, pois sua teoria 

pedagógica nos diz que o desenvolvimento intelectual envolve muito mais do 

que um simples cérebro, fato que podemos perceber na elaboração de Wallon 

sobre seus estágios de desenvolvimento. 

 
Segundo    Galvão    apud    Bessa    (2011,p.106),    Wallon    vê    o 
desenvolvimento da pessoa como uma construção progressiva em



que se sucedem fases com predominâncias alternadamente afetivas 
e  cognitivas.  [...]  As  atividades  predominantes correspondem  aos 
recursos que a criança dispõe, no movimento, para interagir com o 
ambiente. 

 

 

Os estágios da psicogenética walloniana são em número de cinco, 

denominados de: impulsivo-emocional, sensório-motor e projetivo, 

personalismo, categorial e adolescência. Toda essa variação da afetividade, 

Wallon chama de predominância funcional. Na etapa da construção do eu, a 

afetividade predomina mais do que nos outros estágios. Cada fase internaliza o 

que a anterior conquistou e isso se da de forma contínua. Há sempre troca 

entre fases. Uma depende da outra, seja afetivamente ou cognitivamente. 

(BESSA, p. 108) 

Assim, as ideias de Wallon são fundamentadas em quatro elementos 

básicos que se comunicam o tempo todo: a afetividade, o movimento, a 

inteligência e a formação do eu como pessoa. Segundo Dantas (1992, p.85), a 

raiva, a alegria, o medo, a tristeza e os sentimentos mais profundos ganham 

função relevante na relação da criança com o meio. Galvão completa dizendo 

que a emoção causa impacto no meio e tende a se propagar no meio social. 

Em  relação  ao  movimento, Wallon  diz que  as emoções  dependem 

fundamentalmente  da  organização  dos  espaços  para  se  manifestarem.  As 

salas de aulas deveriam ser repensadas, ser diferente do modelo tradicional 

utilizado em muitas escolas, uma vez que a criança precisa de espaço para se 

movimentar com liberdade. O movimento é extremamente necessário para o 

desenvolvimento completo da pessoa. De acordo com Galvão, o movimento 

tem papel fundamental na afetividade e também na cognição. 

Já a inteligência é desenvolvida conforme a visão que a criança tem do 

mundo exterior. Existe um grande conflito entre o interior e o exterior. O interior 

é cheio de sentimentos e sonhos e o exterior é repleto de códigos e símbolos. 

É por meio desses constantes conflitos e na tentativa de resolvê-los, que a 

criança desenvolve a sua inteligência. 

Galvão  ainda  afirma  que,  as  transformações  fisiológicas  em  uma 

criança revelam traços importantes do caráter e personalidade. Por exemplo, a 

emoção é altamente orgânica, altera a respiração e os batimentos cardíacos e 

por consequência, as impressões da criança sobre as situações vivenciadas. 

(GALVÃO apud BESSA ,2003, p.61)



 
 

2.4 O AFETO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 
 
 

 
O afeto é essencial para o funcionamento do nosso corpo. Ele nos dá 

coragem, motivação, interesse e contribui para todo o desenvolvimento do ser. 

É pelas sensações que o afeto nos proporciona o que podemos sentir quando 

algo é verdadeiro ou não. Para a criança, o afeto é importantíssimo. Ela precisa 

se sentir segura para poder desenvolver seu aprendizado. Para que esse 

processo ocorra de forma significativa, o professor precisa ter consciência dos 

seus atos em relação aos alunos, uma vez que as emoções também fazem 

parte da nossa consciência; são as nossas experiências de vida. Essas 

experiências podem ser agradáveis ou não e é por meio do afeto que 

apreendemos essas informações. Ele valoriza tudo o que está dentro de nós, 

como o medo e a angústia. E fora, como vivências representadas por cada 

pessoa em particular. 

Os fenômenos afetivos referem-se às experiências subjetivas, que 

revelam a forma como cada sujeito é afetado pelos acontecimentos da vida, ou 

melhor, pelo sentido que tais acontecimentos têm para ele. 

O meio sociocultural é parte integrante dos fenômenos afetivos, pois 

tem relação com a qualidade das interações entre os sujeitos, enquanto 

experiências vivenciadas. Assim, o afeto está presente em vários momentos da 

vida como construtor das relações. O toque da pele, do corpo, da fala, do ouvir 

e a atitude do professor, são gestos que contribuem para todo o 

desenvolvimento do educando, no processo de aprendizagem. 

Dessa forma, todas as relações familiares, profissionais ou pessoais 

são  permeadas  pela afetividade,  em  qualquer  idade  ou  nível  sociocultural. 

Assim, a afetividade estrutura o ser para que ele se torne capaz de ter sonhos, 

esperança, desejos e resistência as frustrações. 

Conforme as ideias de Wallon apud Bessa (2011,p.110), a escola 

imobiliza o aluno em uma carteira, limitando justamente a fluidez das emoções 

e do pensamento, tão necessário para o desenvolvimento completo de uma 

pessoa. Ele entende o verdadeiro valor do aluno como ser que vive de 

emoções, e entende também que essas emoções precisam ser valorizadas e 



levadas em consideração em todo o processo de aprendizagem. As emoções 

têm  papel  essencial no  desenvolvimento  das  pessoas,  mas  costumam  ser 

ignoradas nos modelos tradicionais de ensino que pouco estimulam esse 

universo de emoções. 

Assim vemos que a escola precisa enxergar esses alunos como seres 

humanos complexos e únicos, cada qual com suas características físicas e 

psicológicas. Uma questão muito importante nesse processo é o respeito que o 

professor deve ter com as particularidades de cada aluno. Preservar e respeitar 

a intimidade do aluno, nunca expor um problema sem autorização do mesmo, 

faz parte do respeito que se quer conquistar. É importante que não deixemos 

para trabalhar as emoções somente nos momentos críticos, mas que 

coloquemos na proposta da escola, também não confundir afeto com falta de 

cobrança.  O  aluno  precisa  ter  consciência  do  seu  papel  e  o  afeto  entre 

professor e aluno não pode ser o mesmo que ocorre entre pais e filhos. É 

importante que o aluno compreenda o quanto o professor se compromete e se 

importa com ele, fazendo acreditar em si para melhorar a imagem que ele tem 

dele  mesmo.  Dessa  forma,  quando  há  incentivo,  as  pessoas  se  sentem 

capazes e essa capacidade deve ser estimulada a todo o momento. Assim, é 

preciso dar espaço para que a criança tenha seus próprios sentimentos, sem 

por  isso  ser  julgada,  ajudando  a  expressá-los  de  maneira  socialmente 

aceitável. A emoção é essencial ao individuo e a afetividade é o combustível 

das ações provocadas pelas emoções. (BESSA, p112) 

 
 

2.5 O QUE É O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)? 
 
 

 
O movimento de  inclusão  surge  no  final da  década  de1980,  tendo 

como base o princípio de igualdade e oportunidades nos sistemas sociais, 

incluindo a instituição escolar. Esse movimento mundial tem como preceitos o 

direito de todos os alunos frequentarem a escola regular e a valorização da 

diversidade, de forma que as diferenças passem a ser parte do estatuto da 

instituição e todas as formas de construção de aprendizagem sejam 

consideradas no espaço escolar. (SILUK, 2011,p. 33)



Tratando-se de documentos legais, a Constituição Federal de 1988 

assegura o princípio de igualdade, garantindo, em seu Artigo 206, Inciso I, que 

“o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola”. Outros documentos 

nacionais e internacionais asseguram também o princípio de igualdade e o 

direito de as pessoas com necessidades educacionais especiais frequentarem 

o ensino regular. Segundo Siluk (2011), por muito tempo a Educação Especial 

organizou seus serviços de forma substitutiva ao ensino comum, ou seja, atuou 

como um sistema paralelo de ensino. A atual Política Nacional de Educação 

Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, de janeiro de 2008, reafirma o 

direito de todos os alunos à educação no ensino regular, recebendo, quando 

necessário, o Atendimento Educacional Especializado. 

A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 
 

Inclusiva (2008) define a Educação Especial da seguinte forma: 
 

 
 

A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa 
todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento 
educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços e 
orienta   quanto   a   sua   utilização   no   processo   de   ensino   e 
aprendizagem comum do ensino regular (BRASIL, 2008, p.15). 

 

 

Esse fragmento do texto da Política Nacional evidencia alguns pontos 

que devem ser destacados. O primeiro deles é que a Educação Especial é uma 

modalidade de ensino e não um sistema substitutivo de ensino. Portanto, a 

Educação Especial não deve ser substitutiva ao ensino regular e, sim, 

complementar e/ou suplementar. Sendo oferecida de forma substitutiva, ela é 

incompatível com o princípio de igualdade referido acima. Porém, sendo 

ofertada de forma complementar e/ou suplementar, a educação especial não 

impede que o aluno frequente o ensino regular. Em termos mais simples, quer 

dizer que não deve haver sistemas paralelos de ensino especial, como, por 

exemplo, escolas especiais com séries ou anos funcionando conforme o ensino 

regular, mas se destinando exclusivamente ao ensino de alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

Outro ponto que merece destaque é a transversalidade da educação 

especial. Quando o texto nos diz que essa modalidade de ensino perpassa os 

demais  níveis,  ele  está  evidenciando  a  transversalidade.  Dessa  forma,  a



educação especial atua de forma complementar ou suplementar ao sistema 

regular de ensino, tanto na Educação Básica (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio) quanto no Ensino Superior. 

 
 

2.6 QUEM SÃO OS SUJEITOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO 

 
 

Segundo o livro Formação de Professores para o Atendimento 

Educacional Especialização (2008) a Política Nacional de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva, afirma que a Educação Especial deve 

oferecer o Atendimento Educacional Especializado às necessidades 

educacionais especiais dos alunos do ensino fundamental e médio com: 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. 

Nas Diretrizes Operacionais da Educação Especial para o Atendimento 

Educacional Especializado na Educação Básica, instituídas com base na 

Constituição Federal de 1988; na Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva de janeiro de 2008; no Decreto Legislativo 

nº 186 de julho de 2008 e no Decreto nº 6.571 de 18 de setembro de 2008, que 

dispõe sobre o AEE, consta o seguinte excerto acerca dos sujeitos para os 

quais este atendimento é destinado: 

 
 

Alunos com Deficiência: “aqueles que têm impedimentos de longo 
prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, os quais, 
em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas”. 

 
 

Portanto, são os alunos com deficiência intelectual, deficiência física, 

surdez,   deficiência   auditiva,   cegueira,   baixa   visão,   surdo   cegueira   ou 

deficiência múltipla. Também alunos com transtornos globais do 

desenvolvimento e alunos com altas habilidades/superdotação. 

 
 

2.7 A SALA DE RECURSOS NO PARANÁ



  

Pensando em um ambiente educacional adequado, no Estado do 

Paraná a Secretaria de Estado da Educação (SEED), subdivide as áreas da 

educação em setores. O Departamento da educação especial estabelece 

critérios para todos os estabelecimentos públicos de ensino que oferecem 

atendimento educacional especializado (AEE) em sala de recursos 

multifuncional tipo I. Trata-se de um atendimento educacional especializado, de 

natureza pedagógica que complementa a escolarização de alunos matriculados 

na    Rede    Pública    de    Ensino,    normatizadas    pela    Instrução    n.º 

014/11SEED/SUED – Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Instrução n.º 
 

016/11SEED/SUED – Educação Básica, área da deficiência intelectual (DI)3, 

deficiência física neuromotora (DFN)4, transtornos globais do desenvolvimento 

(TGD)5   e  transtornos  funcionais  específicos  (TFE)6,  sendo,  Transtornos  de 

déficit  de  atenção  e  hiperatividade  (TDAH)7,                 dislexia8,  disgrafia9, 

disortografia10 e discalculia11. 
 

 
 
 
 
 

3   
A  deficiência  intelectual  (DI),  que  acomete  pessoas  com  deficiência  intelectual  ou  cognitiva,  se 

caracteriza pela dificuldade para resolver problemas, compreender ideias abstratas (como as metáforas, a 

noção de tempo e os valores monetários), estabelecer relações sociais, compreender e obedecer a 

regras, e realizar atividades cotidianas - como, por exemplo, as ações de autocuidado. 
4 

A Deficiência Física Neuromotora (DFN) é o comprometimento motor acentuado, decorrente de sequelas 

neurológicas, que causam dificuldades funcionais nos movimentos, na coordenação motora e na fala. 
5 

Os Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) caracterizam-se pelo comprometimento da interação 
social, pelo uso estereotipado e repetitivo da linguagem e pela presença de comportamentos repetitivos 
com interesses restritos. 
6 

Os transtornos funcionais específicos são as dificuldades de aprendizagem se manifestam de diferentes 
formas  dentro  da  escola  com  sintomas  diversos  que  revelam  que  algo  no  processo  de  ensino  e 
aprendizagem não vai bem. Interferem no rendimento acadêmico do aluno, ou seja, 
indicam que a apropriação de um determinado conteúdo e/ou conhecimento apresentas e abaixo do 
esperado para idade/ano escolar. 
7  

O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno neurobiológico, de 
causas genéticas, que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. 
Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Ele é chamado às vezes de 
DDA (Distúrbio do Déficit de Atenção). 
8  

A dislexia é um tipo de distúrbio de aprendizagem caracterizado por dificuldade de ler, escrever e 
compreender a escrita. Os indivíduos apresentam dificuldade de fazer cálculos, identificar cores, 
tamanhos, posições e eventualmente trocam letras (b pelo p, t pelo d). 
9  

Disgrafia é uma deficiência na habilidade para escrever primeiramente em termos de caligrafia, mas 

também em termos de coerência. Denominado também de Transtorno da escrita, de origens funcionais, 
que surge nas crianças com adequado desenvolvimento emocional e afectivo, onde não existem 
problemas de lesão cerebral, alterações sensoriais ou história de ensino deficiente do grafismo da escrita. 

 
10  

A Disortografia consiste na dificuldade para memorizar as regras ortográficas e sintáticas, para usar 

adequadamente as letras SS, S, Ç, RR, R, CH e X, para diferenciar gênero de número, para inverter 

termos, para evitar erros gramaticais considerados grosseiros por especialistas da área. 
 

11 
A discalculia é a dificuldade na identificação de símbolos visuais, em cálculo, em concepção de ideias e 

em aspectos verbais ou não verbais. 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Caligrafia


  

 

2.8 A INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA E A REALIDADE ESCOLAR 
 

 

Esta intervenção veio apresentar uma proposta de desenvolvimento de 

um trabalho com a psicomotricidade, enquanto um elemento nas atividades da 

sala de recursos multifuncional I do Colégio Avelino Antônio Vieira, buscando 

no processo de ensino e aprendizagem a possibilidade do desenvolvimento 

motor, afetivo e de relacionamento de uma forma humanizada, transformando 

em produções e atitudes as dificuldades apresentadas, internalizando esse 

saber e o realizando em seu dia a dia. 

A sala de recursos multifuncional I do colégio Avelino Antônio Vieira, 

possibilita uma educação voltada para humanização, pois, proporciona uma 

proximidade  na  relação  professor-  aluno  diferente  da  sala  comum,  pois, 

estimula o aluno com vários tipos de linguagens. No entanto, pouco se trabalha 

a linguagem corporal.     Nota-se que as atividades das aulas de Educação 

Física do colégio não são suficientes a ponto de estimular os alunos no aspecto 

da educação dos seus corpos, principalmente os alunos que se excluem por 

terem poucas habilidades ou por não estarem em efetivo processo de inclusão. 

Isso reflete diretamente no processo de aprendizagem, como na escrita, na 

leitura, na  coordenação,  no  raciocínio  lógico,  prejudicando  seu 

desenvolvimento intelectual. Sendo assim, esta intervenção quis contribuir 

oferecendo um caderno pedagógico como recurso aos professores da sala de 

recursos e, aos alunos, um conjunto de atividades que estimulem a educação 

do corpo, contribuindo no seu desenvolvimento. Os objetivos deste caderno 

são:  Disponibilizar dados e atividades psicomotoras a serem refletidos como 

estímulos no processo didático pedagógico com possíveis encaminhamentos, 

orientando o trabalho das professoras da sala de recursos multifuncional I do 

Colégio   Estadual  Avelino   Antonio   Vieira-   Curitiba-   PR.   O   colégio   tem 

atualmente duas salas de recursos, sendo uma em cada período (manhã e 

tarde), visando que seus objetivos educacionais, através de estímulos 

psicomotores sejam alcançados de forma adequada, efetiva e traduzam-se em 

melhorias da qualidade da aprendizagem do aluno. Este caderno foi 

apresentado ao Conselho escolar e as professoras da sala de recursos 

multifuncional I, colocando a importância de proporcionar mais uma forma de 



 

estímulo ao aluno. Como leciono neste colégio há alguns anos, percebo que os 

alunos da sala de recursos necessitam de um estímulo a mais e, por isso 

propus fazer este caderno e apresentar ao Conselho escolar, com a intenção 

de promover a possibilidade de ampliar o desenvolvimento desses alunos. O 

Conselho e as professoras aceitaram a ideia; o segundo passo foi elaborar 

como seria trabalhado o proposto em sala. No atendimento educacional 

especializado, os alunos são atendidos individualmente e, em alguns casos em 

duplas, no máximo. Mas, nesta intervenção foi necessário fazer algumas 

mudanças e, para tanto,  criamos um  dia em  que  todos  viriam  no  mesmo 

horário. Assim, ficou estabelecida a quarta-feira como este dia específico de 

encontro dos estudantes, no qual em uma primeira vez apresentei a eles o 

cronograma e a metodologia que seria utilizada. 

 

 
 
 

2.9  CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES COMO UM TODO 
 

   Apresentação e implementação do projeto didático pedagógico. 

   Reunião com pedagogos e professoras da Sala de recursos. 

 Apresentação e implementação do projeto para os alunos da sala de 

recursos 

   Explanação  da  dinâmica  das  sessões  psicomotoras  e  integração 

professor x aluno da sala de recursos. 
 

 
 
 

2.9.1 UNIDADE I - JOGOS DE IMAGINAÇÃO E EXPRESSÃO LIVRE 
 

Além de corpo que ouve e aprende, o foco passou a ser o corpo que 

fala. A prática de expressões motoras espontâneas é fundamental para o 

desenvolvimento integral da criança. Por esse modo de expressão envolve 

toda a cognição: pensamento, percepção, linguagem, memória, sensibilidade e 

sentimento estético, experiência sensório-motora, etc. (NEGRINE,2002)



  

ATIVIDADES 
 
 

 

Atividade - roda de cumprimentos 
 

 
FIGURA1 - CUMPRIMENTOS 

 

 
 

 
Fonte: http://www.10emtudo.com.br/aula/ensino/o_que_e_um_texto/ 

 

Atividade - construção com palitos 
 

 
FIGURA 2 – Construção com palitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: https://apalavrachave.wordpress.com/2010/01/24/fosforo/

http://www.10emtudo.com.br/aula/ensino/o_que_e_um_texto/
https://apalavrachave.wordpress.com/2010/01/24/fosforo/


 

Atividade - Personagens/ ídolos 
 

Figura 3 - Personagens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:  http://agoraalminoafonsoinforma.blogspot.com.br/2013/08/falta-compromisso-e-opcoes-de-verdade.html 
 
 
 
 

Atividade - a importância do outro, Atividade - eu me orgulho de – Atividade - 

apresentação por propaganda , Atividade - significando palavras ,  Atividade - 

grupos musicados ,Atividade -o que penso sobre, Atividade- caixinha de tarefas 

Atividade - personalidade dos animais , atividade - grupos musicados 
 

 
2.9.2 UNIDADE II - SESSÕES PSICOMOTORAS METÓDICAS 

 
A educação psicomotora deve ser uma experiência ativa de 

confrontamento com o meio. Portanto, os exercícios corporais e as atividades 

despertadoras visam especialmente assegurar o desenvolvimento harmonioso 

dos componentes corporais, afetivo e intelectual, objetivando a conquista de 

uma relativa autonomia. 

Sendo assim, podemos concordar que a conscientização e domínio do 

corpo, a apropriação do esquema corporal, a coordenação psicomotora, as 

noções de tempo-espaço são objetivos importantes que precisam ser 

trabalhados antes do aprendizado da escrita e leitura. (SILVA, 2012, p. 43) 

 
ATIVIDADES 

 
Atividade - meu corpo, eu manejo, eu conheço, Atividade - tempestade na 
viagem; Atividade - ordem dos grupos e das ações; Atividade - casa, hóspede, 
construção e terremoto, Atividade - lateralidade com bolinha, Atividade - banco 
ordenado, Atividade - um para direita e outro para esquerda 

 

 
 

2.9.3 UNIDADE III - JOGOS FUNCIONAIS E JOGOS COM REGRAS

http://agoraalminoafonsoinforma.blogspot.com.br/2013/08/falta-compromisso-e-opcoes-de-verdade.html


 

Os jogos são atividades ricas em situações imprevistas, as quais o 

indivíduo tem  de responder  prontamente,  assumindo  responsabilidade  e 

riscos. O comportamento dos jogadores é determinado pela interligação 

complexa de vários fatores de natureza psíquica, física, tática e técnica. Os 

jogadores devem resolver situações que exijam elevada adaptabilidade, ou 

seja, a capacidade de elaborar e operar respostas às situações aleatórias e 

diversificadas, que ocorrem no jogo, o que supõe o trabalho em equipe para 

alcançar a vitória ou conquistar os objetivos. (NEGRINE,2002) 

 

 
 
 
 

ATIVIDADES 
 
Atividade - jogo de basquete dos números 

 
Figura 4 – Jogo de basquete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adriano j. Rossetto Jr. [et al.]Jogos educativos:estrutura e organização da pratica,2009.



 

Atividade – bochabol 
 

Figura 5 - bochabol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adriano j. Rossetto Jr.[et al. ] ,Jogos educativos:estrutura e organização da pratica,2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atividade – torre 

 
Figura 6 - atividade torre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adriano j. Rossetto Jr.[et al.], Jogos educativos:estrutura e organização da pratica ,2009.



 

Atividade - dardo com os pés 
Figura 7 – dardo com pés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Adriano j. Rossetto Jr...[et al.] Jogos educativos:estrutura e organização da pratica,2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade jogo twister 
Figura 8 – jogo twister 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://pt.wikihow.com/Jogar-Strip-Twister 

 

Atividade - trem cego, Atividade - salvador passa bola ; Atividade - rebatida na 
parede

http://pt.wikihow.com/Jogar-Strip-Twister


 

Devem ser considerados os objetivos definidos e as adaptações 

relativas à idade.  Escolha aquelas  que  parecem  melhor  convir  às  

necessidades  dos alunos da sala de recursos, para que o trabalho projetado 

seja eficaz. (NEGRINE, 2002) 

 
 
 
 

3.0 ASPECTOS MARCANTES ACERCA DO QUE FOI DESENVOLVIDO 
 
 

 
A  implementação  teve  uma  receptividade  muito  boa  pelos  alunos. 

Todos participaram e se envolveram, superando a minha perspectiva e das 

professoras, pois foi possível perceber algumas dificuldades e qualidades 

apresentadas pelos  alunos  durantes  as  atividades  motoras,  que  não  se 

percebia nas atividades que aconteciam em sala. 

No inicio da implementação, começávamos desenvolvendo atividades 

na sala e depois terminávamos com alguma atividade psicomotora na quadra 

ou em algum lugar alternativo do colégio. À princípio, os alunos demonstraram 

baixa autoestima, insegurança, egoísmo, medo e intolerância ao toque e 

apresentavam certa resistência pois eu não tinha vínculo com eles. Percebi que 

eles gostavam das atividades, mas, pouco interagiam. 

A impressão que se tinha é a de que estavam acostumados a 

trabalharem só, havendo também problemas com alguns alunos que 

frequentavam a sala sem estarem medicados. Esse era um fator que 

atrapalhava o andamento da aula, mas, de alguma forma se adaptava para 

chegar ao objetivo. Conforme os encontros aconteciam, os alunos se 

comunicavam e se integravam melhor. A partir do quarto encontro, decidi fazer 

uma mudança na metodologia: iríamos começar com atividades psicomotoras e 

depois voltaríamos para a sala para continuar a estimulação com outros 

elementos. Os resultados foram surpreendentes, pois a questão do se 

movimentar, do brincar ocorrendo no inicio das atividades, fez com que 

despertasse nos alunos um equilíbrio melhor entre a esfera psíquica e a esfera 

motora. Eles voltavam para a sala felizes com o sucesso que tinham obtidos, 

uma situação diferente das aulas de Educação Física, em que ninguém fica de



 

fora   e   todos   tem   sucesso,  também   mais   descontraídos   e   bem   mais 

comunicativos. 

Essa mudança foi tão positiva, que continuou sendo desenvolvida até o 

fim da intervenção trazendo bons resultados, principalmente porque possibilitou 

que os alunos expressarem e falassem melhor dos seus sentimentos. Houve 

também alguns contratempos, como dividir o espaço da quadra, pois nas 

quartas-feiras acontecem no mesmo horário, aulas do Ensino médio na quadra 

de Educação Física, que tem a prioridade do espaço. Neste caso, utilizamos 

outros espaços da escola, pois a quadra seria o ideal. Porém, o espaço onde 

ocorreram as atividades foram suficientes e importantes para desenvolver o 

estímulo motor e também para que os alunos desfizessem a ideia de que só 

poderiam realizar atividades em sala. 

 
 

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 

Reconheço que nesta intervenção foram muitos os desafios. 

Compreendi  que  no  atendimento  educacional  especializado,  o  professor 

precisa transcender a carência do aluno, transformando o modo de ensinar e o 

modo de realizar mais harmônico. Cabe ao professor estar atento ao 

desenvolvimento do aluno, colocando-se como facilitador e corroborando com 

seu sucesso no processo de aprendizagem. 

Deve desvelar o aluno a ele mesmo, tornando-o humanista, com 

capacidade de criticar a si mesmo, adotando medidas mais adequadas quando 

a situação estiver difícil para o aluno, buscando compreender situações que 

geram sofrimento para o mesmo, como o medo, a cobrança, o sofrimento de 

incapacidade, falta de apoio, entre outros. 

Para Le Boulch (1987) estimular os alunos com atividades 

psicomotoras, procurando desenvolver a aprendizagem através da estimulação 

do ambiente sobre o indivíduo, onde diante de uma determinada situação se 

mostra uma mudança no comportamento, recebendo interferência de vários 

fatores como: físico, intelectual, social e emocional.  Assim, atingir ao cerne, “o 

domínio  da  educação do  corpo”,  utilizando  a  linguagem  corporal,  indo  em 

contradição ao que atualmente predomina na escola, inspirada na “doutrina do



 

esporte” que tem o modelo esportivo como base fundamental da Educação 
 

física. 
 

É importante considerar que,  o  objetivo  da  Educação  Física 

Escolar é contribuir na formação geral dos estudantes, através do 

desenvolvimento de cultura das capacidades motoras, cognitivas, afetivas e 

sociais, visando à aquisição do hábito da prática regular de práticas corporais, 

como componente fundamental da educação para uma vida saudável. 

Com o desenvolvimento de uma Educação Física inclusiva às pessoas 

com deficiência, poder-se-ia demonstrar à sociedade que todo cidadão, com ou 

sem deficiência, é capaz de viver com seus limites, praticando alguma prática 

corporal, sem que as pessoas os olhem com compaixão e evitem qualquer 

forma de exclusão. Dessa maneira, pode-se considerar que esse seria um 

procedimento acertado e capaz de ampliar suas possibilidades nos campos 

físicos, social, político e cultural. 

 

Concluindo, a escola precisa assegurar as  aprendizagens 

fundamentais que devem se prender no desenvolvimento das pessoas. Desta 

maneira, este artigo propõe  aos educadores meios práticos, que permitem 

utilizar os movimentos como uma das bases fundamentais da educação global 

do aluno. 
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