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RESUMO

Este trabalho objetiva apresentar resultados do projeto de pesquisa intitulado “O Fazer Psicomotriz com
Pais e Cuidadores: desafios e superações”. Com o estudo esperamos criar momentos de reflexão e
atividades corporais para pais, cuidadores na relação familiar de pessoas com deficiência, com o fito de
promover a integração pessoal entre o meio social e a família. Utilizamos a tipologia sugerida por Crochík,
Ribas, Ferreira, que contempla a importância de mediações para o bem-estar de pessoas com deficiência e
daqueles que lidam diariamente com suas especificidades. Na concepção do estudo, é de fundamental
importância o trabalho conjunto entre a família e o Psicomotricista na busca ativa de meios alternativos
para conviver com a pessoa deficiente. Acreditamos que as questões familiares podem despertar reflexão,
valores, atitudes, favorecendo e constituindo novas praticas inclusivas em nossa sociedade.
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ABSTRACT

This study presents results of a research project entitled "The Making psychomotor with Parents and
Caregivers: Challenges and overruns". With this study we hope to create moments of reflection and body
activities for parents, caregivers in the family relationships of persons with disabilities, with the aim of
promoting personal integration between the social environment and family. We use the typology
suggested by Crochik, Ribas Ferreira, which includes the importance of mediation for the welfare of people
with disabilities and those who deal daily with their specificities.
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A chegada de uma criança com deficiência no seio familiar é muito diferente de uma dita “normal”, sendo
desafiadora ainda a aceitação dessa criança. Por conta do filho idealizado muitas famílias se frustram com
o inesperado, ficam angustiadas por acreditarem não estarem preparadas para dar o devido suporte a
uma pessoa com deficiência. Nosso interesse pelo tema aqui apresentado traz a importância da ação de
pais e cuidadores, delimitando-o e retratando-o em especial sob a ótica da Psicomotricidade que poderá
fazer com que o esperado seja menos angustiante, preocupante, mostrando o quanto pode ser feito.

Acreditamos nas intervenções psicomotoras como ajuda a família na garantia do afeto e a segurança para
o desenvolvimento de seu filho por meio da aceitação e do respeito às diferenças das pessoas. Desta
forma construímos o projeto supracitado, percebendo a importância da família e de seus anseios para com
a pessoa com a deficiência. Por meio de uma oficina constatamos que mães, pais e cuidadores, são a
figura central na relação familiar e no cuidado do filho; outra percepção foi a de que não só a criança
necessitava de cuidados, mas também a própria família.

Em suas reflexões Ribas (2007, p.8) coloca que os nossos limites não estão na possibilidade ou
impossibilidade que temos de andar, enxergar, ouvir ou pensar da forma como acreditamos que todos
fazem. Estão na dificuldade que deparamos nas relações que travamos com o mundo. Com isso, o desígnio
do projeto tem a função de contribuir na formação de novos conceitos a respeito da relação entre a família
e a deficiência, e por meio de atividades lúdicas facilitar novos aprendizados.

Podemos observar as transformações atuais nas relações sociais estabelecidas entre diferentes pessoas
que têm possibilitado a existência de distintas formas de organização familiar. Um breve olhar sobre as
contribuições teóricas acerca do assunto permite o entendimento de que a antiga família tomou novos
contornos na contemporaneidade. Portella (2011. p.6), afirma que no passado, a família era a união de
pessoas aparentadas que viviam, em geral, na mesma casa, particularmente o pai, a mãe e os filhos. Com
isso, surge a inquietação a respeito da família dita “normal” e a instigante necessidade de pesquisar “O
Fazer Psicomotriz com Pais e Cuidadores: desafios e superações”, a fim de criar momentos de reflexão e
atividades corporais para pais, cuidadores, com o intuito de possibilidades de formação pessoal na relação
com a pessoa com deficiência.

A fim de elucidar os aspectos destacados, apresentaremos nossas imbricações com o tema em apreço,
além de apresentar a fundamentação teórica norteadora de nosso estudo. Esperamos oferecer ao leitor a
riqueza de nossos dados, bem como proporcionar o importante debate sobre a deficiência e suas
interpretações nos diferentes contextos sociais. A seguir iniciamos apresentando nossas relações com o
tema.

NOSSAS APROXIMAÇÕES COM O TEMA: A IMPORTNCIA DO DEBATE SOBRE A DEFICIÊNCIA NO
CONTEXTO FAMILIAR

O nosso interesse pelo estudo desse tema deve-se inicialmente, a nossa interação e desenvolvimento na
especialização em Psicomotricidade com a aplicação de uma oficina ao grupo de pais e cuidadores de
crianças deficientes numa Instituição Especial do município de Itabuna/BA. Observamos que pais e
cuidadores dedicavam grande parte do seu tempo aos filhos ou parentes deficientes. Com isso aflorou o
interesse de trabalhar com pais que são peças fundamentais no desenvolvimento emocional e intelectual
da criança.

No decorrer da aplicação da oficina percebemos o quanto os pais precisam de uma atenção a respeito do
convívio constante com um membro da família deficiente, já que pode ser árduo, sobretudo para os
cuidados, constituindo-se em uma fonte de estresse. Esse risco se acentua quando há falta de informações
adequadas ou noções errôneas sobre a deficiência. Nas palavras de Craighead e Miklowitz (2000, pg.61):
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os modelos psicoeducacionais reconhecem que os episódios do distúrbio psiquiátrico criam uma grande
sobrecarga de ordem prática, emocional e financeira para os familiares envolvidos. Quando sob esse tipo
de estresse, muitos familiares mostram comportamentos de elevada emoção expressa. Embora nosso
enfoque não sejam os distúrbios psiquiátricos, essa é uma informação importante, já que o convívio com a
deficiência pode provocar atitudes e formas de interação variadas.

Segundo Rocha (2000, p. 78), os pais tem uma grande importância na participação rotineira na vida dos
filhos, dando suporte e encorajando a cada conquista realizada. Por meio das ações de seus filhos como
engatinhando, rolando, dançando, rindo juntos, experimentando um mundo novo, no qual brincar e
aprender são muito divertidos.

Temos observado que desenvolver ações psicomotrizes aos familiares e cuidadores da pessoa com
deficiência pressupõe uma compatibilidade, estabelecendo uma relação de confiança, de limites e
acolhimento. Acreditamos na contribuição desse trabalho, portanto, na ajuda a outras famílias que passam
pela mesma dificuldade. Segundo Rocha (2011, p.53), a mãe por ser a pessoa mais próxima do seu bebê,
deve estimular de todas as formas possíveis seu filho, conversando, tocando, estimulando movimentos,
descobertas e sensações. Dessa forma, o desenvolvimento de projetos como aqui relatado, pode favorecer
as relações construídas com as pessoas com deficiência em qualquer situação social.

Esses argumentos enfatizam a importância que a família tem a oferecer aos seus filhos, lhes dando
possibilidades de acerto, percebam que também são capazes, que conseguem, basta tentar. Para Rego
(1998, p.61),

Humanizar, o indivíduo precisa crescer num ambiente social e interagir com
outras pessoas. Devido a essas características especificamente humanas,
torna-se impossível considerar o desenvolvimento do sujeito como um processo
previsível, universal, linear ou gradual. O seu desenvolvimento está intimamente
relacionado ao contexto sociocultural em que se insere, e se processa de forma
dinâmica (e dialética) através de rupturas e desequilíbrios provocados de
contínuas reorganizações por parte do individuo.

Dessa forma, durante a aplicação da oficina base de nosso projeto, instigamos os participantes a
expressarem suas experiências por meio de vivencias com pessoas deficientes, sobre problemas e
adaptação no campo social referente a diferenças físicas, preconceitos. Com a atividade buscamos
despertar o histórico de vida dos filhos e suas relações afetivas, no lar e no meio social, a fim de facilitar a
comunicação entre pais, filhos, como forma de auxiliar em uma melhor estruturação da dinâmica familiar.

Neste trabalho, privilegiamos as atividades lúdicas corporais, tônico-motoras, gestuais, mímicas, no
desenrolar do jogo psicomotor simbólico. O grupo é trabalhado como um todo, pois o corpo é um lugar de
prazer, afetividade, emoção e sensibilidade. Para compreender o que a família passa no meio da relação
há que se observar um conjunto de situações diversas onde ela interage com os elementos: o espaço, o
jogo, o material, o olhar, o contato com o outro, o psicomotricista. Essas observações permitirão conhecer
os pais, suas tensões afetivas e os comportamentos decorrentes destas tensões.

Segundo Oliveira (1997, p.36), a psicomotricidade permite ao homem sentir-se bem com seu corpo,
possibilitando-lhe a livre expressão de seu ser. Isso não significa que vá resolver todos os problemas
encontrados em um grupo. Ela é apenas um meio de auxiliar pessoas a superar suas dificuldades e
prevenir possíveis inadaptações. Sendo assim, o individuo se constrói gradativamente, por meio da
interação com o meio e de suas próprias realizações e a psicomotricidade desempenha aí um papel
fundamental.

Para se humanizar, o indivíduo precisa crescer num ambiente social e interagir com outras pessoas.
Devido a essas características especificamente humanas, torna-se impossível considerar o
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desenvolvimento do sujeito como um processo previsível, universal, linear ou gradual. O seu
desenvolvimento está intimamente relacionado ao contexto sociocultural em que se insere, e se processa
de forma dinâmica (e dialética) através de rupturas e desequilíbrios provocados de contínuas
reorganizações por parte do individuo (REGO, 1998, p.61).

Discutimos num primeiro momento, o vinculo afetivo que a família deverá ter com a pessoa com
necessidades especiais (filho, neto, sobrinho, irmão ou outra pessoa). Dessa forma facilita a família ser
capaz de entender a situação e que existem profissionais adequados e capazes, para fazer diminuir
bloqueios e ansiedades.

Nessa perspectiva Alves (2005, p.28) contribui relatando que a partir do momento a família toma
conhecimento de que deve existir um acompanhamento para o deficiente, ela também tem que se
conscientizar que deverá se empenhar a cumprir todas as exigências necessárias para um bom
funcionamento do quadro.

Nos baseamos em sua teoria, já que o trabalho entre a família e o profissional será fundamental no
acolhimento e comportamentos dirigidos às pessoas com deficiência. A presença desse profissional
contribuirá muito na progressão, requer uma participação ativa na busca de alternativas para conviver
com a deficiência.

“Um filho com deficiência nuca é desejado e, quando acontece, desperta
sentimentos de perda, culpa, raiva, negação, vergonha, pena, medo e muitos
outros. Ninguém está preparado para ser pai, mãe ou irmão de uma pessoa
portadora de deficiência. Nem os médicos estão preparados para percebê-la,
menos ainda, para dar a notícia de maneira adequada” (ALVES, p.29).

Figueira (2008, p.106) por sua vez afirma que, “às crianças com evidentes alterações, tais como a surdez
e a cegueira, devem ter acesso à cultura socialmente valorizada, bem como de proporcionar o
desenvolvimento de suas potencialidades e de habilidades necessárias a uma vida relativamente útil”. Por
meio das diversas limitações e preconceitos gerados pela deficiência, nosso projeto traz uma possibilidade
de forma interativa das pessoas deficientes usufruírem da vida familiar e da riqueza socialmente
produzida, sendo uma das funções primordiais de um bom psicomotricista.

Considerando que a psicomotricidade tem papel fundamental no processo de formação do cidadão crítico
para a sociedade, é importante ressaltar que a construção e a busca da informação representa também
um significado no processo de formação educacional da criança e da sua família. Com isso, Vygotsky
(FERREIRA, 2000, p.12) afirma que o contexto sócio-histórico influencia na formação e na dinâmica da
relação entre os processos de desenvolvimento e aprendizagem do individuo.

Tendo em vista o lúdico como facilitador do aprendizado, é importante ter uma abordagem do histórico
global da família e da criança por meio de uma técnica que será utilizada nas seções da Psicomotricidade,
que leva em consideração os aspectos corporais e o vínculo cognitivo, afetivo-emocional e motor nas
ações e no processo de aprendizagem escolar e nos demais espaços sociais. Há sugestões de exercícios,
brincadeiras e jogos como contribuição ao desenvolvimento motor, social, emocional dos movimentos
corporais na promoção da totalidade do ser humano. Estes são meios de despertar e possibilitar o
desenvolvimento de cada um dos membros da família.

Mediante o desenvolvimento deste estudo, objetiva-se conhecer a produção científica da Psicomotricidade
sobre a relação familiar da pessoa com deficiência. Como objetivos específicos de nosso projeto de
pesquisa elencamos: Identificar situações que influenciam na construção da identidade do grupo familiar;
Analisar sobre algumas situações do cotidiano relacional da família com a pessoa deficiente nas reais
condições a que são submetidas; Descrever contribuições a respeito da dimensão mais real das limitações
de cada pessoa frente às diferentes situações vivenciadas; Mostrar a possibilidade de expressar ideias e
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opiniões por meio de depoimentos dos pais e cuidadores; Demonstrar a influência que a família causa na
formação da identidade da criança.

No que diz respeito a metodologia, partimos do princípio de que esta trata-se de procedimentos didáticos
usados para alcançar os objetivos propostos. Dessa forma, no projeto explicitamos o trabalho com
abordagens qualitativas e quantitativas buscando a compreensão de fatos juntamente com possíveis
explicações sobre o tema supracitado. Nesta perspectiva, a metodologia adotada para alcançar os
objetivos pretendidos, tem abordagem etnográfica. Desenvolvemos uma oficina, por ter sido considerada a
melhor forma de atingir a reflexão do tema supracitado. A abordagem etnográfica possibilitou
compreender as relações sócio-culturais, apoiada na fundamentação teórica, leituras e fichamento do
material, encontros com a orientadora, elaboração do projeto, análise dos dados, redação preliminar e por
fim entrega do projeto.

A seguir apresentamos um pouco mais sobre a fundamentação teórica fundamental para a realização de
nosso projeto de pesquisa.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Houve uma época que criar filhos era o papel da “mulher” e o pai trabalhava para trazer o sustento da
família, esse se ausentava por horas ou dias, o contato com o filho era pouco. Porém, estudos comprovam
que os filhos precisam do contato dos pais, segundo Priotto (2008, p.109) precisam sentir-se amados por
eles. Essa troca de afetividade deve ser mantida e valorizada, onde os filhos procuram referências no seio
da família.

No tocante às diferenças, o homem passou séculos para entender, a deficiência. Muitas pessoas doentes
ou com deficiência e seus responsáveis negligenciaram cuidados à reabilitação, deixando de tomar
providências para que o quadro não se agravasse, pela crença de que a “fé remove montanha”. Quando as
pessoas e os membros da família não recebiam o milagre, ficam indignadas, e consequentemente têm
frustração ou resignação (FERREIRA; GUIMARÃES, 2003, p.63).

Para Andrade (1998, p. 23), a família é o primeiro núcleo social que abriga o homem, dando condições à
criança de constituir seus modelos, de apreender. A família coloca-se como o filtro que capta o colorido
social, modificando-o, integrando-o ao seu próprio espectro e nesse movimento vai contribuindo para a
formação da criança que abriga no seu ventre.

Segundo Crochík (1995, p. 178) a família é o local, no qual, o indivíduo não precisa constantemente estar
representando. Evidente que o seio familiar é onde o indivíduo tem a oportunidade de aprender por meio
de experiências positivas (afeto, estímulo, apoio, respeito, sentir-se útil) e negativas (frustrações, limites,
tristezas, perdas), todas elas fatores de grande importância para a formação de sua personalidade..

Segundo Boulch (1987, p. 41) certas atividades como: dança, arte dramática, esporte, podem representar
verdadeiras atividades culturais na medida em que, por meio delas o individuo busca um aperfeiçoamento
pessoal. Dessa forma, o pensamento se constrói a partir da atividade motora que permite à criança a
exploração do ambiente externo, proporcionando-lhe experiências concretas indispensáveis ao seu
desenvolvimento intelectual. A liberdade deve explorar e conhecer o espaço físico e o mundo é muito
importante para o seu desenvolvimento afetivo.

Rocha (2000, p.75) afirma que a criança se desenvolve por meio do mundo do brincar interagindo com os
pais, no mundo do faz-de-conta. Esse último aspecto enriquece ainda mais estes momentos que
acontecem, e são vivenciados na infância. O toque, o sorriso, a fala, o olhar dos pais são de vital
importância para o desenvolvimento emocional e intelectual da criança. Essas vivências marcam o desejo
do outro que influência seu próprio desejo, ou seja a influência para seu desenvolvimento futuro.
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Portella e Franceschini (2011, p.7), afirmam que a família é considerada uma rede de sustentação de cada
sujeito. Diante de suas reflexões chegamos à conclusão, que a família tem que procurar conhecer e aceitar
os direitos e necessidades dos filhos, o que é essencial, bem como a educação dos filhos, condição
necessária para sucesso em muitos aspectos da vida.

A restrição verbal tem sido uma explicação para que o diálogo da família com o membro com deficiência
seja restrito e, muitas vezes, inexistente. No entanto, comunicação e uso da linguagem têm sido
expressivamente indicados para pessoas com deficiência intelectual, como recurso para o seu
desenvolvimento cultural e cognitivo (VIGOTSKI, 1995). Essa indicação aplica-se não apenas à família,
mas aos profissionais, amigos e cuidadores, ou seja, estende-se a todos que as cercam.

Assim sendo, quanto mais à família for trabalhada de maneira lúdica, mas trará sentido para a
aprendizagem da criança, visto que o ensino lúdico é atrativo, participativo, contextualizado e prazeroso.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS DO ESTUDO

No decorrer da pesquisa realizada com familiares e cuidadores de pessoas deficientes chegamos a alguns
pontos conclusivos. Em primeiro lugar, podemos identificar que os familiares se sentem carentes em
relação a um atendimento inclusivo as suas condições sociais. Elas se tornam alvo da exclusão e
preconceitos sociais abalando seus direitos de inclusão na sociedade e na qualidade de vida.

Outro ponto importante é sobre os serviços oferecidos a inclusão das pessoas deficientes, onde fazem
parte da rotina das crianças e quando esses chegam a suas casas os familiares não sabem como
prosseguir com os devidos cuidados a essas pessoas. Ficou muito evidente o desgaste emocional dos
familiares e cuidadores em algumas atividades da própria vida diária, desencadeando o desconforto
emocional dos participantes.

Pudemos concluir a necessidade da criança, de se sentir “especial”, de ver que seus pais realmente se
preocupam com elas. Essas crianças percebem por meio do toque, pelo sorriso, pela fala e pelo tom de
voz de seus pais. Elas se sentem muito bem quando atendemos as suas necessidades.

A forma como se dirige a reação à criança tanto em seus cuidados pessoas, como em suas necessidades, é
de vital importância, pois ajuda a moldar a forma como a criança olha para si própria. Além disso, cremos
na importância da Psicomotricidade na formação de pais e cuidadores por isso, a problematização
enunciada em nosso projeto de pesquisa pode contribuir na configuração de práticas menos excludentes e
discriminatórias.

Dessa forma, tencionamos com o projeto, contribuir com as vivências das famílias em relação à
deficiência, para se entender como se organizam as relações entre pais e seus filhos, contribuindo para a
Inclusão e o desenvolvimento de estratégias que possibilitem intervenções no sentido de favorecer
relações com qualidade de vida para a família.

Acreditamos em nosso projeto como importante já que possibilita de contribuições com informações para
problematizar o preconceito em relação a pessoas com deficiência Diante do exposto considera-se
interessante realizar novos estudos que acompanhem famílias que acabaram de receber a notícia e que já
passaram por todo esse processo de enfrentamento, para verificar a diferença das vivências, sentimentos
e experiências, contribuindo, de forma efetiva, para o auxílio dos pais e cuidadores.
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