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RESUMO

Este artigo é fundamentado na teoria de Lapierre e seguidores. Tem como objetivo principal: Avaliar
os efeitos das terapias de Práticas Corporais com intervenção Psicomotora Relacional sobre a
observação do comportamento de crianças com diagnóstico de TEA, no aspecto das relações afetivas
junto ao objeto, a relação com a mediadora e seus pares. As crianças em foco estabeleceram um elo
de comunicação corporal com a mediadora, avanços significativos quanto ao objeto, o qual conduziu
a aproximação com o adulto e com os pares. Nesta pesquisa nota-se que a PR é um método viável no
trabalho junto a crianças com TEA na construção das relações afetivas e interações sociais, assim
corroborando com os objetivos propostos.

A.
This article is based on Lapierre&39;s theory and followers. It has as main objective: To evaluate the
effects of therapies of Body Practices with Relational Psychomotor intervention on the observation
of the behavior of children diagnosed with ASD, in the aspect of affective relations with the object,
the relationship with the mediator and their peers. The children in focus established a link of corporal
communication with the mediator, significant advances in the object, which led the approach with
the adult and with the pairs. In this research it is noticed that PR is a viable method in the work with
children with ASD in the construction of affective relations and social interactions, thus
corroborating with the proposed objectives.

A.
Este artículo se basa en la teoría de Lapierre y sus seguidores. Tiene como principal objetivo: evaluar
los efectos de las terapias de las prácticas corporales con intervención psicomotora relacional en la
observación del comportamiento de los niños diagnosticados con TEA, en el aspecto de las
relaciones afectivas con el objeto, la relación con el mediador y sus compañeros. Los niños
enfocados establecieron un vínculo de comunicación corporal con el mediador, avances
significativos en el objeto, que condujeron el acercamiento con el adulto y con las parejas. En esta
investigación se observa que la RP es un método viable en el trabajo con niños con TEA en la
construcción de relaciones afectivas e interacciones sociales, lo que corrobora los objetivos
propuestos.
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1 INTRODUÇÃO

O artigo está correlacionada com pesquisas atuais no campo do Transtorno do Espectro Autismo
TEA, quanto a sua intervenção seja ela clínica, institucional, educacional ou terapêutica. Todas as
abordagens preconizam trabalhar as áreas de interações sociais, comportamentos e comunicação,
como sendo as áreas que servem de referencial para o diagnostico do transtorno. E o que motiva as
áreas distintas ao esforço de solucionar tais comprometimentos? A resposta vem do enigma que é o
Transtorno do Espectro Autista, e a exigência da sociedade em relações de interações sociais. Visto
que o ser humano vive em sociedade e dentro de padrões pré-estabelecidos pela mesma.

Pesquisas evoluíram no conhecimento das deficiências, houve um salto
produtivo nas áreas da Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Educação Física e
na Educação, no sentido de trabalhar junto à criança com deficiência com
estímulos sensoriais. Diante do exposto, a ideia é definir esse sujeito como
ser autônomo e capaz de se integrar na sociedade mesmo com suas
limitações. Ressalta-se que quanto mais cedo a criança receber estímulos,
melhor será o seu desenvolvimento. Concepção que começa a indicar
caminhos para práticas inclusivas (OLIVEIRA, 2012, p. 131)

A temática trata de avaliar os efeitos das terapias com intervenção do programa de Psicomotricidade
Relacional observando o comportamento de três crianças autistas, sua relação com seus pares e com
o adulto juntamente, com o significado do campo simbólico do brincar. Evidencia-se mais uma vez
discussões acerca da socialização de crianças com TEA, pois se julga uma área comprometida.
Profissionais da área educacional comprometidos compreendem a importância do brincar para
estimular o crescimento e o desenvolvimento, a coordenação motora, as faculdades intelectuais, a
iniciativa individual, a interação em grupo, a estimulação de afeto, favorecendo o advento e o
progresso da comunicação. Estimula a criança a se conhecer, a observar e conhecer as pessoas e as
coisas do ambiente em que vive.

Tendo como referencial a abordagem o estudo de caso e pesquisa qualitativa, enfocando a interação
social nas sessões terapêuticas de Psicomotricidade Relacional, exemplificando em poucas palavras a
psicomotricidade relacional é uma pratica educativa que se preocupa com a aprendizagem e o
desenvolvimento infantil por intermédio do brincar.

2 O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SUA HISTORIA

2.1 ORIGEM DA PALAVRA

Os primeiros registros da palavra “autismo” vem da literatura medica, a sua primeira utilização do
termo “autismo” foi em 1906 por Plouller um psiquiatra austríaco para definir a tendência
diagnosticada por pacientes com diagnostico de demência, de referirem a si tudo o que acontecia ao
seu entorno (STEFAN, 1998).

Em 1911 o termo “autismo” foi utilizado por Eugene Bleuler, um psiquiatra suíço. Para Bleuler, o
autismo era apenas um transtorno da esquizofrenia, no qual predominava a emoção sobre a
percepção da realidade. O próprio nome “autista” vem da palavra grega “autus”, que significa “em si
mesmo”, referindo-se ao tipo de esquizofrênicos que viviam num mundo muito especial e deixavam
de ter contacto com a realidade exterior (FRITH, 1999).

2.2 KANNER – DÉCADAS DE PESQUISA
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Ná década de quarenta, Léo Kanner, um psiquiatra infantil austríaco, residente nos Estados Unidos,
dedicou-se ao estudo e pesquisa com um grupo de crianças que apresentavam comportamentos
estranhos e peculiares, caracterizados por estereotipias, por sintomas aliados a uma imensa
dificuldade no estabelecimento de reações interpessoais. No ano de 1943, publicou um informe:
Autistic Disturbance of Affective Contact (Alterações autistas do contato afetivo) em que descrevia o
caso das onze crianças, por ele estudadas, que apresentavam características fortes de distúrbio do
desenvolvimento.

Kanner o primeiro a apresentar uma publicação minuciosa sobre a doença, relatou o quadro de onze
crianças com comportamentos similares em sua pesquisa destacou a ausência de movimento
antecipatório, falta de aconchego no colo, alterações importantes na linguagem como ecolalias, falas
desconexas, incapacidade para estabelecer relações com pessoas, manter ambiente intacto, essas
crianças também apresentavam distúrbios alimentares, atividade e movimentos repetitivos e desejo
obsessivo para a manutenção da mesmice. O artigo de Kanner também incluiu relatos dos pais,
relatos intelectualizados, mas emocionalmente frios e com pouco interesse nas relações humanas da
criança, isolamento rígido e peculiar.

Kanner considera a “solidão autista” como um dos aspectos mais importantes para a elaboração do
diagnostico. Ele refere-se a ela como “a incapacidade que tem estas crianças, desde o começo da
sua vida, para relacionar-se normalmente com as outras pessoas e situações (...) uma extrema
solidão autista pela qual a criança (...) exclui tudo o que vem de fora”.

As definições de Léo Kanner foram logo absorvidas pela comunidade cientifica, o qual caracterizou:

[...] perturbações das relações afetivas com o meio, solidão autística extrema,
inabilidade do uso da linguagem para a comunicação, presença de boas
potencialidades cognitivas, aspecto físico aparentemente normal,
comportamento ritualizado, inicio precoce e incidência predominante no sexo
masculino (TAMANAHA, PERISSINOTO, CHIARI, 2008, p. 1)

É importante destacar que para Kanner estas características estavam presentes desde o nascimento da
pessoa, ou aparecia ate os 30 meses de idade. Este aspecto justifica o fato do psiquiatra designar esta
síndrome de capacidade inata.

Em sua conclusão diagnóstica, Kanner (1943) apud Bettelheim (1987: 416) afirma:

Devemos, portanto, presumir que essas crianças vieram ao mundo com uma
capacidade inata de estabelecer o contato afetivo usual e biologicamente
determinado com pessoas, precisamente como outras crianças vêm ao mundo
com anomalias físicas ou intelectuais inatas. Se essa suposição estiver
correta, um estudo posterior sobre nossas crianças poderá ajudar a fornecer
critérios concretos no tocante às noções ainda difusas sobre os componentes
constitucionais da reatividade emocional. Parece que temos aqui exemplos
puramente culturais de um distúrbio autístico inato de contato afetivo.

Kanner em 1948 revisou seu conceito por diversas vezes. Um ano depois em 1949 intitula o quadro
como “Autismo Infantil Precoce” colocando-a como intimamente ligada a esquizofrenia infantil,
podendo ser uma manifestação precoce da esquizofrenia infantil. Kenner destacou o quadro dessas
crianças pela dificuldade no contato com as pessoas, desejo obsessivo por coisas e objetos, pela
rotina nas situações, alterações na linguagem e mutismo, o que os levavam a grande problema de
comunicação interpessoal.
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Em 1953 o psiquiatra salienta o autismo como uma psicose, devido a falta de comprovações dos
laboratórios, através de exames realizados. Em 30 anos de pesquisa o psiquiatra modificou por varias
vezes sua classificação do autismo, em 1968 propôs que novas expectativas fossem estudadas através
da bioquímica, afirmando, em 1973, a pertinência da síndrome como pertencente das psicoses
infantis.

2.3 OUTROS PESQUISADORES

Após o autismo ser apresentado e classificado por Kanner, Bruno Bettelheim em 1944 publicou para
a psicanálise a seguinte hipótese sobre o autismo, conforme nos apresenta AMY (2001: 35 – 36):

A criança encontra no isolamento autístico ( como os prisioneiros de Dachau
) o único recurso possível a uma experiência intolerável do mundo exterior,
experiência negativa vivida muito precocemente em sua relação com a mãe e
com seu ambiente familiar. É por isso que fala de “crianças vitimas de graves
perturbações afetivas” ( o que por sinal é totalmente verdadeiro para sertãs
crianças autistas). (...) Bettelheim abriu as portas para teorias extremamente
culpabilizantes para os pais, que se viram como a causa do atraso de seus
filhos.

Um ano após a publicação do artigo de Kanner, em 1944, Hans Asperger, um pediatra austríaco que
também estudou assim como Kanner na Universidade de Viena, escreveu um artigo intitulado como
“Psicopatologia Austística na Infância”. Mas como na ocasião sua publicação foi publicada apenas
em alemão por isso não foi divulgada, apenas na década de 70 suas publicações foram traduzidas
para o inglês e assim disseminadas. A partir dai a comunidade medica reconheceu e a patologia
começou a ser conhecida como síndrome de Asperger. Esta síndrome consistia num “transtorno do
desenvolvimento incluído no espectro do autismo que resulta numa serie de dificuldades, entre as
quais se incluem problemas de comunicação e de sociabilidades” ( JORDAN, 2000 ).

Ambos os estudos de Kanner e Asperger foram fundamentais para a compreensão e a construção do
quadro do Autismo Infantil e da Síndrome de Asperger, ambas em momentos distintos servem de
base ate hoje para o diagnostico e identificação do Autismo.

Com o passar dos anos apresentaram-se diversas classificações com o fim de incluir o autismo e
outros transtornos em um mesmo subgrupo, a Classificação Internacional de Doenças (CID) 10, a
Organização Mundial da Saúde (OMS, 1992) e o Manual Diagnostico e Estatístico de Transtornos
Mentais (DSM) IV, da Associação Psiquiátrica Americana (APA, 1994). O DSM em sua quinta
versão (DSM- V) publicado em 2013, usa a expressão “Transtorno do Espectro Autista”, incluída no
grupo de “Transtorno do Desenvolvimento”. (BOSA; CALLIAS, 2000).

A partir desse panorama histórico é preciso considerar a noção do Transtorno do Espectro Autista
TEA ainda em aberto, por envolver uma complexidade de questões e variáveis, ter cuidado para não
tratar de forma reducionista, o que comporta múltiplas funções.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 MÉTODOS DE INTERVENÇÃO
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O individuo com TEA precisa de um trabalho multidisciplinar para a melhora de suas áreas
pré-definidas prejudicadas que são a interação social, a comunicação e o comportamento de acordo
com o Manual de Saúde Mental DSM-V. Para ARAUJO e NETO, 2014 o autismo afeta as áreas de
comunicação e a socialização. Algumas pesquisas tem cunho de tratar as interações sociais do TEA,
trabalhando a criança e seus pares. Outras pesquisas de cunho comportamental também são
consagradas como métodos eficazes, treinando o comportamento do individuo com TEA.

Alguns exemplos de abordagens utilizadas para o individuo com TEA é a ciência da Analise do
Comportamento Aplicado

3.2 PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL

O corpo e seu conhecimento passaram por diversas transformações durante os anos, era visto como
receptáculo do cérebro, onde tinha função meramente mecânica, apenas para executar serviços
braçais. Com as contribuições de René Descartes o corpo passa em meio a ditadura militar onde o
corpo tem função para ser treinado e ser aplicado testes motores visto como etapas de eliminação.
Por muito tempo o dualismo cartesiano, divisão entre corpo e alma (LEVIN, 2007).

A Psicomotricidade é criada em 1909 por Ernest Dupré, na relação da psicomotricidade com as
pesquisas neuropsiquiátricas, este formato contribuiu com varias discussões, fomentando nas mais
variadas ciências como: a filosofia, psicologia, biologia e psicanálise, entre outras áreas.

Em 1925, os estudos de Wallon, trazem as etapas do desenvolvimento evoluem a medida que se
estabelece a reciprocidade entre o sujeito e o meio e este é relevante para sentir que as necessidades
são correspondidas para a construção da personalidade. Suas pesquisas são contribuições que ajudam
no entendimento que as reações emotivas estão ligadas com um comportamento tônus motor.

Wallon relaciona o movimento ao afeto, a emoção, ao meio, ou seja, o desenvolvimento da própria
personalidade não acontece isolado das emoções. Enquanto Dupré correlaciona a motricidade com a
inteligência. ( LEVIN, 2007).

Na década de 70 novo estudo sobre a psicomotricidade clinica é introduzida sob a influencia francesa
de André Lapierre e Bernard Aucouturier (LEVIN, 2007).

Portanto a Psicomotricidade Relacional esta vinculada a abordagens de Wallon e Ajuriaguerra esses
concentram a organização tônica do sujeito como resultante de sua historia relacional, atribuindo a
ela um conteúdo simbólico.

Sobre a Organização tônica Lapierre acrescenta a noção de tal organização tônica também é
condicionada, em parte, pela vivencia imaginaria do individuo em suas relações corporais com o
outro (SILVA, 2012 p. 60).

Negrine em 1998 traça os três períodos da trajetória da psicomotricidade relacional em perspectiva a
Lapierre e Aucouturier, professores pesquisadores em educação física, que buscam praticas
pedagógicas inovadoras:
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1º Período: Continuador – com ênfase na Educação Física e na reeducação Psicomotora, valoriza o
campo afetivo das relações, do não julgamento por parte do facilitador;

2º Período: Inovador – enfatiza a importância da formação do psicomotricista, a utilização do jogo
espontâneo com o brinquedo como objeto de acesso ao inconsciente;

3º Período: Ocorre a ruptura entre os teóricos, enquanto Aucouturier postula que a relação acontece
naturalmente, no encontro de entre duas pessoas. Lapierre, por sua vez, diverge pesquisando os
“conteúdos relacionais” presente em todas as relações com ênfase no jogo simbólico e na relação
corporal direta da criança com o psicomotricista.

3.2.1O BRINCAR

De acordo com Haetinger e Arantes, 2009 o brincar é a essência do pensamento lúdico e caracteriza
as atividades executadas na infância. Sendo assim a brincadeira é uma forma de expressão corporal e
sentimental da criança, também se torna uma expressão cultural sendo passada de geração a geração
entre culturas distintas. Tendo objetivos de interação como marcos de sua atuação pratica onde o
conhecimento é implícito no processo de aprendizagem.

3.2.2 O LÚDICO

Vygotsky se refere ao lúdico como fator de grande importância para o desenvolvimento da criança,
sendo essencial para a mesma, ele refere que a criança aprende muito ao brincar. O que pode
aparentemente ser visto como uma simples forma de diversão é, na realidade, uma ferramenta
extremamente útil para o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e psicológico da criança
(Vygotsky, 1979). Dito isso, o lúdico deve estar presente na vida educacional da criança, nas
terapias, em seu dia-a-dia, visto que, é fator determinante para o desenvolvimento da criança. Por
lúdico entendemos os jogos, as brincadeiras e os próprios brinquedos, pois são instrumentos que
auxiliam a aprendizagem e convívio social.

Para este estudioso, o desenvolvimento da espécie humana esta baseado no aprendizado, que sempre
envolve a interferência, direta ou indireta, de outros indivíduos e a reconstrução pessoal da
experiência e dos significados.

3.1 INTERAÇÕES SOCIAIS NO TEA

De acordo com Paula et. all. 2009, na educação atual as crianças são tratadas pelas teorias
sociointeracionistas, pois considera a criança como ser ativo nos seus processos de desenvolvimento.
Nessas teorias, os aspectos biológicos e culturais se completam no desenvolvimento das pessoas.

“O desenvolvimento é caracterizado por crises e turbulências. O homem é um
ser biologicamente social onde os aspectos motores influenciam na
construção do pensamento e existe uma relação expressiva entre emoção,
afeto, movimento e inteligência”. Wallon.
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Já para o psicólogo Lev semionóvitch Vygotsky (1896 – 1934), estudou as capacidades humanas
(cada um é capaz, com ajuda, de desenvolver uma habilidade) contribuiu para seus estudos
recebessem influencia do socialismo e estivessem voltados para as interações sociais e a construção
coletiva do conhecimento. (PAULA et. all 2009).

O biólogo e filosofo suíço Jean Piaget (1896 – 1980), buscou nas crianças a origem do
conhecimento, ele destaca que o conhecimento é um conjunto de estruturas cognitivas que permite à
criança adaptar-se ao ambiente.

3.1.1 O PAPEL DO PSICOMOTRICISTA

Lapierre (2002) frisa que nas sessões de psicomotricidade relacional o mediador deve estar atento a
linguagem corporal da criança, utilizando a escuta observa o comportamento e gestos e das atitudes,
da sua mímica e do seu olhar, dos sons que emite, da distancia que mantém ou não do corpo do
adulto e de seus pares, o lugar onde fica, a qualidade dos contatos que estabelece com o corpo, das
“tensões e descontrações do seu próprio corpo”, dos ritmos e da relação da criança com o chão e com
os objetos utilizados.

A mediação é feita entre o psicomotricista relacional e a criança utilizando a relação entre criança e
adulto, com auxilio do jogo simbólico e espontâneo, via o corpo, independente da comunicação
verbal ou não verbal. Os objetos transicionais ficam em segundo plano, a frente esta a relação criança
e adulto, corpo. (AUCOUTURIER et. al., 1986).

4 ESTUDO DE CASO

4.1 O PROBLEMA

Qual o impacto para o desenvolvimento de crianças com TEA da terapia psicomotora para a
interação social?

4.2 OBJETIVO GERAL

• Avaliar os efeitos das terapias de Práticas Corporais com intervenção Psicomotora Relacional
sobre a observação do comportamento de crianças com diagnóstico de Transtorno do Espectro
Autista no que diz respeito à interação social.

4.3 OBJETIVO ESPECÍFICO

• Observar mudanças na forma como as crianças se posicionam durante as terapias de Praticas
Corporais com intervenção a Psicomotricidade Relacional: na relação da criança com o adulto.

• Identificar as formas como as crianças se posicionam no uso de materiais durante as terapias e
com as demais crianças no decorrer das sessões.

4.4 RELEVNCIA DO ESTUDO

De acordo com Wallon as interações sociais estão diretamente relacionadas ao afeto e a emoção do
individuo. Consequentemente o movimento do corpo. É fato que os indivíduos com o Transtorno do
Espectro Autista tem dificuldade em se relacionar no meio social, apresentam restrições de ordem
psicológica, motora, física, sensorial, de linguagem que são limitações permanentes ou temporárias.
Nesta conjuntura muitas famílias procuram suporte e alternativas para mediar a inserção e inclusão
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do seu familiar com o TEA na sociedade e muitos são encaminhados para o CAPS, por ser um
Centro de Apoio Psicossocial. Para as crianças e adolescentes com TEA o encaminhamento é feito
para o CAPS Infanto-Juvenil onde existe um trabalho multidisciplinar para distúrbios e transtornos
severos e/ou persistentes. Dentre os serviços que o CAPS I oferece são as oficinas terapêuticas, ou
seja, oficinas estruturadas com passos pré-definidos para que a criança realize dentro do seu
Programa Terapêutico.

Uma delas é a oficina de Praticas Corporal onde a Psicomotricidade Relacional é tida como um
de seus métodos, ajudando na interação social da criança com TEA e nas habilidades motoras. A
Psicomotricidade oportuniza para a criança com TEA a descoberta do outro, do mundo e dos
objetos que estão a sua volta, e ao mesmo tempo em que a criança poderá expressar seus desejos,
vontades, agressividade e emoções. Segundo Lapierre (2002) a decodificação da linguagem
corporal esta predominantemente presente na infância, onde o ato de comunicar vai alem das
palavras e se faz substancialmente mais eficaz e eficiente no atendimento dessa etapa da vida,
com características especiais.

[...] a Psicomotricidade tem o objetivo de enxergar o ser humano em sua
totalidade, nunca separando o corpo (sinestésico), o sujeito (relacional) e a
afetividade; sendo assim, ela busca, por meio da ação motora, estabelecer o
equilíbrio desse ser, dando lhe possibilidades de encontrar seu espaço e de se
identificar com o meio do qual faz parte. (GONÇALVES, 2011, p.21)

5 MATERIAL E MÉTODOS

Nesta pesquisa, a abordagem escolhida foi o estudo de caso uma vez que se trata de uma ciência (a
psicomotricidade), acontecendo em um determinado contexto envolvendo crianças com TEA.

No caso dessa pesquisa optou-se, por uma pesquisa qualitativa, por sua principal finalidade:
Observar a aplicação da psicomotricidade Relacional em crianças com Transtorno do Espectro
Autista. Para assim formar conceitos e ideias acerca da Psicomotricidade Relacional.

A pesquisa qualitativa trata questões muito particulares, que não podem ser quantificadas. Este tipo
de pesquisa envolve um universo de significados, crenças, valores, atitudes, motivos e aspirações que
equivalem a um ligar mais profundo das aspirações, processos e fenômenos que não podem ser
limitados a processos operacionais (MYNAYO, 1994).

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA E INSTRUMENTOS

Participaram desse estudo duas crianças ambas com 5 anos, que frequentam o CAPS Infanto Juvenil
São Domingos Sávio, localizado na Av. Perimetral C, S/N no Marcos Freire II, na cidade de Nossa
Senhora do Socorro em Sergipe. De acordo com o Ministério da Saúde, o CAPS é constituído por
equipe multidisciplinar e realiza prioritariamente atendimento as pessoas com sofrimento ou
transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de
álcool e outras drogas ou outras situações clinicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e
realizar projetos de vida.

O critério para a inclusão na pesquisa foi ter o diagnostico de Transtorno do Espectro Autista e
estarem na faixa etária de 3 a 6 anos uma vez que segue a orientação de intervenção da
psicomotricidade relacional pó André Lapierre e seguidores, que seja a intervenção nos primeiros
anos de vida. As crianças estão em nível leve, moderado e severo. Crianças em etapa verbal ou não
verbais com sinais autísticos observados no brincar. Ressalta-se que será trabalhado em um grupo
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terapêutico de Praticas Corporais onde se utiliza intervenções da Psicomotricidade Relacional e o
mesmo atende a um grupo maior de crianças com TEA, mas que estão fora da faixa etária sugerida
por Lapierre.

Os responsáveis dessas crianças foram consultados sobre o desejo ou não de participar da pesquisa,
tendo sido informados que lhes era facultativo fornecer ou não os dados para a pesquisa. E caso não
quisessem participar seria mantido o direito de seus filhos as terapias no local de atendimento. Os
responsáveis pelas crianças assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Destacamos
que foram utilizados nomes fictícios para cada criança e que suas identidades ficam em sigilo.

Os instrumentos utilizados foram relatório final individual da criança, prontuário do CAPS I, uma
câmera para a realização das imagens.

O processo de analise se deu através da descrição das informações contidas nos instrumentos a partir
do comportamento da criança com TEA, observando sua relação com a Professora de Educação
Física, o objeto e seus pares.

Contemplamos o comportamento das crianças ao longo de quatro sessões terapêuticas.

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES

6.1 DAS SESSÕES DE PRÁTICAS CORPORAIS COM INTERVENÇÃO DA
PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL

Os participantes da pesquisa não foram identificados para preservar o anonimato. A Professora de
Educação Física, terapeuta, facilitadora ou mediadora irá assumir o direcionamento das sessões
buscando aproximação das crianças utilizando intervenções da Psicomotricidade Relacional, onde as
demais crianças também estão participando da sessão para observar a interação com os pares. As
atividades foram realizadas numa sala ampla, trata-se de um auditório com espaço amplo adaptado
para as sessões de Práticas Corporais.

A análise foi feita através da observação que se deu pela elaboração de categorias da
Psicomotricidade Relacional, de acordo com as premissas de André Lapierre (1986, 1989, 2004). O
procedimento permitiu organizar categorias como: a) relação com o objeto; b) relação com adulto;
c)relação com os seus pares.

No quadro abaixo segue o cronograma das sessões de psicomotricidade relacional realizada com
duas crianças com diagnostico de TEA.

QUADRO 1: DAS SESSÕES DE PRÁTICAS CORPORAIS COM INTERVENÇÃO DA
PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL

• ◦ ◦

Sessão 1 • - Estimular o sujeito e suas primeiras
inibições.

Sessão 2 ◦ - Estimular o sujeito delimitando limite e
estruturação espacial.

Sessão 3 ◦ - Explorar a dominação/agressividade do
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sujeito.

Sessão 4 ◦ - Estimular a autonomia do sujeito através do
jogo simbólico.

6.2 DA RELAÇÃO COM O OBJETO

Para Lapierre (2002) o objeto na psicomotricidade esta ligado a questões de construção da
personalidade, de desenvolvimento e criação de sua autonomia, de sua independência, permite a
progressão no distanciamento da sua mãe, ou seja, a aceitação da ausência materna. No
desenvolvimento infantil o objeto transicional passa a ter nível inconsciente de substituto simbólico
da mãe. O autor afirma que o objeto transicional não necessariamente representa um objeto real,
pode ser um pedaço de pano, uma garrafa, uma bolinha ou ate mesmo uma musica tem a função de
defesa contra a ansiedade.

A capacidade do brincar é valorizada para o desenvolvimento infantil, de acordo com Winnicott
(1975) o brincar é um impulso inato a saúde psíquica do individuo e sua qualidade é um indicador do
desenvolvimento e do sentimento do bebê.

O objeto oferece dinamismo ao jogo, é tratado como foco de desejo de exploração e representação
simbólica, a troca do objeto com os pares presentes na sessão de psicomotricidade propicia a
exploração do espaço e dos demais.

6.3 DA RELAÇÃO COM A MEDIADORA

Lapierre (2002) frisa que nas sessões de psicomotricidade relacional o mediador deve sempre estar
atento a linguagem corporal da criança, observando o comportamento de gestos e das atitudes, da sua
mímica e do seu olhar, dos sons que emite e da distancia que mantém ou não do corpo do adulto e de
seus pares, da relação com os objetos e com o chão, dos ritmos e das tensões e descontrações do seu
próprio corpo.

A relação entre o adulto e a criança, este utilizando intervenções e conceitos da psicomotricidade
relacional, se da através dos objetos transicionais utilizados nas sessões, colocando-se a frente deste
via corpo, onde o jogo simbólico não necessita da comunicação verbal. O psicomotricista deve-se
tornar apto a assumir todos os momentos emocionais que estão presentes no jogo simbólico. Precisa
ser capaz de modular a cada instante a intensidade emocional respondendo a cada desejo e
necessidade de cada criança. Portanto o dialogo corporal é necessário.

[...] é através do dialogo corporal (adulto-cirnaça) que o psicomotricista deve
criar uma forte carga afetiva positiva, que os psicanalistas denominam
“transferência”.

Lapierre, 2002 p.99

O psicomotricista assume o papel do símbolo da lei: proporciona limites entre a realidade e a
fantasia, isto é, proporciona segurança necessária às vivencias de forma livre.
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O quadro abaixo exemplifica a interação adulto-criança, nesse caso a Professora de Educação Física
durante as sessões.

QUADRO 2: RELAÇÃO ADULTO COM A CRIANÇA A

Criança A
Sessão Objetivos Comportamento da Criança

Sessão 1 - Reconhecimento. - Não permite aproximação, chora e não
fica na sala.

Sessão 2 - Adquirir confiança
(adulto-criança).

- Fica na sala observando tudo e no final
da sessão após os demais se afastarem do
objeto a criança se aproxima e segura o
objeto.

Sessão 3
- A criança deve agir do seu jeito de
ser, sem julgamentos;

- Se sentir protegida

- Se aproxima do adulto, demonstra
interesse no objeto transacional

Sessão 4 - Adentrar ao universo do
simbolismo.

- Permite o contato com o adulto, foi
criado então o elo afetivo. Demonstra
interesse no jogo simbólico.

Ao analisarmos o Quadro 2, podemos verificar que o primeiro contato não foi bem receptível com o
adulto, a criança não se aproximou, apresentou varias estereotipias e chorou com olhar de procura a
sua genitora. Não conseguindo ficar na sala. Embora, o primeiro contato faça parte de uma adaptação
cultural ao ambiente físico, e ao adulto ali em questão, esse primeiro momento de adaptação acontece
em termos de confiança e aceitação independe da criança ser TEA ou não.

Contudo, ao passar das sessões é observado que a Criança A consegue superar dificuldades e
limitações na convivência com o outro e com ambiente ate então novo.

Para Aucouturier e Lapierre (1986) a descrição de como iniciar a relação:

[...] Como iniciar a relação? Unicamente por meio de solicitação corporal e
motora, a mais primitiva e menos “cultural” possível. Trata-se de um apleo a
um modo de regressão que poderíamos denominar, em uma perspectiva
felogênica, de “animal”. (AUCOUTURIER e LAPIERRE, 1986, p.31-32).

Em momentos seguintes a Criança A observa o adulto que interage com as demais com um mínimo
de distancia, o que demonstra que não é indiferente a sua presença. A Criança A se aproxima de
objetos e os manipula. Ao se aproximar do mediador a Criança deixa claro mesmo de forma não
verbal que a ligação de afeto vinculou, passando a entrar na sala sem dificuldade.

QUADRO 3: RELAÇÃO ADULTO COM A CRIANÇA B

Criança B
Sessão Objetivos Comportamento da Criança

- Permite aproximação, fica na sala
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Sessão 1 - Reconhecimento.
observando e participa por um período
curto da atividade, toca na bola depois
fica sentada observando.

Sessão 2 - Adquirir confiança
(adulto-criança).

- Em posse do arco, é encorajada a
executar a atividade, mas não permite a
aproximação dos seus pares, apenas a do
mediador.

Sessão 3
- A criança deve agir do seu jeito de
ser, sem julgamentos;

- Se sentir protegida

- Se aproxima do adulto, demonstra
interesse, executa o jogo. Permitindo o
contato com o adulto, o elo afetivo foi
criado.

Sessão 4 - Adentrar ao universo do
simbolismo.

- Permite o contato com o adulto. E com
alguns poucos dos pares que ali estão por
um período curto de tempo. Demonstra
interesse no jogo simbólico.

Analisando o quadro 3 percebemos que a Criança B demonstrou pouca resistência ao contato com o
adulto, ela permite a aproximação do mediador onde o mesmo pode estimular os desejos e suas
primeiras pulsões de inibição. Ao se aproximar dos objetos relacionais a Criança B tem a
possibilidade de ser ela própria sem delimitações ou punições.

Sua relação com outros pares é resistente, e passiva, sem interesse a maior parte dos que ali estão.
Permite aproximação de apenas alguns dos pares que ali estão. Mas a relação com a mediadora
permanece, observamos que relação afetiva foi criada.

Na analise continua da sessão que busca provocar uma saída da fase inibitória, com o objetivo de
provocar uma reação da criança, nesse sentido oferece e esconde o objeto, e observa qual será a
reação da criança, se a mesma demonstra algum desejo de encontrar o objeto ou não. Na avaliação de
Lapierre, é vivenciada a fase “fantasmática” onde a criança se permite envolver no mundo de
fantasia, explorando a percepção de sentimentos, interação social, comunicação entre outras.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final desta pesquisa, a partir das atividades propostas e dos resultados obtidos, algumas
considerações devem ser tecidas acerca do que foi investigado durante a conduta da pesquisa, bem
como aspectos que envolvem a terapia de crianças com Transtorno do Espectro Autista.

Esta dissertação partiu do seguinte olhar, que o sujeito com TEA apresenta déficit na interação
social, comportamento e linguagem (DSM V e CID 10, 2019) pontos importantes para a inserção do
sujeito na sociedade como um todo. Partindo desse pressuposto a pesquisa utilizou de 4 sessões com
60 minutos cada, totalizando 240 minutos de atendimento com as crianças com TEA, concluiu-se
que a utilização da Psicomotricidade Relacional é avaliada como método eficaz nos aspectos
abordados na pesquisa.

Diante do processo avaliativo ao uso do objeto na intervenção da Psicomotricidade Relacional,
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verificou-se que o uso do lúdico, do brincar foi fundamental para a utilização do objeto, passando de
objeto transicional para relacional. A utilização do objeto relacional estabelece um lógica com seus
pares e com o adulto, contribuiu para a aproximação dos mesmos. Diante da resistência do autista,
característica incorporada no comportamento do individuo com TEA, o objeto foi manipulado,
passou a ser motivo de disputa durante as sessões e houve uma evolução na utilização do mesmo
com relação as duas crianças pesquisadas, uma com mais resistência na partilha e outra com maior
partilha entre seus pares. O objeto relacional assume papel de dividir, permitir que alguém brinque
comigo, o lado a lado, de troca. Envolvendo-se a relação emocional, onde agressividade, resistência e
afeto se intercalam durante o brincar.

Na relação com a mediadora, as crianças estabeleceram o elo, cada uma no seu tempo e com suas
características. Importante frisar que o elo é compreendido por Lapierre (2002) como confiança no
contato corporal, mesmo sem o contato direto do corpo, demonstrando segurança, respeito e
contentamento. O brincar lúdico propicia essa aproximação, sem amarras, onde a criança pode ser
quem ela é sem julgamentos, nessa concepção a criança assume o papel principal na brincadeira ela
vivencia o jogo, se tornando protagonista da sua historia, consegue se sentir aceita pelos pares e pela
mediadora, esta com papel fundamental de respeitar a criança e suas características sem julgamentos.

Na relação com os pares, destacamos o brincar simbólico como ferramenta, proporcionando a maior
aproximação corporal dos pares e com a mediadora, onde a busca da diversão e prazer é o foco, ser
aceito do jeito que cada um é, e por todos, sem rótulos pré-definidos. Entende-se que neste item a
influencia positiva da Psicomotricidade relacional.

Diante do que foi exposto espera-se que a pesquisa sirva de subsidio para novos pesquisadores que se
interessem em vislumbrar o Transtorno do Espectro Autista, com intuito de desenvolver e disseminar
as discussões sobre o tema, instigar e encorajar o meio acadêmico a outras pesquisas na área.
Sabemos que apesar dos dados positivos obtidos nesta pesquisa a muito que se pesquisar e se
descobrir sobre o TEA com o objetivo de desenvolver suas potencialidades, assim permitir a melhor
interação, comunicação e consequentemente melhor qualidade de vida.
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