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RESUMO 
 
 

Este estudo tem como objetivo avaliar a comunicação e expressão da linguagem corporal de 1 
(um) adolescente com PC no convívio familiar e entre os pacientes do núcleo de Reabilitação 
de Diamantina. A escolha por este tipo de comprometimento se justifica por ser comum o caso 
de portadores de Paralisia Cerebral (PC) com comprometimento grave na linguagem oral, o 
que dificulta na comunicação no convívio social. A coleta de dados se deu a partir de uma 
entrevista semi-estruturada com a mãe, uma avaliação psicomotora com o adolescente e o 
desenvolvimento de atividades lúdicas. A partir das transcrições das filmagens percebeu-se 
como ocorre a comunicação e expressão corporal durante as atividades lúdicas. O adolescente 
através de gestos, conseguia se fazer entender respondendo  bem aos estímulos dentro de suas 
limitações. Apesar dessa pesquisa ter sido realizada em instituição de saúde, entende-se que 
este trabalho pode ser de grande utilidade para os professores de educação física no contexto 
escolar, para que sua intervenção pedagógica contemple, de fato, as necessidades de cada 
indivíduo, ao mesmo tempo em que possam alcançar as finalidades da educação física neste 
contexto. 
 

Palavras chaves: atividades lúdicas, expressão corporal, educação física, paralisia cerebral, 

afasia. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 

No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado para oferecer atendimento 

igualitário e cuidar e promover a saúde da população. De acordo com o Ministério da Saúde, 

o SUS constitui um projeto social único que se concretiza através de ações de promoção, 

prevenção e assistência à saúde dos brasileiros.  

De acordo com a definição de Buss & Filho (2007, p. 80): “Saúde é um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença e de 

enfermidade”. Este conceito supera os limites do enfoque orgânico, para alcançar dimensões 

mais amplas e reais de suas implicações e fatores sociopolíticos, reconhecendo a importância 

das decisões e ações que possam garantir as condições sociais necessárias à saúde. Nessa 

perspectiva, a saúde se constitui como uma prática educativa, que contribuirá para o processo 

de conscientização.  

Segundo Rangel (2009), a educação compreende a saúde como tema educacional, 

de formação humana e social, podendo ser entendida e reivindicada como direito fundamental 

à vida e essencial à dignidade humana. Sem esquecer que as condições sociais, incluindo  a 

qualidade dos serviços e a qualidade de vida, constituem um dever político.  

Ainda de acordo com o autor, a saúde e a educação perpassam as mesmas 

dimensões: humana, política e didática. Esta relação encontra-se presente na promoção de 

saúde, pois é no processo educativo que se desenvolve a consciência social sobre os direitos 

do cidadão, onde a saúde e a educação estão incluídas. É através do acesso as informações, 

que ocorrerá a conscientização e conseqüentemente a adoção de hábitos saudáveis pela 

sociedade. Essas informações estão associadas à qualificação do conhecimento, que orientam 

todos os atos, decisões e práticas tanto dos educadores e dos seus alunos, como dos 

profissionais da área da saúde, entre si e os usuários dos seus serviços.   

Conforme o Ministério da Saúde, (BRASIL, 2002, p.19):  

A promoção de saúde é caracterizada como um processo de capacitação da 
comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo 
uma maior participação no controle deste processo.  Para se atingir um estado de 
completo bem-estar físico, mental e social, os indivíduos e grupos devem saber 
identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio-
ambiente. [...] 
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Além desse modelo de assistência à saúde, o SUS também é conduzido por duas 

outras formas assistenciais, sendo: a curativa e a preventiva. O modelo assistencial curativo é 

centrado na demanda espontânea e caracteriza-se por ser de assistência médica individual. O 

modelo predominantemente curativo tende a prejudicar o atendimento integral ao paciente e à 

comunidade, pois além de não se comprometer com o impacto sobre o nível de saúde da 

população, é um tratamento paliativo com enfoque na doença e não na totalidade do 

indivíduo, e também reforça a atitude destes de procurarem os serviços de saúde somente 

quando se sentirem doentes. 

Leavell & Clarck (1976; p.17) definem prevenção como “ação antecipada, baseada 

no conhecimento da história natural a fim de tornar improvável o progresso posterior da 

doença”.  A prevenção apresenta-se em três fases: primária, secundária e terciária. A 

prevenção primária é a realizada no período de pré-patogênese. O conceito de promoção da 

saúde aparece como um dos níveis da prevenção primária, definido como “medidas destinadas 

a desenvolver uma saúde ótima” (idem). Um segundo nível da prevenção primária seria a 

proteção específica “contra agentes patológicos ou pelo estabelecimento de barreiras contra os 

agentes do meio ambiente” (idem). A fase da prevenção secundária também se apresenta em 

dois níveis: o primeiro, diagnóstico e tratamento precoce e o segundo, limitação da invalidez.  

Por fim, a prevenção terciária que diz respeito às ações de reabilitação. 

O SUS está ordenado em níveis de atenção, que são a básica, a média e a alta 

complexidade, visando à melhor programação e planejamento das ações e serviços do 

sistema.  

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, 

o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É o contato preferencial 

dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da 

acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo, da continuidade, da integralidade, da 

responsabilização, da humanização, da eqüidade e da participação social (BRASIL, 2009 a). 

Recentemente, através da Portaria nº. 154 de 24 de janeiro de 2008 foram criados 

os Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF), que pertencem a Secretaria de Atenção 

Básica à Saúde. É dentro deste contexto, que a atuação e contribuição do profissional de 

Educação Física, entre outros profissionais da saúde, vêm se tornando cada vez mais 

importante na promoção à saúde.  
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A Média Complexidade compõe-se por ações e serviços que visam a atender aos 

principais problemas de saúde e agravos da população, cuja prática clínica demande 

disponibilidade de profissionais especializados e o uso de recursos tecnológicos de apoio 

diagnóstico e terapêutico. Os grupos que compõem os procedimentos de média complexidade 

do Sistema de Informações Ambulatoriais são os seguintes: 1) ações especializadas em 

odontologia; 2) anatomopatologia e citopatologia; 3) anestesia; 4) cirurgias ambulatoriais 

especializadas; 5) diagnose; 6) exames ultra-sonográficos; 7) fisioterapia; 8) patologia clínica; 

9) procedimentos traumato-ortopédicos; 10) procedimentos especializados realizados por 

profissionais médicos, outros de nível superior e nível médio; 11) terapias especializadas; 12) 

próteses e órteses; 13) radiodiagnóstico (BRASIL, 2009 a). 

A Alta Complexidade é o conjunto de procedimentos que envolvem alta tecnologia 

e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-os 

aos demais níveis de atenção à saúde. As principais áreas que compõem a alta complexidade 

do SUS são organizadas em “redes”: assistência ao paciente portador de doença renal crônica; 

assistência ao paciente oncológico; assistência em traumato-ortopedia; assistência em 

otologia; cirurgias cardiovascular, vascular e cardiovascular pediátrica; assistência aos 

pacientes portadores de queimaduras; assistência aos pacientes portadores de obesidade 

(cirurgia bariátrica); cirurgia reprodutiva; cirurgia de implante coclear; cirurgia das vias aéreas 

superiores e da região cervical; cirurgia e reabilitação protética e funcional da calota craniana, 

da face e do sistema estomatognático; distrofia muscular progressiva; fibrose cística genética 

clínica; osteogênese imperfeita; procedimentos da cardiologia intervencionista, 

endovasculares extracardíacos e de neurocirurgia; laboratório de eletrofisiologia; 

procedimentos em fissuras lábio palatais; procedimentos para a avaliação e tratamento dos 

transtornos respiratórios do sono; reprodução assistida e terapia nutricional (BRASIL, 2009a). 

Em Diamantina um dos serviços de alta complexidade é oferecido em um Núcleo 

de Reabilitação, que atende pessoas com comprometimentos neurofisiológicos acentuados, 

sejam por deficiências, lesões ou amputações, caracterizando-os como indivíduos Portadores 

de Necessidades Especiais (PNEs). Conforme o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), tal 

atendimento se respalda na estruturação hierárquica do SUS, assim como também na Política 

Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), que compõe o Pacto Pela Vida, tendo como uma de 

suas prioridades a Promoção, Informação e Educação em Saúde com ênfase na Promoção de 

atividade física, inclusive para os PNEs. Consta tanto na Política Nacional de Saúde da Pessoa 
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Portadora de Deficiência (PNSPPD), quanto nas ações específicas do PNPS, a inclusão de 

PNEs em projetos de práticas corporais, que compõem as variáveis positivas na vida das 

pessoas, devendo ser desenvolvidas dentro de um processo educacional, sob a 

responsabilidade do profissional de educação física.  

Observa-se, a partir de tais políticas, que a inserção deste profissional na saúde não 

se restringe apenas na atenção primária, apesar de ter iniciado nela sua efetivação na área da 

saúde, com finalidades educacionais. As possibilidades de intervenção deste profissional vão 

desde orientar e coordenar atividades físicas como caminhadas, corridas, ginásticas, que 

promovem a melhora do condicionamento físico, da postura e do ritmo cardiorrespiratório, 

bem como no desenvolvimento de práticas corporais de caráter lúdico, da cultura corporal do 

movimento, tanto em seus aspectos motores como de linguagem (BRASIL, 2009 b).  

O Núcleo de Reabilitação citado anteriormente atende pessoas com 

comprometimento neurofisiológico grave, sendo várias as causas e os graus desses 

comprometimentos, no entanto o mais recorrente é a paralisia cerebral (PC) que abrange cerca 

de 80% dos atendimentos. A faixa etária dos portadores de PC atendidos nesta instituição é 

variada – crianças na primeira infância, adolescentes e adultos.  

Segundo Miller e Clark (2002) a paralisia cerebral não é doença; mas sim  um 

conjunto heterogêneo de sintomas e sinais clínicos caracterizados por ações motoras e 

mecanismos posturais anormais, sendo causados por disfunções neuropatológicas do cérebro 

em desenvolvimento, consistindo ainda em uma desordem do tônus muscular. Não é de 

caráter progressivo, mas alterações físicas e psicológicas podem ser observadas durante todo o 

seu curso. Prejuízos sensoriais, cognitivos e de linguagem aparecem em adição as 

dificuldades do aprendizado e problemas de comportamento.  

A partir desses aspectos, o objetivo desse estudo foi avaliar a comunicação e 

expressão da linguagem corporal de 1 (um) adolescente com PC no convívio familiar e entre 

os pacientes do núcleo de Reabilitação de Diamantina. A importância desse estudo se justifica 

por ser comum caso de portadores de PC ter comprometimento grave na linguagem oral, o 

que pode dificultar sua comunicação, especialmente se o comprometimento dos movimentos 

motores também for acentuado. Entende-se que a comunicação e expressão da linguagem 

corporal fazem parte da cultura corporal de movimento, que é um dos objetos de estudo da 

educação física, e esta ciência, com finalidades educacionais, pode promover melhora nesses 

aspectos, por meio das práticas corporais em geral, a partir das características do público-alvo.  
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Outro motivo que fez com que essa pesquisa fosse desenvolvida foi a participação 

das pesquisadoras no grupo AMO (ação pelo movimento), que teve origem no mês de março 

de 2010 com desenvolvimento das atividades lúdicas e educativas com os pacientes 

portadores de PNE, as quais aconteciam nos horários ociosos na sala de espera e no corredor 

do núcleo de reabilitação de Diamantina. Foi a partir destas atividades que o interesse por este 

objeto de estudo se originou, com intuito de compreender como acontece a comunicação de 

pessoas com comprometimento na fala. 

Sabe-se que para qualquer tipo de intervenção, até mesmo as de caráter 

pedagógico, uma avaliação diagnóstica é essencial para nortear os objetivos do trabalho, 

considerando as especificidades e necessidades de cada indivíduo. Saber fazer tal avaliação é 

fundamental para o profissional de educação física, tendo em vista que, atualmente, o 

movimento de inclusão de PNEs no ensino regular tem se intensificado, o que é ratificado 

com a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), colocando a escola especial como 

instituição complementar ao processo pedagógico e ao atendimento especializado que os 

PNEs necessitam. Dentro deste contexto, a pesquisa poderá contribuir também no processo de 

inclusão de PNEs, favorecendo no conhecimento e aceitação das diferenças. É a partir do 

conhecimento das potencialidades e especificidades de cada aluno PNE que o processo de 

inclusão ocorrerá de forma plena, e conseqüentemente proporcionará melhoras do processo 

pedagógico e didático. 

Desse modo, apesar dessa pesquisa ser realizada em instituição de saúde, entende-

se que este trabalho pode ser de grande utilidade para os professores de educação física no 

contexto escolar, para que sua intervenção pedagógica contemple, de fato, as necessidades de 

cada indivíduo, ao mesmo tempo em que possa alcançar as finalidades da educação física 

neste contexto. 
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2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR 

 

 

Faz-se necessário caracterizar o desenvolvimento motor dito “normal”, visto que a 

paralisia cerebral acomete também o sistema motor do portador de PC. 

Segundo Bobath & Bobath (1989), o desenvolvimento motor normal caracteriza-

se por uma progressão gradual das habilidades latentes de uma criança, com os movimentos 

iniciais e simples dos recém-nascidos tornando-se mais variados e complexos. Há uma 

sucessão nas fases do crescimento, nas quais as primeiras aquisições são modificadas, 

elaboradas e adaptadas para padrões e habilidades de movimentos mais finos e mais seletivos. 

As transformações são mais nítidas e mais rápidas nos primeiros 18 meses, período em que os 

marcos fundamentais e importantes são atingidos.  

Até os 3 anos de idade, aproximadamente, o aperfeiçoamento no equilíbrio e 

habilidades manuais continua em ritmo acelerado. A partir dos 5 anos, em geral, o 

desenvolvimento torna-se mais vagaroso e não há nenhuma mudança drástica ou rápida. 

Os marcos no desenvolvimento usualmente são as atividades que uma criança 

atinge em certos estágios cronológicos, a partir das interações sociais e da sua história de vida.  

No entanto, o desenvolvimento não se processa numa seqüência linear. Em qualquer estágio 

do desenvolvimento da criança, quando esta atinge uma habilidade específica, muitas outras, 

igualmente importantes, são adquiridas, pertencentes a este mesmo período (idem). 

Logo, o progresso não é linear e existe uma grande sobreposição de habilidades. 

Ressalta-se ainda que, os aspectos do desenvolvimento do controle visual-motor, da 

percepção, manipulação e da linguagem estão intimamente relacionados com o 

desenvolvimento da capacidade motora geral.  

O desenvolvimento psicomotor ocorre por meio da interação e integração das 

dimensões cognitiva, afetiva e motora do indivíduo ao longo de seu desenvolvimento, 

enfocando a unidade da educação dos movimentos.  

Um desenvolvimento psicomotor típico apresenta qualidades nos movimentos que 

se integram e seguem as seguintes etapas, segundo Picq & Vayer (1985):  
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� Precisão: do 0 aos 7 anos;  

� Rapidez: dos 7 aos 10 anos;  

� Força muscular: dos 10 aos 15 anos.  

  A coordenação geral do indivíduo alcança seu desenvolvimento mais elaborado 

aproximadamente aos 15 anos, facilitando assim a educação de forma progressiva.  

  A educação psicomotora é uma ação pedagógica e psicológica, utilizando o 

movimento do corpo, com o objetivo de normalizar ou melhorar o comportamento da criança. 

Segundo Lapierre e Auconturier (1986), a educação psicomotora tem por objetivo além da 

descoberta do seu próprio corpo e da capacidade de execução do movimento, a descoberta do 

outro e do meio ambiente, utilizando melhor suas capacidades psíquicas, facilitando a 

aquisição de aprendizagens posteriores. 

Para trabalhar a educação psicomotora é necessária a utilização das funções 

motoras, perceptivas, afetivas e sócio-motoras, pois assim a criança explora o ambiente, passa 

por experiências concretas, indispensáveis ao seu desenvolvimento intelectual, e é capaz de 

tomar consciência de si mesma e do mundo que a cerca. Além disso, tem um papel essencial 

ao lado das reeducações pedagógicas e médicas, fornecendo à criança a medida de suas 

possibilidades, que são favoráveis na maioria dos casos, e através disto, ajudando-a a vencer 

sua ansiedade e tranqüilizando-a (PICQ E VAYER, 1985).  

A criança passa sucessivamente por diferentes estágios, sendo eles, numa 

perspectiva walloniana: Impulsivo Emocional (1º ano), Sensório Motor e Projetivo (1 a 3 

anos), Personalismo (3 a 6 anos), Categorial (6 a 12 anos), Adolescência (12 a 18 anos). 

Segundo Wallon (2008), a atividade motora está intimamente interligada a mental: do ato 

motor à representação mental ocorre uma evolução de todos os níveis de relação entre 

organismo e meio. 

Assim como os diferentes estágios, as dimensões motora, cognitiva e afetiva 

também fazem parte do processo de desenvolvimento de cada indivíduo, sendo que estas 

dimensões estão vinculadas entre si, e suas interações em constante movimento; a cada 

configuração resultante, há uma totalidade responsável pelos comportamentos daquela pessoa, 

naquele momento, naquelas circunstâncias.  

De acordo com Mahoney (2006, p.12):  

Cada configuração cria novas possibilidades, novos recursos motores, afetivos, 
cognitivos que se revelam em atividades que, ao mesmo tempo em que convivem 
com atividades adquiridas anteriormente, preparam a mudança para o estágio 
seguinte.  
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É possível identificar os comportamentos predominantes em cada estágio, sendo: 

1) Impulsivo Emocional – na fase impulsiva ocorre a exploração do próprio corpo em relação 

às suas sensibilidades internas e externas. Já na segunda fase – a emocional, é possível 

reconhecer padrões emocionais diferenciados para medo, alegria, raiva. Dessa forma, inicia-se 

o processo de discriminação de formas de se comunicar pelo corpo; 2) Sensório-motor e 

Projetivo – há exploração concreta do espaço físico pelo agarrar, segurar, manipular, apontar, 

sentar, acompanhadas pela fala e por gestos, contribuindo para a diferenciação dos objetos, 

separando-os. Essas atividades motoras, além de prepararem o afetivo contribuem também 

para o cognitivo, instrumentalizando a criança para a fase seguinte; 3) Personalismo – há a 

exploração de si mesmo, a construção da própria personalidade através de atividades de 

oposição, iniciando o processo de diferenciação entre o eu e o outro; 4) Categorial – a partir 

do desenvolvido na fase anterior cria-se condições para a exploração mental do mundo físico, 

possibilitando uma melhor compreensão de si mesmo; 5) Puberdade e Adolescência – há a 

exploração de si mesmo, como uma identidade autônoma, ocorrendo a contraposição de 

valores interpretados pelos adultos com quem convive e um melhor domínio de categorias 

cognitivas, favorecendo uma discriminação mais clara dos limites de sua autonomia e de sua 

dependência. 

Segundo Mahoney (2006), as leis que descrevem tanto o movimento na totalidade 

do processo de desenvolvimento, como nas fases dentro de cada estágio são as seguintes: a lei 

de alternância de direções opostas entre os estágios, onde o movimento predominante ou é 

para dentro (centrípeta) ou é para fora (centrífuga); a lei de alternância de predomínio de 

conjuntos funcionais a cada estágio, evidenciando qual deles é o preponderante (o motor na 

fase Impulsivo Emocional, o afetivo no Personalismo, Puberdade e Adolescência e o cognitivo 

no Sensório-Motor e Projetivo e Categorial); e a lei de integração dos conjuntos funcionais, 

que implica na relação indissociável entre eles, apesar da predominância de um conjunto em 

determinada fase do desenvolvimento.  

Cada um deles predomina em um estágio, e se nutrem mutuamente; o exercício e 
amadurecimento de um interferem no amadurecimento dos outros; e a lei da 
sucessão da predominância funcional ou integração funcional, onde os conjuntos 
funcionais são hierarquizados, ou seja, os primeiros são mais simples sendo 
integrados aos conjuntos mais complexos dos estágios seguintes. (MAHONEY, 
2006, p.14) 
 

A capacidade de responder com reações cada vez mais específicas as situações 

variadas é o que denominamos de desenvolvimento, em que o motor, o cognitivo e o afetivo, 
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estão totalmente integrados e qualquer atividade humana sempre interfere em todos eles. As 

três primeiras dimensões têm impacto na quarta, que é a pessoa, que, ao mesmo tempo em que 

garante essa integração, é resultado dela. Para Mahoney (2006, p.17), “a concepção de 

desenvolvimento é de um desenvolvimento em aberto, em processo, sempre a caminho de sua 

formação e nunca acabado, fechado”. 

Conforme Limongelli (2004, p.48), “a dimensão motora desenvolve-se de forma 

integrada às demais dimensões da pessoa”. E para compreender os processos de 

desenvolvimento é necessário entender os recursos que o indivíduo dispõe para interagir com 

o meio humano, físico e cultural. Com relação aos recursos, destaca-se o movimento, que 

constitui as relações que a pessoa estabelece em sua vida. 

No entanto, devemos ter uma compreensão mais ampla de movimento, não se 

restringindo a visão mecânica e estrutural, a qual o movimento corporal é analisado apenas 

nas suas relações biomecânicas, em que são medidos os efeitos produzidos na locomoção, que 

são apenas os deslocamentos observáveis do corpo ou parte dele por meio de relações físicas e 

matemáticas. Segundo Limongelli (2004), essa concepção de corpo humano como máquina 

compreende a pessoa de forma fragmentada, desconsiderando as influências das dimensões 

afetiva e cognitiva para a realização dos movimentos corporais. 

Wallon (2008) argumenta que o sentido humano do movimento caracteriza-se pela 

capacidade dos músculos de, além de gerarem tensão para os deslocamentos, serem também a 

base das atitudes dos seres humanos, que são expressões corporais formadas a partir da 

integração de emoções, pensamentos e intenções, caracterizando o sentido humano. 

Há três formas de deslocamento para o movimento humano: 1) Movimento 

exógeno ou passivo: são as posições que o corpo assume para alcançar o ponto de equilíbrio 

estável, é controlado pela região subcortical do cérebro, sendo considerados como 

movimentos subconscientes; 2) Movimento autógeno ou ativo: são deslocamentos voluntários 

ou intencionais do corpo, é chamado de movimento propriamente dito, são controlados pela 

região cortical do cérebro; 3) Movimento de reações posturais ou deslocamentos dos 

segmentos corporais: caracterizado pelas mímicas ou expressões corporais e faciais, sendo 

constituído nas atitudes que os seres humanos apresentam a partir das diversas emoções e 

vivências, são controlados também pela região subcortical do cérebro. Sua origem está na 

variação das emoções e os deslocamentos provocados ficam no nível músculo-cutâneo. A 

diferença entre o movimento exógeno e este está na origem e no nível de deslocamentos 
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realizados. A partir dessa concepção – reações posturais ou atitudes, nota-se a importância das 

emoções e do pensamento no movimento corporal humano. 

Ainda de acordo com Wallon (2008), é através da intensa comunicação entre o 

sistema nervoso somático e o visceral que ocorre a integração do sistema nervoso no controle 

das dimensões motora, cognitiva e afetiva. São as sensibilidades corporais que permitem ao 

sistema nervoso reconhecer as condições e necessidades de seu próprio corpo e do mundo 

exterior a ele. Estas são: 1) A sensibilidade interoceptiva, que é a mais primitiva e está ligada 

as vísceras; 2) A sensibilidade proprioceptiva relacionada a sensações de equilíbrio do corpo; 

3) A sensibilidade exteroceptiva que fornece informações do mundo exterior via os cinco 

sentidos: olfato, paladar, audição, visão e tato. 

As sensibilidades interoceptiva e proprioceptiva tem como base de informação a 

região subcortical. Já a exteroceptiva tem como base a região cortical. Estas estabelecem 

comunicação complexa e dinâmica entre si, garantindo a unidade e totalidade do ser. 

As emoções possuem um importante papel no desenvolvimento humano, pois os 

estímulos nervosos advindos de diferentes regiões cerebrais geram diferentes potenciais de 

ações nas miofibrilas dos músculos estriados, produzindo diferentes níveis de tônus muscular. 

Segundo Wallon (1934/1995; 1941/1998 apud LIMONGELLI 2004), os estímulos 

provenientes da região subcortical geram pequenos potenciais de ações e um nível de tônus 

muscular de baixa intensidade, produzindo apenas modificações na plástica da musculatura 

corporal, originando assim, as atitudes e expressões corporais das emoções, o que é 

denominado de tônus plástico. 

Os três tipos de deslocamentos do movimento humano possuem duas funções: 1) 

Função cinética: proveniente da região cortical do cérebro, que possibilita a realização do 

movimento autógeno ou ativo. Permite à pessoa executar seus movimentos voluntários e 

intencionais; 2) Função tônica: possui duas formas – a que se origina na sensibilidade 

proprioceptiva, permitindo a realização do movimento e a de origem interoceptiva, que 

possibilita a execução dos movimentos de reações posturais ou atitudes e permite a pessoa 

expressar corporalmente suas emoções.  

O movimento envolve uma rede complexa e integrada das inúmeras estruturas 

corporais, que se interrelacionam e produzem os diferentes tipos de movimentos, que ocorre 

também pela interação das dimensões motora, cognitiva e afetiva. 
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Conforme Mahoney (2006, p.17), “é de uma rede de relações entre os conjuntos – 

motor, afetivo e cognitivo – e entre eles e seus fatores determinantes – orgânicos e sociais – 

que emerge a pessoa. Impossível entendê-la fora dessa rede de relações”.  

O movimento é uma atividade de relação da pessoa consigo mesma, com os 

outros e com o meio, na qual são construídos e expressos conhecimentos e valores, os quais 

são expostos através de manifestações corporais humanas, que são geradas na dinâmica 

cultural se expressando de forma diversifica e com significados próprios conforme o contexto 

de cada grupo cultural específico. De acordo com Daolio (2004, p.9): 

 

O profissional de educação física trata do ser humano nas suas manifestações 
culturais relacionadas ao corpo e ao movimento humano, historicamente definidas 
como jogo, esporte, dança, luta e ginástica. O que irá definir se uma ação corporal é 
digna de trato pedagógico pela educação física é a própria consideração e análise 
desta expressão na dinâmica cultural específica do contexto onde se realiza.  

 

Considerando a dimensão cultural simbólica defendida por Geertz (1989 citado 

por DAOLIO 1998), este profissional pode ampliar seus horizontes a partir do momento em 

que sua área de atuação passar a considerar o homem como um ser eminentemente cultural, 

“contínuo construtor de sua cultura relacionada aos aspectos corporais” (idem, 2004, p.12). 

Sendo assim, a educação física, de fato, será considerada a área que estuda e atua sobre a 

cultura corporal de movimento. 

É através da cultura corporal de movimento que o ser humano expressa seus 

sentimentos de desejos, alegrias, pesares, respeito, temor, poder, entre outros, sendo ratificado 

por Fux (1983, p.2): "Quando o corpo se move e se expressa está nos dizendo a verdade". 

Essa linguagem não-verbal é de uma riqueza enorme e denota os estados interiores, o nosso 

mundo interno e os educadores não podem negar esse direito aos alunos. 
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2.2   PARALISIA CEREBRAL 

 

 

Segundo Miller e Clark1 (2002, p.01), “a paralisia cerebral (PC) não é uma doença, 

nem condição patológica ou etiológica, esse termo denota uma série heterogênea de 

síndromes clínicas caracterizadas por ações motoras e mecanismos posturais anormais”. Os 

sintomas ou sinais são causados por lesões neuropatológicas não progressivas em uma ou 

mais áreas específicas do cérebro, que geralmente ocorrem durante o desenvolvimento fetal, 

antes, durante ou imediatamente após o parto, ou na primeira infância. Os sintomas e sinais 

são complexos, com formas diferentes de apresentação clínica e, em muitos casos, de 

etiologia múltipla. A PC pode também ser referida como uma alteração do desenvolvimento, 

uma disfunção neuromotora ou uma alteração motora desenvolvimental.  

Segundo Bobath & Bobath (1989), as manifestações são diversificadas de acordo 

com a gravidade, a localização das lesões e das áreas cerebrais afetadas.  O ritmo de 

desenvolvimento da criança com PC é mais lento, pois, as mudanças nas suas atividades 

podem continuar até a adolescência ou mesmo até a vida adulta. Isso acontece especialmente 

em casos de crianças atetóides e atáxicas, que permanecem imóveis e não desenvolvem 

facilmente contraturas e deformidades. Na verdade, algumas crianças atetóides não aprendem 

a andar até a idade de 14 ou 15 anos. 

Os portadores de PC são classificados de acordo com o tipo e localização da 

anomalia motora, sendo divididas em: espásticas, discinéticas, atáxicas, atônicas e mistas. 

Porém, devemos salientar que sinais piramidais são observados nos tipos de paralisia cerebral 

discinética e atáxica, enquanto que os movimentos involuntários anormais são encontrados na 

espástica. 

 

 

2.2.1 PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA 

 

 

Pacientes com paralisia cerebral espástica apresentam características da síndrome 

do neurônio motor superior, pois o dano cerebral ocorre no córtex cerebral. Dentro do 
                                                 
1 Toda a fundamentação teórica sobre PC foi baseada fundamentalmente, nestes autores. Quando outras fontes 

forem citadas, elas serão devidamente referenciadas. 
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contexto médico, o termo espástica é caracterizado pela hipertonia muscular, que é o aumento 

na resistência ao estiramento muscular passivo. Segundo Miller e Clark (2002) é também 

descrita como espasticidade em canivete, isto é, quando uma articulação é movimentada 

passivamente, em poucos graus sente-se resistência máxima, sendo vencida quando o 

examinador exerce qualquer esforço. Em sua forma mais grave causa rigidez da parte afetada 

durante a flexão e extensão. 

 A paralisia cerebral espástica é classificada conforme a distribuição dos sinais 

anormais do neurônio motor superior. Diplegia espástica quando há um acometimento maior 

dos membros inferiores em relação aos superiores, sendo freqüentes nesta categoria vários 

graus de flexão, adução e rotação interna dos quadris e flexão nos cotovelos e joelhos, 

podendo ocorrer o pé eqüinovalgo ou calcaneovaro, limitação na extensão do antebraço, 

abdução do polegar, extensão do punho e supinação do antebraço. Quadriplegia é o 

comprometimento igual ou maior dos membros superiores, é a forma mais grave de PC, 

podendo o paciente manifestar um acentuado comprometimento intelectual, pouca ou 

nenhuma fala, dificuldades na deglutição e respiração, microcefalia, subluxação do quadril, 

contratura e escoliose, deficiência visual, convulsões, além de distonia. Hemiplegia ocorre 

quando um dos lados do corpo é afetado, o paciente pode apresentar o braço aduzido no 

ombro e dobrado no cotovelo, o antebraço pronado e o punho e dedos das mãos flexionados, o 

quadril parcialmente dobrado e aduzido com joelho e tornozelo flexionados. Os pés podem 

assumir posição eqüinovaro ou calcaneovalgo. Se ocorrer comprometimento mental acentuado 

concomitante a paralisia pode haver um atraso na aquisição da marcha. 

 Esse tipo de PC pode prejudicar o crescimento normal da criança, pois afeta os 

músculos e as articulações das mãos e pernas, resultando em movimentos anormais. Além 

disso, as lesões que acometem crianças com menos de 5 anos são ainda mais prejudiciais no 

desenvolvimento da inteligência, uma vez que coincide com o ápice na produção e seleção 

sináptica. 

 

 

2.2.2  PARALISIA CEREBRAL DISCINÉTICA 

 

De acordo com Miller e Clark (2002), este tipo de PC é caracterizada por 

movimentos involuntários da atetose, coréia e distonia. O portador pode apresentar hipotonia, 
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retenção dos reflexos primitivos, tendência a babar, expressões faciais involuntárias e 

desenvolvimento psicomotor atrasado. 

Na atetose os movimentos são lentos, suaves e contorcidos. Os movimentos 

anormais são acentuados ou induzidos por emoção, mudança da postura ou movimentos 

intencionais. Já nos movimentos coreiformes há contrações rápidas, irregulares e 

imprevisíveis de músculos. A distonia pode ocorrer durante a infância ou se houver 

desenvolvimento de uma hipertonia, que será do tipo tensional, afetando os músculos flexores 

e extensores. Outras formas de movimento involuntário também são encontradas, sendo 

divididas em: 1) atetóide: com movimentos coreiformes, atetóides ou combinação de ambos, o 

tônus muscular é normal ou hipotônico; 2) distônica: com características distônicas, tensão e 

padrões persistentes de reflexos neonatais. Tais pacientes podem apresentar comprometimento 

grave nos quatro membros e nos músculos do tronco e da faringe. 

 

 

2.2.3 PARALISIA CEREBRAL ATÁXICA 

 

 

Dentro co contexto da PC, a ataxia refere-se a um transtorno acentuado da função 

motora. Segundo Miller e Clark (2002), ao nascer os pacientes com PC atáxica podem 

apresentar hipotonia muscular e atraso nas habilidades motoras e da linguagem. Há uma 

relação diretamente proporcional entre a gravidade da deficiência motora e a deficiência 

associada, bem como uma analogia entre a aquisição da fala e a capacidade intelectual, que 

pode ser caracterizada como lenta, irregular e súbita. 

 

 

2.2.4  PARALISIA CEREBRAL ATÔNICA 

 

 

Neste caso, o desenvolvimento é extremamente vagaroso e o paciente não fica de 

pé e conseqüentemente não caminha. Pode apresentar microcefalia, severo atraso intelectual e 

disgênese cerebral. 
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2.2.5 DIAGNÓSTICO 

 

 

Segundo Miller e Clark (2002), apesar da lesão na PC não ser progressiva, os 

sinais clínicos se modificam e os padrões anormais surgem à medida que o sistema nervoso 

central amadurece. De acordo com Bobath & Bobath (1989), o diagnóstico de PC na primeira 

infância é difícil, principalmente se o paciente estiver entre 4 e 6 meses e pouco afetado, pois 

as anormalidades geralmente são imperceptíveis. Além disso, a criança desenvolve-se de 

maneira normal, embora de certa forma desajeitada e com dificuldade para movimentos finos 

e seletivos, e de percepção. Casos mais amenos apresentam algum atraso no desenvolvimento, 

com pouco progresso. Estes sinais iniciais de desenvolvimento atrasado podem levar a um 

diagnóstico de déficit intelectual isolado, a menos que haja também sinais óbvios de 

anormalidades físicas. As crianças com PC atingem o ápice de seu desenvolvimento mais 

tarde do que as crianças que não apresentam esta deficiência, e isto independe da inteligência 

e grau de comprometimento. Podem existir poucas mudanças nas atividades da criança 

durante os primeiros 12 meses e em casos mais graves até mesmo por 18 meses. 

Segundo Miller e Clark (2002), o desenvolvimento de postura e movimentos 

normais requer a integração e inibição dos reflexos primitivos do tronco cerebral. Alguns dos 

indícios de deficiência motora é o atraso no desaparecimento de determinado reflexo primitivo 

ou a presença de um reflexo fora de padrões normais, que desaparecem entre 3 e 6 meses. 

Conforme Bobath & Bobath (1989), a criança com PC torna-se mais ativa, posturas e 

movimentos anormais aumentam e se modificam, exigindo que ela se adapte às atividades 

funcionais. Tais transformações são diferentes nos vários tipos de PC, fazendo com que o 

conhecimento destas mudanças nas condições da criança seja de grande relevância para a 

identificação dos primeiros sinais de anormalidades, para o tratamento e prevenção de 

algumas doenças secundárias. Infelizmente, o prognóstico é incerto e os resultados do 

tratamento não são predizíveis até que a criança atinja um estágio avançado no 

desenvolvimento, ou seja, a partir dos 5 anos ou mais, especialmente com crianças atáxicas ou 

atetóides. 

De acordo com Miller & Clark (2002), há alguns sintomas não-específicos que 

podem ajudar no diagnóstico precoce, são eles: Histórico perinatal e obstétrico suspeito; 

Comportamento anormal; Atraso psicomotor; Retenção ou assimetria dos reflexos primitivos; 
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Hipotonia desproporcional à capacidade do músculo; Hiper-reflexia e clônus; Padrões 

oromotores divergentes; Anomalias oculomotoras; Reações posturais tardias. 

 

 

 2.3 O PAPEL DO EDUCADOR FÍSICO NA SAÚDE PÚBLICA 

 

 

Segundo Luz (2007), a área da educação física é muito complexa, pois mesmo 

estando situada no campo biomédico, na área da saúde, possuindo disciplinas básicas comuns 

deste campo, partilhando de conceitos e teorias, historicamente a educação física possui um 

conjunto de saberes e práticas tradicionais relacionado ao treinamento do corpo, o qual 

antecedeu a medicina moderna e a clínica das especialidades. Além disso, foram somente nos 

séculos XIX e XX que a prática da educação física foi incluída como disciplina nas escolas, 

no desporto, nos quartéis, se institucionalizando nas diferentes modalidades, e em seguida nos 

hospitais com fins terapêuticos na forma de “reabilitação”. 

O SUS também tem feito história, tornando-se precursor em programas inéditos de 

medicina alternativa, ao institucionalizar as chamadas medicinas não ortodoxas, assim como 

os programas terapêuticos naturais e as práticas auxiliares de terapia, como tai chi chuan 

como coadjuvantes na prevenção e recuperação de patologias ou deficiências específicas. 

Diante disso, faz-se necessário a inclusão de práticas corporais no sistema de saúde, atuando 

tanto na prevenção, quanto na recuperação e promoção da saúde.  

De acordo com o Programa Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), dentro das 

ações específicas do profissional de educação física constam: 

� Estimular a inclusão de pessoas com deficiências em projetos de práticas corporais / 

atividades físicas; 

� Ofertar práticas corporais / atividade física como caminhadas, prescrição de 

exercícios, práticas lúdicas, esportivas e de lazer, na rede básica de saúde, voltadas tanto para 

a comunidade como um todo quanto para grupos vulneráveis. 

 Os programas específicos de Educação Física na área da saúde possuem como 

objetivo principal a mudança de comportamentos através de ações de ensino-aprendizagem, 

que são conceituados como programas de educação em saúde.   
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De acordo com Candeias (1997, p.210), “a educação em saúde caracteriza-se por 

quaisquer combinações de experiências de aprendizagem delineadas com vistas a facilitar 

ações voluntárias conducentes à saúde”. Ainda de acordo com o autor:  

 

Promoção em saúde como uma combinação de apoios educacionais e 
ambientais que visam atingir ações e condições de vida conducentes à saúde. 
Combinação refere-se à necessidade de mesclar os múltiplos determinantes 
da saúde (fatores genéticos, ambiente, serviços de saúde e estilo de vida) 
com múltiplas intervenções ou fontes de apoio. Educacional refere-se à 
educação em saúde tal como acima definida. Ambiental refere-se a 
circunstâncias sociais, políticas, econômicas, organizacionais e reguladoras, 
relacionadas ao comportamento humano, assim como a todas as políticas de 
ação mais diretamente relacionadas à saúde. (p. 210) 
 

A promoção em saúde, além de englobar ações políticas e econômicas, as quais 

dificilmente acontecem nas ações de educação em saúde, envolve também a educação em 

suas práticas, que é como se enquadra os programas de Educação Física. A promoção em 

saúde, então, atuará diretamente nos fatores determinantes da saúde que estão relacionados à 

alegria e prazer, sensações que estão presentes nos momentos das práticas corporais, os quais 

são orientados por um profissional de educação física. 

Florindo (1998), lista algumas ações relevantes que podem ser enquadradas como 

projetos de promoção em saúde na área de Educação Física: Programas de ciclovias; 

Programas de atendimento gratuito em avaliação física e prescrição de exercícios físicos em 

centros de saúde; Programas de ginástica laboral.  

Atualmente, a presença do profissional de educação física na área da saúde e 

educação é de grande importância devido à maior incidência das doenças crônicas que estão 

associadas ao sedentarismo e aos hábitos alimentares inadequados desde a infância. Além 

disso, as práticas corporais nos espaços de saúde podem promover o desenvolvimento integral 

do indivíduo nas dimensões cognitiva, afetiva e motora, tal como preconiza Wallon, 

especialmente se considerarmos a concepção de movimento defendida pelo autor francês já 

exposta neste trabalho.  

Nesse sentido, a educação física, tanto nas instituições de saúde como nas 

escolares, pode promover, por meio da dança, ginástica, esportes e das atividades lúdicas, a 

promoção de saúde e a aprendizagem.  

 As atividades lúdicas, especialmente o brincar, deve ser estudado como uma atividade 

que contribui para a criação de vínculos e laços, se caracterizando como um ato social.  De 
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acordo com o Vygotsky (1991), o brinquedo está contextualizado na dimensão lúdica, sendo 

um elemento de acesso à realidade das relações existentes e também um agente de 

desenvolvimento humano. Enquanto brinca a criança faz generalizações, independente das 

condições objetivas dessa atividade. Exemplo: na brincadeira, apesar da criança imitar alguém 

que viu, ela não imita especificamente a pessoa, mas todas aquelas que desempenham os 

papéis imitados (ocorre uma ação generalizada). 

Por isso é importante observar a criança enquanto ela brinca, pois ela revela as 

formas como generaliza o mundo que vivencia, direta ou indiretamente, e como está se 

apropriando dele, quais são suas dificuldades, medos, anseios, dúvidas. “A ação na esfera 

imaginativa, a criação das intenções voluntárias e a formação dos planos da vida real e 

motivações volitivas - tudo aparece no brinquedo, que se constitui, assim, no mais alto nível 

de desenvolvimento pré-escolar”. (VYGOTSKY, 1991, p.117). 

Ao conceitualizar o imaginário, o autor afirma a existência de uma atmosfera 

emocional e das regras. '' Não existe brinquedo sem regras. A situação imaginária de qualquer 

forma de brinquedo já contém regras de comportamento, embora possa não ser um jogo com 

regras formais estabelecidas a priori” (idem). As regras que no brinquedo encontravam-se 

ocultas, passam a dominar os jogos, caracterizando o desenvolvimento do brinquedo, que  

passa de “jogos em que há uma situação imaginária  às claras e regras ocultas para jogos com 

regras às claras e uma situação imaginária oculta”(idem). 

Segundo Amaral (2004), no jogo cooperativo busca-se aproveitar as condições, 

capacidades, qualidades ou habilidades de cada indivíduo, aplicá-las em um grupo e tentar 

chegar a um objetivo comum. O que mais importa é a colaboração de cada indivíduo do 

grupo, é o que cada um deles tem para oferecer no momento da atividade, para que o grupo 

consiga agir com mais eficiência nas tarefas.  

O brincar e o jogo são práticas de domínio público e também uma prática 

inclusiva. As atividades lúdicas são a linguagem das possibilidades e das trocas, sendo 

importante no contexto educacional e lúdico, bem como no processo de reabilitação de 

crianças e adolescentes com PC. Além disso, por meio das atividades lúdicas é possível não 

apenas desenvolver atividades de intervenção, mas também diagnósticas, tendo em vista que 

tais atividades podem ser mais motivadoras que testes padronizados para avaliação 

psicomotora, da linguagem, cognição, ou qualquer outro aspecto do desenvolvimento 

humano. 
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Nessa perspectiva, é fundamental que o profissional de educação física se aproprie 

das atividades lúdicas não apenas na sua função recreativa, de lazer ou de intervenção 

pedagógica ou promotora de saúde, mas que também utilize como instrumento de diagnóstico. 
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3. MÉTODOS 

 

 
Foi realizado um estudo de caso após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa (protocolo 142/2010) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

- UFVJM. Esta pesquisa deve-se ao fato da dificuldade encontrada na comunicação, e 

conseqüentemente na compreensão desta, durante as atividades lúdicas desenvolvidas pelo 

grupo AMO (Ação Pelo Movimento) no núcleo de reabilitação Nossa Senhora da Saúde 

localizado em Diamantina do qual as pesquisadoras fazem parte, que acontecem nos horários 

ociosos na sala de espera e nos corredores desta instituição com pacientes (crianças e 

adolescentes) portadores de necessidades especiais, inclusive PC.  

 

 

3.1 PARTICIPANTE E LOCAL 

 

 

Este estudo de caso foi realizado no núcleo de Reabilitação Nossa Senhora da 

Saúde da Cidade de Diamantina/MG. A escolha do local deve-se ao fato desta instituição ser a 

única a realizar atendimentos de alta complexidade, especialmente a portadores de 

necessidades especiais (PNEs), onde 80% dos pacientes são portadores PC e, além disso, ser 

onde se realiza a prática de extensão do grupo  AMO da UFVJM com crianças e adolescentes 

atendidos nesta instituição. 

Os critérios para participação da pesquisa foram: ser adolescente, com idade entre 

13 e 18 anos, portador de PC, sem oralidade, ser paciente do núcleo e, tanto paciente quanto 

acompanhante (mãe ou pai) terem disponibilidade de horário para participar da pesquisa.  

O paciente e seu responsável foram informados a respeito da pesquisa e sobre o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, o qual foi assinado por estes após os 

respectivos consentimentos. 

Miguel2, 17 anos, sexo masculino, sem oralidade, portador de PC mista, apresenta 

contraturas e hipertonia nos membros inferiores e membro superior esquerdo, evidenciando a 

PC Espástica, demonstra também atraso nas habilidades motoras e da linguagem, 

                                                 
2 Nome fictício dado ao participante da pesquisa. 
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caracterizando a PC atáxica, além disso, não fica de pé e não anda sozinho, identificando a 

síndrome atônica.  

De acordo com a mãe, Miguel possui 2 (dois) irmãos, sendo ele o segundo filho e 

o único PNE. Na casa onde vivem moram nove pessoas todas com parentesco de 1°grau, 

destas 5 (cinco) estudam e todos trabalham.  

 

 

3.2 PROCEDIMENTOS 

 

 

1ª Fase - Levantamento dos Dados 

Nesta fase, foi realizado um levantamento de dados a partir do prontuário do 

participante.  Posteriormente, foi feito entrevista semi-estruturada com a mãe do participante 

(apêndice 1). Tentou-se entrevistar os profissionais de fisioterapia e fonoaudiologia que 

atendem Miguel no núcleo de reabilitação, mas estes não demonstraram disponibilidade de 

tempo para tal atividade. Além desses dados, também foi feita uma avaliação psicomotora 

com o Miguel (apêndice 2) para melhor compreensão das possibilidades de comunicação 

utilizadas por ele a partir de seu corpo. Esse estudo foi registrado, tal como exposto neste 

apêndice. 

 

2ª Fase - Atividades Desenvolvidas  

Foram desenvolvidos dois tipos de jogos que exigiam comunicação: detetive e 

imagem e ação.  

Detetive: Esse jogo funciona na base do "pisca-olho". Primeiro são feitos vários papéis para 

ser retirado em sorteio. Nestes devem conter figuras que caracterizem os personagens: 1 

Assassino, 1 Detetive e várias Vítimas. Quanto mais pessoas nessa brincadeira melhor. Depois 

de dobrá-los cada participante escolhe um papel e também será entregue duas placas extras 

com os símbolos de morte e prisão. Cada participante deve manter sigilo de sua função na 

brincadeira. Depois disso, forma-se uma roda com todos sentados e inicia-se a brincadeira. 

Todos se entreolham, o assassino deve matar a vítima piscando o olho para ela, caso esta seja 

vítima deverá dizer ou levantar a placa: Morri. A função do detetive é descobrir quem é o 
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assassino. Acaba quando o detetive descobre e diz para o assassino: "Você está preso em 

nome da lei" ou levanta a placa respectiva. Não existem vencedores nem perdedores, mas a 

surpresa de descobrir quem é o assassino e o detetive é muito divertido.  

Imagem e Ação: demanda criatividade para desenhar ou fazer mímica e boa memória. São 

formadas equipes cujo objetivo é chegar ao final da trilha de um tabuleiro antes dos outros 

grupos. Os peões são movimentados quando os jogadores conseguem se fazer entender 

através de desenhos ou mímicas, se isso não ocorrer ele fica parado. Há um conjunto de 

cartas, que pertencem às categorias que foram adaptadas para apenas duas, que são: P: 

profissões; A: animais, que serão sorteadas por apenas uma das pessoas de cada equipe 

(alternadamente, sendo que todos podem e devem participar). Então, o tempo começará a ser 

cronometrado e ele começa a desenhar ou fazer mímicas para os membros da sua equipe, 

tentando fazer com que eles adivinhem e digam a palavra ou façam os gestos que a 

identifique, ou até que se esgote o tempo. O desenhista não pode usar comunicação verbal.  

Se a equipe conseguir adivinhar, ela continua a jogar, lançando o dado, avançando 

o peão o número de casas respectivas, fazendo um rodízio de desenhistas e pegando uma nova 

carta. A carta anterior é colocada atrás das outras. Dois peões podem ocupar uma mesma casa 

ao mesmo tempo. Cada vez que uma equipe precisar desenhar ou gesticular. Se a palavra não 

for adivinhada, o dado é jogado passam a vez para a próxima equipe.  

A equipe que receber o dado começa comprando uma nova carta e não lançando o 

dado.  O dado só é lançado para mover um peão quando uma palavra for adivinhada. 

O jogo prossegue desse modo até que um dos peões complete todo o percurso.  

Material: 1 tabuleiro; 1 ampulheta ou relógio; cartas indicando profissões e 

animais; 1 dado; 2 peões; lápis e papel para as equipes. 

Os jogos aconteceram no Núcleo de Reabilitação e contou com a participação de 

mais 5 (cinco) crianças e adolescentes que estavam no local no momento da atividade, os 

quais foram convidados a participar das atividades. Todos os convidados andavam sem muita 

dificuldade, possuíam oralidade, eram do sexo masculino, faixa etária dos 8 aos 17 anos. Os 

convidados dos jogos aceitaram as regras dos jogos, que foram adaptadas considerando as 

possibilidades comunicativas de Miguel.  

As atividades foram desenvolvidas em uma sessão, de aproximadamente 1 hora e 

meia, uma semana depois da avaliação psicomotora e das entrevistas.  
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Foi através dessas atividades de cunho educativo que se avaliou as diversas 

possibilidades comunicativas, bem como o grau de dificuldade de comunicação do Miguel, a 

partir da expressão corporal. 

Importante ressaltar que os aspectos éticos relacionados à pesquisa foram 

tomados, garantindo sigilo ao anonimato de todos os participantes, bem como a possibilidade 

dos participantes que quisessem sair da pesquisa, em qualquer momento. 

 

 

3.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

 

A análise descritivas dos dados obedeceu a uma seqüência de atividades iniciadas 

com transcrição das entrevistas e posteriormente a visualização do material de filmagem. O 

material para análise foi composto de um dia de filmagem, correspondente às atividades de 

jogos desenvolvidos pelo grupo de convidados e Miguel. A transcrição foi realizada de acordo 

com a ocorrência e seqüência temporal dos fatos, registrando todos os tipos de comunicação 

utilizados pelas pesquisadoras e pelo grupo de convidados participantes, da maneira que 

ocorreram de fato. 

A transcrição da filmagem foi complementada com as informações obtidas no 

prontuário. 

Com base nas categorias estabelecidas por Sameshima e Deliberato (2009), as 

informações foram organizadas a partir dos critérios abaixo: 

Categoria 1 - Não-verbal/vocal: foram consideradas as vocalizações, risadas e palavras não 

articuladas. 

Categoria 2 - Não-verbal/não-vocal: foram considerados o uso de gestos, indicações e 

expressões faciais 

Categoria 3 - Não-verbal/não-vocal e não verbal/vocal: foram consideradas a utilização de 

gestos, indicações ou expressões faciais concomitantes às vocalizações, risadas ou palavras 

não articuladas. 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1 TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

 

4.1.1   CARACTERIZAÇÃO DA FAMÍLIA: 

 

 

A família de Miguel mora na cidade de Presidente Juscelino, próxima ao 

município de  Curvelo, segundo a mãe em uma casa com quintal grande onde Miguel cuida de 

plantas e animais de estimação. Os responsáveis pelos cuidados diários de Miguel e da casa, 

são respectivamente a avó materna e irmã mais nova. A mãe diz que ele apresenta pouca 

dificuldade nas atividades de vida diária (AVD), se locomove engatinhando e faz sozinho as 

seguintes atividades: tomar banho, alimentar-se, cuidar de sua higiene, cuidar de seus animais 

de estimação. Esta relatou ainda que uma das principais dificuldades de Miguel é em 

expressar sentimentos novos, como quando adoece.  

 

 

4.1.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO PARTICIPANTE DA PESQUISA: 

 

 

Miguel acorda diariamente às 5 (cinco) horas da manhã e devido à dificuldade em 

tomar o remédio anti-convulsivo (12-12horas) a mãe optou em dar a mamadeira com leite 

junto deste, pois antes desta adequação quando Miguel estava com 3 – 4 anos de idade não 

conseguia engolir o comprimido, o que provocava vomito. Depois do desjejum Miguel vai 

para o quintal onde planta e cuida de alguns animais de estimação.  À noite o remédio é 

administrado também com mamadeira de suco, dessa forma ele toma todo o conteúdo 

deixando a mãe mais tranqüila por ter se alimentado e tomado a medicação. Devido as 

dificuldades encontradas para o transporte, com os cuidados especiais e o local onde mora ser 

de difícil acesso, nunca frequentou a escola  e gosta muito de jogos virtuais, entre eles vídeo-

game e computador. 
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A mãe relatou que durante a gravidez contraiu rubéola. Foi aos sete meses de 

idade que a avó dele, ao dar banho, percebeu atraso no seu desenvolvimento e algo “errado” 

com a tonicidade do corpo e também que ele não emitia nenhum som. Após levá-lo ao médico 

foi diagnosticada a paralisia cerebral, decorrente da falta de oxigênio do lado esquerdo do 

cérebro. O diagnóstico provocou um grande abalo emocional em toda família, mas com o 

decorrer do tempo a aceitação aconteceu com naturalidade. Segundo o relato da mãe, a 

relação da família com ele é a mesma que a de uma pessoa sem limitações físicas e motoras.  

Há dois anos está em tratamento no núcleo de reabilitação, sendo atendido 

semanalmente na fisioterapia e fonoaudiologia. Anteriormente já fazia tratamento 

fisioterápico na sua cidade. Sua principal forma de comunicação é por gestos, e toda sua 

família o compreende com facilidade. Manifesta afeto ou agressividade de acordo com o 

sentimento predominante do momento, sendo carinhoso ou nervoso, quando é contrariado vai 

engatinhando para o quintal.  

  

 

4.1.3  ESTUDO PSICOMOTOR 

 

 

Miguel é hemiplégico acometido do lado esquerdo, braço esquerdo aduzido no 

ombro e flexionado no cotovelo, antebraço pronado, punho e dedos da mão esquerda 

flexionados, o quadril parcialmente dobrado e aduzido com joelho e tornozelo flexionados. 

Sua musculatura é hipertônica do lado esquerdo do corpo, mantendo estes membros 

flexionados a maior parte do tempo. Já a extensibilidade e a passividade estão presentes nos 

membros direitos, mas não nos membros esquerdos. Quanto à paratonia, está presente apenas 

no antebraço direito, estando ausente na mão e pé direitos e esquerdos e antebraço esquerdo. 

Não há presença de sincinesias bucais e contralaterais, no entanto apresenta o sentido 

cinestésico e a dismetria.  

Não conseguiu manter um controle visual no movimento realizado em diferentes 

pontos no espaço aéreo, no entanto, fixou seu olhar na pessoa que realizava o gesto. Com 

relação à equilibração, possui equilíbrio estático de tronco em posição sentada, já na posição 

vertical, tanto estático quanto dinâmico, é ausente. Tanto a coordenação óculo-manual quanto 

a óculo-pedal estão presentes. Já a coordenação dinâmica manual, a precisão é maior que a 
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velocidade. Apresenta tanto noções do corpo quanto motricidade facial satisfatórias. Possui 

noções de lateralidade, dimensão espacial e de tamanho. Sua lateralização é inata, sendo 

predominantemente destra.  

Na reprodução de estruturas rítmicas acompanhou até a metade da bateria 

enquanto a complexidade era baixa. Diante da dificuldade Miguel realizava os movimentos 

simultaneamente a pesquisadora, não parava, mas executava-os de forma errada. As 

habilidades de lateralidade ocular e auditiva estão presentes em ambos os lados, já a manual e 

a pedal estão presentes apenas nos membros direitos. Com relação às habilidades de 

atividades de vida diária (AVD) relacionadas no apêndice 3, consegue realizar todas com o 

membro direito, com exceção de descalçar os sapatos que necessita de auxilio. 

A partir deste estudo complementado com as informações do prontuário, foi 

possível conhecer as potencialidades e as principais dificuldades de Miguel, e assim adequar 

os jogos realizados e nortear as pesquisadoras para uma melhor comunicação e interação com 

este. 

 

 

4.2 TRANSCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 

4.2.1 JOGO 1: IMAGEM E AÇÃO 

 

 

O jogo Imagem e Ação foi realizado no corredor da sala de espera, com a 

participação de mais 5 (cinco) meninos, na faixa etária dos 8 aos 17 anos que foram 

convidados no momento da atividade e divididas em duas equipes: azul e verde, compostas 

respectivamente por: convidado A, B e C; Miguel, convidado D e E. Algumas regras foram 

adaptadas e/ou anuladas, como: o tempo que não foi padronizado, a não utilização de 

desenhos na hora do jogo, a não continuidade da mesma equipe jogar caso acertasse, pois 

todos tinham tempo marcado para seus atendimentos com os profissionais do Núcleo.  

Foram explicadas as regras do jogo para todos os participantes, apenas um destes 

falou que conhecia o jogo, os temas escolhidos foram animais e profissões. Enquanto isso 

Miguel observava a movimentação do local. No decorrer do jogo ficou mais atento, 
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interagindo com os outros participantes e demonstrando interesse e entendimento das regras. 

Um jogador de cada equipe jogou o dado para saber quem tirava o maior número, na primeira 

tentativa houve empate, na segunda a equipe azul ganhou e saiu na frente. Ao longo da 

atividade as equipes foram auxiliadas pelas pesquisadoras com dicas e perguntas sobre 

tamanho, o tipo de trabalho realizado, visando uma melhor gesticulação.  

A primeira carta sorteada foi a borboleta e esta foi representada pelo convidado A 

batendo os braços simbolizando o vôo e esta foi descoberta pelo B e a equipe azul marcou o 

ponto,  passando as cartas para a equipe verde. Na vez de Miguel a carta tirada foi cachorro e 

este emitiu sons característicos do animal, pegou na orelha para mostrar que o animal é 

orelhudo, utilizou os quatro dedos da mão para demonstrar que possui quatro patas, com a 

mão e o chão mostrou que o animal era pequeno. Ao ser solicitado a andar como o animal 

sorriu gesticulando que não, e foi neste momento que seu colega de equipe acertou, e Miguel 

comemorou sorrindo e tocando nas mãos dos companheiros. Manteve-se atento a todos os 

gestos da outra equipe, acompanhava com o olhar a pessoa que estava falando. 

A terceira carta sorteada foi o gato, não sendo bem caracterizada por gesto, pois o 

convidado B infringiu as regras do jogo emitindo o miado, o que facilitou a descoberta pelo 

convidado A. Na quarta carta saiu o pintor, caracterizada com movimentos do pincel e Miguel 

descobriu com a ajuda de sua mãe que dava dicas relacionadas ao convívio familiar, bateu na 

parede e fez os movimentos como se estivesse pintando. 

 A quinta carta foi o boi descoberta no primeiro gesto pelo convidado B quando o 

convidado C colocou os dedos na cabeça indicando os chifres. A sexta carta foi o profissional 

de informática representada pelo convidado E com os movimentos dos dedos como se 

estivesse digitando, depois o mesmo utilizou o dado para simular um mouse, o que contribuiu 

para que o convidado D acertasse. Na sétima carta estava o peixe, sendo gesticulada pelo 

convidado A com o movimento dos braços simulando o nado e na primeira tentativa o 

convidado B acertou. A oitava carta foi escolhida por Miguel e este ao tirar a carta percebeu 

que seu colega de equipe estava tentando ver e escondeu atrás do corpo e representou o 

cantor, então pegou na orelha como se quisesse dizer que produz som, com as duas mãos fez o 

formato da caixa, que ao ser questionado se era um microfone gesticulou que não, então foi 

perguntado por uma das pesquisadoras se era uma caixa de som e este afirmou com a cabeça 

que sim, com isso o convidado D acertou a profissão. 
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A nona carta foi motorista gesticulada pelo convidado B com os movimentos das 

mãos e dos braços como se estivesse segurando o volante e descoberta nas primeiras 

tentativas pelo convidado A. A décima carta foi o fotógrafo, em relação às outras simulações 

esta foi que teve o menor tempo para ser descoberta, pois bastou o representante colocar as 

mãos paralelas ao rosto e movimentar o dedo indicador que Miguel apontou para a filmadora 

que estava registrando as atividades. 

O engenheiro foi a décima primeira carta gesticulada pelo convidado C com os 

movimentos que imitava o martelo, foi descoberta na segunda tentativa pelo convidado A. A 

décima segunda carta foi o médico, mas na hora de dar a dica uma das pesquisadoras  falou a 

profissão, tendo o convidado E que escolher outra, que foi o cientista e como era uma carta 

que possuía um maior grau de dificuldade esta foi trocada novamente. Desta vez saiu a 

borboleta novamente, pois foi utilizado dois jogos de cartas similares para cada equipe, esta  

foi caracterizada pelos movimentos das asas com as mãos mostrando que era um animal 

pequeno e quando Miguel percebeu o que era apontou para o lençol mostrando o desenho de 

uma flor e depois apontou novamente, mas desta vez para a borboleta que estava ao lado da 

flor. A décima terceira carta era o policial e com os dedos polegar e indicador simbolizou o 

revólver.  

A décima quarta carta foi a zebra e esta gesticulada pelo Miguel que movimentou 

o tronco para demonstrar como o animal andava, depois apontou para o tabuleiro que tinha as 

cores branco e preto e colocou as mãos acima do corpo mostrando que era um animal grande, 

uma das pesquisadoras sinalizou para a blusa listrada e ele concordando com a dica apontou 

para a blusa  e seu colega D descobriu. 

O jogo terminou empatado, sendo interrompido pela fisioterapeuta que chamou os 

três participantes da equipe azul para atendimento. O jogo teve duração de 28’27” (vinte e 

oito minutos e vinte e sete segundos), passando para o jogo seguinte: detetive. 

 

 

4.2.2   JOGO 2: DETETIVE 

 

 

Antes de iniciar a filmagem foi dada a explicação da atividade para todos os 

participantes, que disseram já conhecer o jogo. Então, foi realizado o sorteio dos personagens, 
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e coincidentemente Miguel retirou o papel de assassino. Uma das pesquisadoras ficou 

auxiliando-o, orientando por diversas vezes o que ele deveria fazer e mostrando os outros 

participantes. Por várias vezes, Miguel gesticulou a uma das pesquisadoras para ir embora, 

encenando ciúmes e sinalizando que preferia a outra, além disso, se distraia com a 

movimentação ao seu redor. 

Quando era questionado a respeito da brincadeira, apontava para os outros 

participantes e ria. Após um desses momentos escondeu seu rosto com o boné. Em um 

determinado momento (2’50”), fixou o olhar em um participante e novamente escondeu o 

rosto com o boné, logo após apontou para este como se quisesse dizer algo, mas o mesmo 

disse que ninguém havia piscado para ele. 

Em um determinado momento brincou com uma criança que havia sentado 

próximo a ele e depois direcionou seu corpo para um participante (o mesmo da situação 

anterior) aproximando seu rosto do ouvido dele. 

Por várias vezes ao longo do jogo, Miguel escondeu o rosto com o boné para que 

os outros não vissem o que ele queria falar com uma das pesquisadoras, sinalizou que 

entendeu a brincadeira e gesticulou para uma das pesquisadoras para que esta saísse do local 

para demonstrar que preferia ficar com a outra. Somente após desligar a filmadora, o 

voluntário piscou de forma clara para o participante a seu lado.  

Devido ser horário das sessões de fisioterapia dos convidados foi necessário a 

troca destes no jogo, saindo dois de cada equipe e sendo convidado mais dois novos, dos 

quais um era do sexo masculino com idade de 6 anos, a outra era uma integrante do grupo 

AMO, o terceiro era o convidado A do jogo anterior e para complementar os integrantes do 

jogo uma das pesquisadoras. Miguel ficou inibido e não interagiu com os novos participantes, 

o que prejudicou o desenrolar da atividade e esta não atingisse seu objetivo. 
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5.  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

O desenvolvimento psicomotor, de acordo com Picq e Vayer (1985), e 

considerando os resultados da avaliação psicomotora de Miguel, está atrasado com relação ao 

período adequado para sua faixa etária, que é a coordenação geral, pois, não anda, não 

consegue se equilibrar, não coordena a movimentação do lado esquerdo. Apesar disso, 

consegue ser independente nas AVDs. Segundo a definição de Lapierre (1989), a educação 

psicomotora tem um papel essencial na descoberta da capacidade em executar os movimentos 

do corpo utilizando melhor suas capacidades psíquicas e facilitando na aquisição de 

aprendizagens posteriores, o que para Miguel é necessário, principalmente com relação ao 

lado esquerdo do corpo que não é utilizado.  

O núcleo familiar é o local onde ocorre a formação da base inicial do indivíduo, o 

que caracteriza a família como principal responsável pela criança, favorecendo os aspectos 

essenciais para o seu crescimento e desenvolvimento físico, intelectual, psicológico e social, 

pois este processo depende em grande parte dos cuidados recebidos durante a primeira 

infância. Pois, de acordo com Vygotsky (1994 citado por SILVA 2001): 

“A influência do ambiente sobre o desenvolvimento infantil, ao lado de outros tipos 
de influências, também deve ser avaliada levando em consideração o grau de 
entendimento, a consciência e o insight do que está acontecendo no ambiente em 
questão”. (p.343) 
 

Quando crianças nascem com qualquer tipo de comprometimento que implicará 

num processo de desenvolvimento diferenciado, se comparado com o que se espera das 

atitudes familiares, estas podem tender a ações voltadas para a superação das limitações que o 

comprometimento acarreta à superproteção, seja total ou parcial. Neste último, podem ser 

reveladas concepções de incapacidade do indivíduo em lidar com as adversidades e desafios 

que se impõe a qualquer processo de desenvolvimento humano, ou ainda (mas não excluindo 

o anterior) como forma de facilitar a vida dos cuidadores já que a aprendizagem e o 

desenvolvimento de pessoas com algum tipo de comprometimento podem demandar maior 

tempo. Esse aspecto pode ser observado na família de Miguel, especificamente no caso da 

mãe, que ainda utiliza a mamadeira como forma de garantir a ingestão de medicamentos 

necessários para o filho, mesmo este tendo total habilidade em beber líquidos usando copos, 

segundo o próprio relato da mãe. 
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Apesar da justificativa dada por ela ser de facilitar seu trabalho e de ter 

tranqüilidade no uso adequado das medicações por parte de Miguel, essa ação teve origem 

ainda quando este tinha poucas habilidades no trato com copos, o que não se justifica 

atualmente. Além disso, o uso da mamadeira pode significar uma certa infantilização da mãe 

em relação ao filho, que já é um adolescente e que tem independência nas AVDs, segundo o 

próprio relato dela. 

Os objetivos deste estudo e as possibilidades de tempo para sua realização não 

permitem afirmar as razões efetivas de tal infantilização, contrastando com o discurso de 

independência de Miguel, no entanto, tal comportamento por parte da família de pessoas com 

PNEs, especialmente as mães são comuns.  

Vale também ressaltar o fato de Miguel nunca ter freqüentado instituição escolar. 

A justificativa da mãe destaca as dificuldades de acesso a escola e nos cuidados de Miguel, 

apesar deste ser independente(segundo ela mesma). Seria necessário uma verificação mais 

cuidadosa das condições para o acesso a escola, a partir de sua residência e os serviços que o 

município oferece para casos  como o de Miguel (que pode efetivamente impedir o acesso a 

escola), mas esse fato também pode revelar superproteção, por compreender Miguel como 

incapaz de frequentar instituições escolares e/ou ainda ter receio que nela o filho não 

receberia os cuidados que a mãe considera adequados. 

Com relação aos jogos realizados, o que propiciou maior interação entre Miguel e 

os convidados foi Imagem e Ação, demonstrando estar mais desinibido e descontraído. O 

objetivo proposto foi alcançado, pois Miguel apresentava estar estimulado, tanto para acertar 

quanto para expressar-se, principalmente através dos movimentos novos que foram 

assimilados a partir de repetições das representações de seus colegas de equipe. Porém, no 

jogo detetive Miguel ficou inibido e apresentou dificuldades para a realização da atividade 

proposta, o que pode ser justificado pela troca de participantes neste jogo.  

Segundo Ávila (1999), as diferentes intenções e necessidades de expressar as 

vontades e sentimentos podem variar conforme o momento do interlocutor, sua intenção, 

interesse e, principalmente, em função dos demais interlocutores. A atividade em grupo pode 

propiciar aprendizagem e facilitar o intercâmbio entre os participantes. 

O Quadro 1 ilustra o uso das categorias das habilidades expressivas de Miguel 

durante a realização dos jogos. 
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Quadro 1: Uso das categorias das habilidades expressivas nos jogos aplicados3 

CATEGORIAS JOGO 1 JOGO 2 

Categoria 1: Não-verbal/vocal 55 08 

Categoria 2: Não-verbal/não-

vocal 

86 26 

Categoria 3: Não-verbal/não-

vocal e não verbal/vocal 

68 20 

TOTAL 209 54 

  

As categorias mais utilizadas por Miguel foram 2 e 3, que são os gestos 

representativos e os gestos associados as expressões faciais e risadas, respectivamente. Entre 

as habilidades expressivas mais utilizadas, os gestos representativos e as expressões faciais e 

corporais (categoria 2) foi a mais recorrente. 

A qualidade dos movimentos de Miguel é satisfatória, pois mesmo apresentando 

afasia seus gestos exprimem bem o que quer dizer, porém em alguns momentos sua mãe 

intermediava relacionando os fatos apresentados a Miguel com o cotidiano familiar, 

contribuindo para uma melhor comunicação e compreensão. Seus gestos são precisos, não 

fazendo uso de movimentos desnecessários e/ou exagerados, utilizando mais a mão direita e a 

cabeça. Associado a isso, suas expressões faciais são expressas de forma clara, facilitando na 

compreensão de suas idéias e/ou sentimentos e/ou vontades e possuindo boa comunicação 

com ele quando se entende gestos que são particulares dele e da família. 

Através dos resultados obtidos sobre as possibilidades expressivas de Miguel, 

uma série de questionamentos foi ocorrendo sobre a qualidade das estratégias de intervenção 

em situações terapêuticas e/ou pedagógicas realizadas em sala de aula ou em outros 

ambientes, favorecendo a inclusão de alunos com necessidades especiais. 

Os jogos propiciaram a Miguel o uso de diferentes habilidades expressivas, as 

quais foram percebidas ao longo das atividades, tais como: prestar atenção em todas as dicas 

dadas; quando alguém errava soltava uma gargalhada; “discutia” utilizando a mão e a cabeça 

para discordar; sempre que sua equipe acertava comemorava com um toque de mão 

característico; quando seus colegas faziam mímicas, as repetia; quando algo era de seu 

                                                 
3   Os números apresentados no quadro referem-se à ocorrência de cada habilidade expressivas de Miguel 
no decorrer dos jogos. 
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conhecimento gesticulava com o indicador em sua direção, o que significava que ele já fez ou 

sabia o que era; quando a equipe adversária  jogava se voltava em direção a ela  para uma 

melhor visualização; durante todo o jogo demonstrou muita alegria e interesse. 

Diante dessas habilidades expressas por Miguel percebemos que a compreensão 

de movimento, aqui analisado, está muito mais além da visão mecânica e estrutural, 

compreendendo-o na sua totalidade, considerando as influências das dimensões afetiva e 

cognitiva para a realização dos movimentos corporais. O que é corroborado por Wallon 

(2008), ao argumentar que movimento humano caracteriza-se pelas expressões corporais 

formadas a partir da integração de emoções, pensamentos e intenções.   O movimento de 

reações posturais ou deslocamentos dos segmentos corporais encontra-se presente e é 

caracterizado pelas mímicas ou expressões corporais e faciais, constituídos nas atitudes 

apresentadas a partir das diversas emoções e vivências. 

O conhecimento prévio dos centros de interesse e da rotina de Miguel, adquiridas 

a partir da entrevista com a mãe e avaliação psicomotora, foram fundamentais para as 

pesquisadoras, profissionais da educação, para que as atividades pudessem ser adaptadas as 

características e necessidades de Miguel, criando uma relação de afinidade maior com o 

mesmo. Tal forma de relacionamento também propiciou um maior entendimento das 

possibilidades comunicativas do mesmo, que são imprescindíveis nas adequações necessárias 

para o processo de aprendizagem, especialmente no contexto escolar.  

Vale lembrar que a finalidade da escola que deseja ser inclusiva é promover a 

integração, a participação e o combate à exclusão. No campo da educação, estas concepções 

refletem-se no desenvolvimento de estratégias que procuram alcançar uma igualdade de 

oportunidades. De acordo com a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), o princípio destas 

escolas consiste em todos os alunos aprenderem juntos, independentemente das dificuldades e das 

diferenças apresentadas. Deve também reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos seus 

alunos, adaptando-se aos vários estilos e ritmos de aprendizagem, garantindo um bom nível de 

educação para todos, por meio de currículos adequados, de uma boa organização escolar, de 

estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e de uma cooperação com as respectivas 

comunidades. Dentro do processo pedagógico, vale ressaltar que a relação professor/aluno é um 

aspecto indissociável deste, e que se essa relação for amistosa, como foi na pesquisa com Miguel, 

as possibilidades de atingir as finalidades educacionais são maiores.  

O desempenho de Miguel foi satisfatório quando comparado aos convidados A, B 

e D, pois apresentou a mesma precisão, criatividade e raciocínio no momento de realizar os 
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gestos. Já com relação aos convidados C e E seu desempenho foi superior, uma vez que estes 

tiveram mais dificuldade para representar necessitando de mais dicas. 

Considerando o conceito de cultura corporal de movimento de Daolio, 

percebemos que Miguel expressa-se de forma diversifica e com significados próprios dentro 

da dinâmica cultural do seu convívio social, e podemos citar como exemplo a situação em que 

gesticulou o cantor. Esta é a linguagem das possibilidades e das trocas, que são importantes no 

contexto educacional e lúdico, assim como no processo de reabilitação de pessoas com PC.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Inicialmente, o objetivo proposto foi alcançado, com Miguel comunicando e 

expressando de forma clara e assim, sendo compreendido por seus colegas. Posteriormente, o 

mesmo apresentou possibilidades de novas formas de comunicar-se ao assimilar movimentos 

novos apresentados nas representações de seus colegas, as quais eram repetidos por ele e 

utilizados em situações ulteriores.   

Os sentimentos são expressos através do corpo, pois segundo Fux (1983), sempre 

que o corpo se manifesta está expressando a realidade. E a linguagem não-verbal é grandiosa e 

indica os estados interiores, o mundo particular de cada um, devendo ser considerado na ação 

pedagógica dos educadores independente do contexto inserido.  

Os jogos/brincadeiras favorecem ao portador de PC o uso de gestos 

representativos, expressões corporais e faciais, vocalizações, assim como as combinações 

destas habilidades. Os gestos representativos e as expressões corporais e faciais são as 

habilidades mais utilizadas pelo portador de PC sem oralidade, é nesta perspectiva que o 

profissional de educação física pode contribuir, de forma significativa, no desenvolvimento 

destas aptidões e de outras potencialidades.   

Com as atividades lúdicas é possível desenvolver atividades de intervenção, bem 

como diagnósticas, uma vez que tais atividades são mais motivadoras que testes padronizados 

utilizados para as mais variadas avaliações do desenvolvimento humano. Como neste caso, no 

momento em que foi avaliado a extensão do antebraço de Miguel onde utilizamos uma bola 

como recurso incentivador, descaracterizando o movimento mecânico. Foi perceptível a 

descontração e interesse de Miguel no decorrer de toda a avaliação.    

O profissional de educação física atua, dentre outras áreas, nas manifestações 

culturais relacionadas ao corpo e ao movimento humano, que são conhecidas como jogo, 

esporte, dança, luta e ginástica. O que norteará a ação pedagógica deste profissional é a forma 

como as expressões corporais são consideradas e analisadas na dinâmica cultural dentro do 

contexto em que se insere. Neste caso, a atuação pedagógica é direcionada para o processo de 

reabilitação de um portador de PC, evidenciando que o profissional de educação física deve se 

apropriar do lúdico, não só com o objetivo recreativo e/ou pedagógico e/ou promotor de 

saúde, mas também como instrumento de diagnóstico. 
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Esta pesquisa foi de grande contribuição para nós – profissionais de educação 

física, mesmo tendo sido realizada em um ambiente terapêutico. Pois, conhecemos uma 

realidade nova, a forma como se dá a comunicação de um portador de PC com afasia, que 

contribuiu para uma melhor compreensão da expressão corporal deste grupo, ocorrendo ainda 

mudanças no nosso conceito com relação às limitações e adaptações para a comunicação de 

um PNE, as quais podem ser transferidas e utilizadas no contexto educacional. 

Quanto à cultura corporal de movimento percebemos que esta é essencial no 

convívio social de PNEs, pois auxilia na comunicação e expressão destes, podendo ampliar 

seu repertório motor, no caso gestual, uma vez que este pode ser estimulado através de 

atividades lúdicas. 

Hoje nosso olhar é diferenciado com relação aos pacientes, pois antes focávamos 

muito nas limitações deles e agora sabemos das possibilidades e de suas inúmeras 

potencialidades a serem desenvolvidas. Antes de iniciarmos esta pesquisa tínhamos receio de 

como o trabalho se desenvolveria por pensarmos que estas pessoas eram muito frágeis e que 

teriam dificuldades para realizar as atividades. Já no primeiro contato fomos surpreendidas e 

tivemos que rever nossos conceitos, pois os jogos foram bem aceitos e realizados com muito 

entusiasmo e envolvimento de todos os participantes 

Esta pesquisa foi gratificante e enriquecedora para nós pesquisadoras, além de ter 

contribuído também para uma melhor compreensão das diferentes formas de comunicação, 

que independe da linguagem oral, pois a comunicação destas pessoas ocorre através de um 

olhar, de um sorriso, o que para quem faz uso da fala para se comunicar parece até simplório. 

Antes deste trabalho, em nenhum momento havíamos parado para pensar na 

forma como acontece a comunicação com pessoas com comprometimento da fala, o que 

provocou grandes mudanças em nossos conceitos, principalmente ao percebermos a 

capacidade de adaptação delas de acordo com suas limitações. Já a dimensão cognitiva não é 

inerte como imaginávamos, pois se for bem estimulado possui um grande potencial a ser 

desenvolvido. 

Como as pesquisadoras desenvolvem atividades lúdicas na mesma instituição em 

que a pesquisa foi feita, por meio do grupo AMO, sentimo-nos prestigiadas ao percebermos o 

reconhecimento de nosso trabalho através do brilho no olhar das crianças ao nos visualizarem, 

o qual permanecia durante toda a atividade. Além disso, conquistamos também a confiança 

dos pais e acompanhantes que passaram a acreditar no nosso trabalho. 
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8.  APÊNDICES 

 

 

8.1 APÊNDICE 1 

 

 

Roteiro de entrevista para mãe do participante (extraído parcialmente de Williams e Aiello 
(2001) - questionário Portage para pais). 
 
1. CARACTERIZAÇÃO DA FAMÍLIA 

1.1 Número de filhos e idade 
1.2 Número de pessoas que vivem na casa, grau de parentesco e idade 
1.3 Pessoas que estudam 
1.4 Pessoas que trabalham 
1.5 Principal responsável pelos cuidados gerais da casa 
1.6 Principal responsável pelos cuidados com o participante da pesquisa 
1.7 Dificuldades encontradas no cuidado do participante da pesquisa 
1.8 Rotina da família 
1.9 Existência de outras pessoas na família que tem necessidade especial 

 

2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

2.1 Rotina do participante (horas que acorda, o que faz, como faz, etc) 
2.2 Toma medicação constante? Qual? 
2.3 Quais as principais dificuldades 
2.4 Quais os pontos fortes 
2.5 Precisa de auxílio para fazer quais atividades 
2.6 Como e quando a família percebeu que o participante tinha comprometimento 
2.7 Quem deu o diagnóstico e como ele foi dado 
2.8 Qual a reação inicial da família 
2.9 Como a família reage agora 
2.10  O participante freqüenta ou já freqüentou escola 
2.11  Quando começou o acompanhamento no núcleo 
2.12  Fazia acompanhamento anteriormente? Onde? 
2.13  Com quem e o que o participante gosta de fazer nos períodos livres 
2.14  Como o participante manifesta seus sentimentos (raiva, amor, etc) 
2.15  Como se comunica para pedir alguma coisa 
2.16  Como se comunica quando brinca ou não quer fazer algo? 
2.17  Qual o nível de compreensão da família no que se refere à forma de comunicação do 

participante 
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8.2  APÊNDICE 2 
 

 

Roteiro de estudo psicomotor (extraído parcialmente de Fonseca, 1998) 
 
TONICIDADE: Hipotonicidade (    )             Hipertonicidade (    ) 
 
EXTENCIBILIDADE:   

 MEMBROS DIREITOS MEMBROS ESQUERDOS  

MEMBROS INFERIORES   

Ângulo adutor    

Ângulo poplíteo    

MEMBROS SUPERIORES   

Peitorais e deltóide anterior    

Flexores de antebraço    

Extensores de punho    

 

PASSIVIDADE: 

 MEMBROS DIREITOS MEMBROS ESQUERDOS 

MEMBROS SUPERIORES   

MEMBROS INFERIORES   

 

PARATONIA: 

 MEMBROS DIREITOS MEMBROS ESQUERDOS  

MEMBROS SUPERIORES   

Antebraço    

Mão    

MEMBROS INFERIORES   

Pé    

 

SINCINESIAS: Bucais (    )         Contralaterais (    ) 

 

SENTIDO CINESTÉSICO: 

DISMETRIA: 



48 
 

CONTROLE VISUAL: 

 

EQUILIBRAÇÃO: 

Equilíbrio estático de tronco em posição sentada: 

Equilíbrio estático de tronco em posição vertical (de pé): 

Equilíbrio dinâmico de tronco (em marcha): 

Equilíbrio dinâmico de marcha: 

 

COORDENAÇÃO ÓCULO-MANUAL: MD (    )       ME (    ) 

 

COORDENAÇÃO ÓCULO-PEDAL: PD (    )     PE (     ) 

 

COORDENAÇÃO DINÂMICA MANUAL (relação velocidade-precisão) 

 

NOÇÕES DE CORPO: 

 

IMITAÇÃO DE GESTOS: 

- motricidade facial: 

 

ADAPTAÇÃO ESPACIAL: Reconhecimento das noções fundamentais 

NOÇÕES SIM NÃO 

Esquerda-direita   

Alto-baixo   

Pequeno-grande   

Em cima – embaixo   

À frente – atrás   

Simetria   

Inversão   

Inclinação   

Horizontal   

Vertical   
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REPRODUÇÃO DE ESTRUTURAS RITMICAS 

 

ESTRUTURAS DE PERCUSSÃO 

REPRODUÇÃO  

ÊXITO INÊXITO  

1 000   

2 00  00   

3 0  00   

4 0  0  0   

5 0000   

6 0  000   

7 00  0  0   

8 00  00  00   

9 00  000   

10 0  0  0  0   

11 0  0000   

12 00000   

13 00  0  00   

14 0000  00   

15 0  0  0  00   

16 00  000  0   

17 0  0000  00   

18 00 0 0 00   

19 000  0  00  0    

20 0  00  000  00   

TOTAL     

 

 

 

 

LATERALIZAÇÃO: 

Lateralidade inata: 

Lateralidade socializada: 

Gênese da lateralidade: 
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HABILIDADE ESQUERDA DIREITA  

+ - + - 

Lateralidade ocular     

Lateralidade auditiva     

Lateralidade manual: 

Mão iniciativa 

Mão auxiliar 

    

Lateralidade pedal: 

Pé equilibrador: 

Pé diretor: 

    

Escovar os dentes 

Cortar papel com tesoura 

Pentear 

Assoar 

Comer 

Descalçar sapatos 

Primeiro pé entrar na calça 

Mão preferida 

Mão mais forte 
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