
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES 

PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” 

AVM FACULDADE INTEGRADA 

 

 

 

 

 

PSICOMOTRICIDADE AO AUTISMO 

 

 

 

 

Virginia Maria de Andrade de Melo 

 

 

 

 

Orientador 

Profª Giselle Brand 

 

 

Goiânia 

2013  

DO
CU

MEN
TO

 P
RO

TE
GID

O P
EL

A 
LE

I D
E D

IR
EIT

O A
UTO

RA
L



 
 

 
 
 

2

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES 

PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” 

AVM FACULDADE INTEGRADA 

 

 

 

 

 

PSICOMOTRICIDADE AO AUTISMO 
 

 

 

 

 

Apresentação de monografia à AVM Faculdade 

Integrada como requisito parcial para obtenção do 

grau de especialista em  Psicomotricidade. 

 Por:  Virginia Maria de Andrade de Melo 

 

 

  



 
 

 
 
 

3

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....aos meus filhos Vittor e Rodrigo 

Andrade por toda luz, amor  e 

sabedoria que me proporcionam. A 

orientadora Giselle Brand por toda 

direção e  aos meus pais pelo amor e 

por me prepararem para vida.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

4

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...Dedico aos meus filhos Vittor e Rodrigo 

Andrade com todo amor e dedicação que 

consigo oferecer.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 
 

5

RESUMO 

 

A presente monografia tem como objetivo principal formular estratégias 

a luz de dois grandes assuntos: Psicomotricidade e Autismo. Baseando-se em  

fontes  teóricas recentes e passadas sobre estes dois temas. Visando oferecer 

recursos  a profissionais que trabalham com crianças Autistas. De forma que 

este profissional possa usufruir de técnicas especificas e se  fundamentar em  

Bateria observante e avaliativas que são utilizadas nas atividades da educação 

psicomotora. Tendo como propósito ensinar, estimular e exercitar a 

psicomotricidade existente no corpo. Para tanto usamos como referencia a 

Bateria Psicomotora – BPM do Vitor da Fonseca e outras  referencias teóricas 

sobre a educação Psicomotora e o Autismo. De modo que este profissional  

obtenha mais uma fonte de referência e baseamento em seu dia-a-dia e que   

este chegue a conclusão da importância da utilização do corpo como forma de 

aprendizagem a crianças  que apresentam dificuldades de comunicação como 

o  Autista.  
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METODOLOGIA 

 

   O estudo partirá dos princípios teóricos sobre psicomotricidade, 

utilizando fontes bibliográficas sobre o assunto. Relatando e formulando 

estratégias que poderão ser oferecidas a profissionais que trabalham  com  

crianças autistas.   

     Ele terá um enfoque teórico e será de caráter bibliográfico baseado nos 

estudos de Vitor da Fonseca com sua Bateria Psicomotora – BPM e demais 

estudiosos que abordam o assunto sobre psicomotricidade, educação 

psicomotora,  movimento do corpo e autismo, do qual pretende-se formular as 

estratégias  de sugestões  de recursos.  

             As referências bibliográficas serão em livros específicos que tratam 

sobre os assuntos de psicomotricidade e Autismo. Buscaremos informações 

teóricas sobre o Autismo e educação psicomotora nos estudiosos: José 

Raimundo Facion; Ana Beatriz Barbosa;  Chris Williams e Barry Wright – 

tradução de Cássia Maria Nasser;  Chazaud; de A. De Meur e L. Staes; Fátima 

Alves; Carlos A. de Mattos Ferreira, Rita Thompson e Renata Mousinho. E 

outros autores que surgirem importantes e necessários para o desenvolvimento  

e complemento deste estudo.  
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      INTRODUÇÃO 

 

 O estudo da psicomotricidade nos últimos 15 anos tem tido um  papel 

relevante  para o desenvolvimento das crianças que estão em fase de 

aprendizagem escolar e de vida, proporcionando um caminho de  melhorar  e 

prevenir dificuldades que estão relacionadas aos aspectos psicomotores em 

desenvolvimento. A educação psicomotora tem um lugar considerável sobre o 

desenvolvimento afetivo, emocional e motor da criança.  Ela apresenta 

elementos primordiais para oferecer estratégias que possam enriquecer a  

totalidade corporal da criança, em seus momentos de aprendizagem. Leva 

também o aprendiz a adquirir melhores condições de sociabilidade, maior 

desenvolvimento em sua coordenação motora, em sua força, em sua 

resistência, em sua flexibilidade e em seu   ritmo por meio  de seu corpo. 

             Os elementos da psicomotricidade que serão abordados neste estudo 

servirá para mostrar a existência de mais um recurso  aos profissionais que 

trabalham com crianças autistas. Visto que a psicomotricidade  trata-se de uma 

ciência com embasamento ricos e precisos sobre o desenvolvimento 

psicomotor e que pode ser utilizado como meio de ensinar a criança a obter 

uma maior comunicação  nas unidades funcionais e relacionais por meio do 

seu corpo. 

  A conduta desta ciência é considerável para o desenvolvimento afetivo, 

emocional e motor do ser humano. Não importando se são crianças ditas 

normais ou especiais. A psicomotricidade segundo A. De Meus e L. Staes ( 

1989) é uma técnica que facilita a abordagem global do ser em evolução e  

apresenta elementos primordiais para obtenção de uma vida melhor através de 

seus aspectos psicomotores, por meio de experiências, onde ela recebe 

informações claras sobre o potencial de seu corpo.  

 Os Critérios expostos mostrarão que a psicomotricidade pode oferecer 

estratégias para profissionais que trabalham com crianças autistas, 

proporcionando a estes seres, momentos de sentir prazer em sua 

aprendizagem por meio de seu corpo. Com enfoque de explorar uma 

aprendizagem através de sua coordenação motora, de seus aspectos 
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psicomotores, de sua força, de sua resistência, de sua flexibilidade, 

proporcionando um meio de encontrar um caminho para obtenção de seu maior  

entrave:  a comunicação   

    A pesquisa é decorrente de vários anos de estudo sobre  

Psicomotricidade, e atualmente sobre  o  Autismo. O estudo partirá dos 

princípios teóricos sobre psicomotricidade, utilizando fontes bibliográficas sobre 

o assunto. Relatando e formulando estratégias que poderão ser oferecidas a 

profissionais que trabalham  com  crianças  autistas. O interesse de encontrar 

estratégias para serem aplicadas a estas crianças, vem  da  convivência com  

profissionais que trabalham diretamente com  crianças autistas e quase todos 

serem unânimes em afirmar a carência de recurso teóricos sobre  

Psicomotricidade vinculada ao Autismo e a falta de um plano direto que possa 

auxiliar a aplicação dos exercícios da educação psicomotora como meio de 

aprendizagem para os autistas. O desejo de um projeto para um novo caminho 

da utilização do corpo, como aprendizagem e estimulo de uma maior 

comunicação por parte destas crianças, com seu meio familiar, social e escolar.  

  Hoje em dia, os trabalhos indicados para os autistas estão direcionados  

as terapias comportamentais. Como: a  terapia  ABA (Applied Beravior Analysis 

- Análise Aplicada do Comportamento) que  consiste no ensino intensivo das 

habilidades necessárias para que o indivíduo diagnosticado com autismo se 

torne independente. Método TEACCH (Treatment and Education of Autistic and 

Related Communication Handcapped Children) que trata de um programa que 

combina diferentes materiais concretos e visuais, que auxilia as crianças a 

estruturarem o seu ambiente e a sua rotina.  E o método PECS que trata de um 

sistema de Comunicação por Troca de Figuras.  

           Todas estas terapias geralmente são aplicadas por profissionais da 

psicologia e  que utilizam da comunicação para  atingir um resultado. Portando, 

nota-se que não utilizam nenhuma terapia psicomotora  que possa servir de  

estratégia de aprendizagem para  estas crianças que possuem uma inibição 

psicomotora  e que tem o corpo e os movimentos comprometidos internamente. 

           O Autismo é definido como uma alteração cerebral afetando a 

comunicação da criança  com o meio externo. Os indivíduos têm uma forma 
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particular de se comunicar, elas não estabelecem relações sociais adequadas 

e geralmente não buscam compartilhar prazer, interesses com outras pessoas, 

apresentando uma dificuldade em expressar emoções, sentimentos e gestos.

 Portanto, a meta será descrever o que é psicomotricidade, mostrando 

seus conceitos, seus elementos e princípios. Identificar suas características, 

causas e conceitos sobre Autismo e finalizando apresentar atividades para que 

venham ser úteis aos profissionais que estão envolvidos e desempenhados  

em trabalhar com crianças autistas.  

 As estratégias serão baseadas nos elementos da psicomotricidade.  Em 

razão de  ser uma  ciência que apresenta embasamentos ricos e precisos para 

a conquista de uma maior comunicação das unidades funcionais e relacionais 

do ser humano através de seu  corpo.   

 O capitulo I será realizado uma trajetória sob o histórico da 

psicomotricidade, partindo da epistemologia da palavra “Psicomotricidade”,  até 

chegar ao principal instrumento de utilização desta técnica que  é  o “corpo”.  

Será realizado  um percurso sobre o  surgimento da  percepção  do corpo  a 

partir  do século XIX, até o encontro do aparecimento do termo 

psicomotricidade. Neste mesmo trecho porem, nos sub capítulos   

abordaremos os principais estudiosos que deram  origem a esta ciência. 

Destacando o  estudioso  Vitor da Fonseca,  que será o   principal mentor  para 

a formação das estratégias deste estudo, com apresentação dos fatores 

psicomotores descrito por ele e suas principais relações funcionais.  

  Já o capitulo II  aborda a questão dos transtornos do espectro Autista.  

Especificamente sobre  o autismo. Mostrando que é uma síndrome, que se 

apresenta através de um conjunto de sintomas que atingem algumas áreas  da 

vida do indivíduo. Esta síndrome comete o prejuízo de três áreas 

comportamentais da criança. A primeira área prejudicada é a da habilidade 

social,  do qual representa complicações na  interpretação dos  sinais que são 

acometidos no ambiente em que se vive.  A segunda área comprometida, é a 

da comunicação verbal e não verbal, e a terceira e ultima área atingida, é a das 

inadequações comportamentais.  
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 As crianças com autismo demonstram interesses muito particulares de 

atividades restritas e repetitivas e tem enormes dificuldades em lidar com 

situações corriqueiras do dia-a-dia. Seu estado  não está construído o senso de 

si próprio e dos outros. O grande desafio deste estudo será oferecer 

estratégias para realizar uma construção na mente e no corpo destas crianças 

de estado complexo. Principalmente quando referimos ao toque corporal, que 

muitas vezes é inaceitável pelo autista. Neste mesmo capitulo, também será 

explorado suas  causas e as   características desta síndrome.    

 O capitulo III aborda o ponto referencial deste estudo, com a  

apresentação do plano de ação mostrando as estratégias e atividades 

propostas.  Creio que será o mais relevante, em  razão de chegar ao objetivo 

final, para uma futura aplicação a fonte almejada.  Tendo o propósito de 

oferecer mais um caminho de aprendizagem por meio da utilização da 

educação pelo movimento corporal, permitindo que o profissional obtenha o 

máximo de recursos para desenvolver, criar e estimular o potencial da criança 

autista. 
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CAPÍTULO I 

 

Psicomotricidade  e seu histórico evolutivo 
 

   O histórico evolutivo sobre a Psicomotricidade mostrará que ela tem  

efetivamente uma história longa, mas sem um reconhecimento preciso de sua 

definição. O termo psicomotricidade teve sua origem com  DUPRÉ entre os 

anos de 1909 a 1925. Mas o primeiro a estudar as conexões entre o 

movimento  e o pensamento foi TISSIÉ entre os anos de 1894 a 1901.   

 Segundo a opinião de Vitor da Fonseca, WALLON foi o  autor  que mais 

deu  ao termo psicomotricidade uma referencia de expressão teórica mais 

solida e coerente  e que é mantida até os dias atuais.  

 O capitulo  apresentará algumas considerações sobre:  o histórico da 

psicomotricidade frente ao estudo do movimento;  a  mostra do corpo como 

objeto principal  da psicomotricidade;  a demonstração da epistemológica da 

palavra;  a visão segundo alguns estudioso e  a passagem sobre algumas 

décadas e suas observações históricas.  

 Finalizando o capitulo, será possível observar um  o estudo sobre a  

gênese da psicomotricidade segundo  a visão de  Vitor da Fonseca com intuito 

de concluir  a evolução  histórica proposta e o desenvolvimento da 

psicomotricidade. 

 

  

1.1 –  A História da Psicomotricidade 

 

 

    A História da Psicomotricidade já foi escrita por muitos estudiosos, mas 

temos sempre a sensação de que ainda teremos algo novo e diferente a dizer, 

ver e  relatar, conforme descreve Fátima Alves em seu livro  Psicomotricidade: 

corpo, ação e emoção.  
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 “ A Psicomotricidade serve como ferramenta para todas as  

áreas de estudo voltadas para a organização afetiva, motora, social e 

intelectual do individuo, acreditando que o homem é um ser ativo 

capaz de se conhecer cada vez mais e de se adaptar às diferentes 

situações e ambientes. Valorizando a questão do toque, como forma 

de aproximação das pessoas, como, por exemplo, no relacionamento 

motor da criança mãe e bebê, e auxilia no desenvolvimento motor da 

criança que passa a perceber o seu corpo em diferentes situações ou 

sensações, buscando desafios de forma mais segura ”. (ALVES, 

FÁTIMA, 2012, p. 154). 

 

 No devir histórico, diferentes acontecimentos vão modificando e fazendo 

a história de maneira complexa  por meio de uma prática que tem como eixo 

central o movimento e o corpo de um sujeito desejante. O estudo do 

movimento humano é um meio para conhecer o Homem na sua totalidade 

indivisível e não uma pura descrição física e muscular explicada por atlas ou  

tratados de anatomia.  

 

 “ O movimento é o meio pelo qual o indivíduo comunica e 

transforma o mundo que o rodeia. E nesta linha de expressão, 

significação e intenção de conduta inteligível que a psicomotricidade 

tem sido aplicada em inúmeros campos de intervenção terapêutica-

reeducativa e de reintegração social”. ( FONSECA, VÍTOR, 1988, p. 

02) 

 

  A epistemológica da palavra Psicomotricidade,  relembra  as origens  do  

grego: psyche, que tem o significado de alma e do verbo latim moto, que 

significa mover e agir de forma forte e freqüente. Perguntamos:  o que o corpo 

tem de referencia em nosso estudo, quando falamos do histórico da 

psicomotricidade?  É que o corpo,  é o principal instrumento desta palavra, sem 

ele não existe o psyque e nem a alma. Não existe movimento e nem ação. 

Assim, não existiria o principal instrumento desta pesquisa, o corpo. Ele é o 

primeiro objeto que a criança percebe, levando a um conhecimento corporal 

que é adquirido por meio de sensações, mobilizações e deslocamento.  
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       “ O ser animado tem o corpo à disposição para se 

exprimir e agir, para se explicar no mundo, para enfrentar as 

situações em presença das quais este mundo sem descontinuidade o 

coloca”.  ( CHAZAUD, JACQUES, 1976, p. 06).  

  

 No inicio do século XIX, conforme descreve a Sociedade Brasileira de 

Psicomotricidade (SBP, 1999), o corpo era percebido somente em seus 

aspectos neurofisiológico, anatômico e locomotor, não existia um olhar de que 

o corpo poderia prover de uma origem das aquisições cognitivas, afetivas e 

orgânicas. Atualmente encontramos várias vertentes sobre este olhar. Hoje o 

corpo é descrito conforme a sua área e seu interesse.  

 Para Vitor da Fonseca a noção do corpo em psicomotricidade, “resume 

dialeticamente a totalidade do potencial de aprendizagem, não só por envolver 

um processo perceptivo polissensorial complexo, mas também por integrar e 

reter a síntese das atitudes afetivas vividas e experimentadas significamente” 

(2012, p. 165).  

 O corpo no olhar psicomotor, também é visto por outros estudiosos, 

como um instrumento do pensamento e de comunicação. É nele e com ele que 

nós reconhecemos o que somos. “O corpo é em síntese um objeto psicológico 

e um constructo psicológico” ( FONSECA, VITOR, 2012). 

 

“  O corpo está relacionado ao processo de maturação, onde o corpo 

é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas”. (S B P, 

1999. 

 

“  Ao olhar do psicomotricista, o sujeito diz com o seu corpo, com sua 

motricidade e  com seus gestos.” (ESTEBAN LEVIN, 1989, p. 42).  

 

 “ A noção do corpo desenvolve-se graças à função semiótica e ao 

movimento, nascendo todo um novo período que nos leva da ação à 

representação”.  (FONSECA, VITOR, 2012, p. 67).  
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            Historicamente o termo “psicomotricidade aparece a partir do discurso 

médico, mais precisamente neurológico, quando foi necessário, no final do 

século XIX, nomear as zonas do córtex cerebral situadas mais além das 

regiões “motoras”. 

 A história da psicomotricidade, em sua realidade começa desde que o 

homem é humano, desde que o homem vive, já que a partir daquele instante 

passava a perceber seu corpo. Apesar da psicomotricidade se desenvolver 

como uma prática independente a partir do século XX, seu nascimento ocorreu 

no momento em que o corpo deixou de ser pura carne para transformar-se num 

corpo vivido.  

 Corpo vivido, que segundo  A. De Meur & L. Staes é quando a criança 

passa conhecer seu corpo não somente por suas partes, mas quando passa a 

movimentar-se livremente, executando seus movimentos globais e precisos 

espontaneamente e de maneira consciente. ( 1989).  

 A psicomotricidade é solidária à história do corpo. Devemos levar em 

conta que a palavra corpo provém, por um lado do sânscrito garbhas, que 

significa embrião. Do grego Karpós, que quer dizer fruto, semente, envoltura e, 

do latim corpus, que significa tecido de membros, envoltura da alma, embrião 

do espírito.  

“ A psicomotricidade, sendo uma ciência que estuda o homem através 

do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e 

externo, possibilita o homem perceber, atuar e agir com o outro por 

meio de seu corpo, possibilitando uma significação maior”. 

(MACHADO, JOSE RICARDO MARTINS, 2010, p. 22).  

 

   Vitor da Fonseca, um estudioso que particularmente oferece  grandes 

informações sobre a psicomotricidade   e  que atualmente vem desenvolvendo 

um trabalho muito rico em “dificuldade de aprendizagem”, descreve em seu 

livro Manual de Observação Psicomotora, uma síntese da  história da 

Psicomotricidade, que faço as minhas palavras:  

                         
    “  Da civilização oriental à civilização ocidental, e dentro desta, desde 

a civilização grega, passando pela idade Média, até os nossos dias, a 

significação do corpo sofreu inúmeras transformações. Desde 
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Aristóteles, passando pelo Cristianismo, o corpo é, de certo modo, 

negligenciado em função do espírito. Descartes, e toda a influencia 

do seu pensamento na evolução cientifica, levou a considerar o corpo 

como objeto e fragmento do espaço visível  separado do “ sujeito 

conhecedor” .(FONSECA VITOR, 2012, p.11). 

 O estudo da Psicomotricidade almejou superar esse paradigma que era 

a separação entre o corpo e a mente (dualismo cartesiano), buscando utilizar 

outra referencia que expressava o conceito de uma interligação (paralelismo) 

da mente e do corpo. Foram aparecendo novas concepções sobre o corpo com 

enfoque na Psicomotricidade. 

 

“ Antigamente, percebia o corpo em seus aspectos neurológicos, 

anatômicos e locomotores, transmitindo e captando sinais através da 

coordenação e sincronização do corpo humano nas esferas espaciais 

e temporais. Em tempos atuais, a psicomotricidade passou a ser 

sinônimo do relacionar-se através da ação, permitindo a união do ser 

corpo, o ser mente, o ser espírito, o ser natureza e o ser sociedade”. 

 ( MACHADO, JOSE RICARDO MARTINS, 2010, p. 23).  

 

 

 A  psicomotricidade segundo Vitor da Fonseca, consiste no estudo dos 

fatores psicomotores relacionados ao corpo, estas referencias não são tarefas 

fáceis de serem aplicadas, pois como o descreve: 

   

          “  Os fatores psicomotores reunidos funcionalmente compreendem 

uma constelação psicomotora, pois cada um contribui particularmente 

para a organização global do sistema funcional psicomotor da criança 

e o  corpo não  sendo um tratado de anatomia nem um atlas de ossos 

e articulações; passa a ser o  ponto de referência central das 

preocupações da neuropsiquiatria infantil e de outras áreas, 

passando a ser o primeiro instrumento da vida emocional e relacional  

do individuo”. (FONSECA, VITOR, 1988, p. 87). 

 

 Os fatores são difíceis  e complexos  de serem utilizados, mas,  são 

apresentados com a tentativa de relacionar, justificar e identificar os  principais 
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pontos da psicomotricidade com sua relação das unidades funcionais e 

relacionais do individuo.  

 Atualmente a psicomotricidade, em alguns países, já é reconhecida 

profissionalmente tendo seus direitos iguais a outras profissões.  No Brasil  os 

profissionais vem buscando este reconhecimento através de leis que estão 

para serem votadas no âmbito governamental.  

           Na área da Psicologia encontramos vários estudiosos que tratam sobre 

o assunto sobre o corpo com um olhar na psicomotricidade. Um grande teórico, 

foi Jean Piaget, que influenciou muito com suas teorias e práticas aplicadas 

nas áreas psicomotoras. Piaget foi um dos autores que mais estudou as inter-

relações entre a motricidade e a percepção, através de ampla experimentação. 

Ele considera que a motricidade interfere na inteligência, antes da aquisição da 

linguagem. Para ele, o resultado de certa experimentação motora integrada e 

interiorizada como processo de adaptação é essencialmente movimento. 

         O  estudioso Henry Wallon,já refere-se mais ao desenvolvimento do 

esquema corporal, com foco na experiência do próprio corpo, não com um 

olhar somente nas unidades biológica ou psíquica, mas com um meio de 

buscar o verdadeiro conhecimento do corpo e do seu investimento sobre o 

mundo dos objetos e das pessoas, mostrando que sem este investimento a 

pessoa não atinge, conseqüentemente a linguagem. 

As contribuições de Julian Ajuriaguerra (psiquiatra), que por volta de 

1947 a 1960, somou aos estudos de Wallon e Piaget, que  influenciaram o 

curso de pensamento de outros autores como:  J.Bergés, Jolivet, S. Lebovici, 

permitindo-lhes redefinir os objetivos da psicomotricidade, dando ênfase 

especial à relação, às emoções e ao movimento. Essas redefinições também 

sofreram influência de conceitos psicanalíticos relativos ao campo da 

afetividade, destacando-se psicanalistas como: S. Freud, J.Lacan, W. Reich, P. 

Schilder, F. Dolto, Samí Alí, D. Winnicott,  entre outros. 

Julián Ajuriaguerra (1947-48) redefiniu alguns objetivos para a 

psicanálise e a psicomotricidade. Segundo ele, o conceito de debilidade motora, 

passa a ser  considerado como uma síndrome e não mais uma doença, que 
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falaremos mais para frente.  Segundo ele os “transtornos psicomotores oscilam 

entre o neurológico e os psiquiátricos”.  

 

 (...)  “ entrarão certas formas de debilidade motora, no sentido 

mais definido da palavra, as instabilidades e as inibições 

psicomotoras, certas torpezas de origem emocional, ou as 

causadas por transtornos de lateralização, dispraxias evolutivas, 

certas disfragias, tiques, gagueiras, etc. ( AJURIAGUERRA, 

JULIAN, 1984, p. 238). 

 

  Ajuriaguerra aproveitou os subsídios de Wallon em relação ao tônus 

ao estudar o diálogo tônico e relatou está mudança escrevendo que:  

 

(...) “ O objetivo de uma terapia psicomotora será, não só 

modificar o tônus de base (sincinesias ou qualquer tipo de atos) 

e influir na habilidade, na posição e na rapidez, mas também, 

na organização do sistema corporal, modificando o corpo em 

seu conjunto, no modo de perceber e aprender as aferências 

emocionais.” ( AJURIAGUERRA, JULIAN, 1984, p. 239). 

 

Seu estudo ficou marcado pelas relações entre Psicomotricidade, 

inteligência, afetividade e sociabilidade.  

Nos anos 60 os estudos passaram a ter uma importância maior no 

campo profissional. Nesta época na cidade de Paris é criada a Universidade 

Salpêtrière. Surge o primeiro certificado de capacidade em reeducação da 

Psicomotricidade sobre os cuidados cientifico de Wallon. A partir daí 

começaram a aparecer várias publicações em revistas, artigos e livros sobre a 

importância da Psicomotricidade.  

Chegando a década de 70, e obtendo uma influência também muito forte 

de  Wallon, surgem os trabalhos na Educação Psicomotora, desenvolvido pelo 

francês Le Boulch. Seus estudos foram primeiramente baseados em uma teoria 

geral do movimento, denominado de Psicocinética. Esta Teoria propõe meios 

práticos pelo movimento, possibilitando a criança receber uma educação global 
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por meio de seus movimentos psicomotores. Le Boulch (1980) publica o livro “A 

Educação pelo Movimento”, tendo como objetivo inicial conscientizar os 

profissionais – docentes da educação em relação da importância de uma 

educação psicomotora de base nos anos iniciais da escola. Participaram  

desses trabalhos  Picq e Vayer, André Lapierre, Bernard Aucouturier, 

Defontaine, J.C.Coste e outros  que percebiam nesse momento a educação 

psicomotora, enquanto maneira original de ajudar a criança inadaptada a 

desenvolver suas potencialidades e ter acesso ao mundo escolar. Opondo-se 

às práticas da época, que eram uma adaptação das técnicas de educação 

física e de fisioterapia, os autores trouxeram conhecimentos e soluções 

inspiradas na psicologia genética, a qual evidencia que a criança desenvolve o 

conhecimento de si mesma e do mundo que a cerca através de sua ação. 

 As contribuições da psicanálise, a partir de 1974, passam cada vez 

mais, a integrar-se aos interesses teóricos e metodológicos dos 

psicomotricistas, o que vai abrir espaço para que, em 1977,  o estudioso  Samí  

Alí (psicanalista), descreve uma proposta para uma articulação mais profunda 

entre as teorias psicanalíticas e a psicomotricidade. Dessa forma, a 

psicomotricidade incorpora em suas construções teóricas, vários conceitos 

psicanalíticos: inconsciente, transferência, imagem corporal, sublimação e 

outros, ficando assim um esboço de uma teoria psicanalítica da 

psicomotricidade.  Nesse período André Lapierre e Bernard Aucoutourier 

delimitam suas posturas diante desta proposta, utilizando estes conceitos.   

Nesta época no Brasil já havia um inicio de informações práticas que 

eram expostas por profissionais da Europa. Estas práticas trazidas eram 

voltadas para a Reeducação e Educação Psicomotora. No ano de 1976 

recebemos a visita de uma pessoa que introduziu uma nova ótica da 

Psicomotricidade denominada de “Terapia Psicomotora” que tinha como 

propósito substituir as técnicas instrumentais por atividades livres, explorando 

os jogos e o lúdico. Foi Françoise Désobeau que apoiou no ano de 1980 a 

fundação da Sociedade Brasileira de Psicomotricidade na cidade do Rio de 

Janeiro. 
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No ano de  1986, Ajuriaguerra vem com novas visões sobre o eixo 

da psicomotricidade, tendo como foco a coordenação estático-dinâmica e 

óculo-manual; organização espacial e temporal da gestualidade instrumental; 

estrutura do esquema corporal, afirmação da lateralidade e domínio tônico. Ele 

também procurou caracterizar, conforme descrito anteriormente, distúrbio 

psicomotor de síndromes psicomotoras que não correspondem a uma lesão 

focal, diferenciando daquelas que provocam as síndromes neurológicas 

clássicas. Conhecidas como certas formas de debilidade motora. As síndromes 

seriam denominadas de instabilidades psicomotoras, inibições psicomotoras, 

certas faltas de destreza de origem emocional ou devido à desordem  diversas.  

Nesta mesma década, Le Camus (1986) dá uma nova 

definição a psicomotricidade: “uma motricidade em relação”, o que, no 

pensamento de Levin (1995), entra como um corte epistemológico, onde se 

opera uma passagem no enfoque do olhar do psicomotricista, olhar este que 

não está mais voltado ao plano motor, mas direcionado a um corpo em 

movimento.  Dessa forma não se trata mais de uma reeducação, mas de uma 

terapia psicomotora, que segundo Le Camus é centrada  em um olhar, a partir 

da comunicação e da expressão do corpo, no intercâmbio e no vínculo 

corporal, na relação corporal entre a pessoa do terapeuta e a pessoa do 

paciente em diálogo de empatia tônica,  do qual  se ocupa, observa e opera 

num corpo em movimento que se desloca, que constrói a realidade, que 

conhece à medida que começa a se movimentar, que sente, que se emociona 

e cuja emoção manifesta-se tonicamente.   

Portanto, essa abordagem, com esse enfoque “global” do corpo do 

sujeito, estaria determinada  há um  novo enfoque dado à relação, à afetividade 

e ao movimento, possibilitando uma reformulação na prática da 

psicomotricidade na década de 90.  

Assim, o percurso histórico da psicomotricidade fica marcado 

profundamente pela teoria da psicanálise. O olhar do psicomotricista já não 

está mais centrado num corpo em movimento, mas num sujeito desejante com 

seu corpo em movimento. No vínculo com o cliente, o psicomotricista passa a 

levar em consideração não mais à relação de empatia, mas a relação 
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transferencial, dando ênfase não mais à manifestação expressiva, mas a 

manifestação simbólica, delineando-se, assim, o campo da clínica psicomotora. 

 

 

 “ A clínica psicomotora é aquela na qual o eixo é a 

transferência e, nela, o corpo real, imaginário e simbólico é 

dado a ver ao olhar do psicomotricista. O sujeito diz com seu 

corpo, com sua motricidade, com seus gestos, e, portanto, 

espera ser olhado e escutado na transferência desde um lugar 

simbólico”. (LEVIN ESTEBAN,  1995, p. 42 ). 

  

 Os profissionais da área da psicomotricidade ainda tem  se utilizado de 

uma  abordagem mais instrumentista como recursos psicopedagógicos, tendo 

como objetivo corrigir distúrbios, dificuldades  de aprendizagem, com propósito 

de  preencher lacunas de desenvolvimento de crianças Dispráxicas  por meios 

dos elementos utilizados como referencia para os exercícios que servem  de 

direção para um trabalho de educação pelo movimento. 

           Através dos estudos de Vitor da Fonseca sobre a Gênese da 

psicomotricidade ele conclui que esta técnica esteve  erradamente ligada a 

antagonismos de correntes de Educação Física  e que atualmente ela esta 

ocupando um lugar diferenciado e  imprescindível na educação perceptivo-

motora isto é,  na educação global da criança. Por meio de estudo sobre o 

movimento humano foi possível alcançar um caminho de conhecer o homem 

na sua totalidade indivisível e não uma pura descrição física e muscular 

explicada por atlas ou tratados de anatomia e de fisiologia analítica ou 

psicanalítica. 

             Vitor da Fonseca descreve:  “O movimento é o meio pelo qual o 

individuo comunica e   transforma o mundo que o rodeia”. (1988),p. 19.                    

Concluindo, podemos dizer que é muito importante para um 

profissional que atua com seres humanos, conhecer bem a si próprio e 

trabalhar as suas dificuldades para que possa ter uma boa compreensão e 

saber lidar com as dificuldades do outro. A Educação Especial foi o elo para os 

estudos da psicomotricidade na Europa e no Brasil. Hoje já encontramos a 
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psicomotricidade com uma maior abertura, não mais como terapia de 

reabilitação, mais uma psicomotricidade preventiva e reeducadora. Em centros 

especializados, em escolas, clínicas, e em qualquer outro lugar que tenha uma 

visão de educação pelo movimento. 

  

 

1.2 – Tipos de Elementos utilizados no processo de 

aprendizagem psicomotora. 

 

A psicomotricidade constitui uma variável de fundamental relevância no 

desenvolvimento do individuo, não importando a variação de sua normalidade  

psicológica, afetiva e emocional.   

Os elementos básicos da Psicomotricidade que servirão de referência 

para as estratégias propostas neste estudo, serão:  Esquema corporal, 

lateralidade, coordenação motora, estruturação espacial, noção  temporal , ritmo 

e equilíbrio. Colocamos nesta ordem por opção pessoal,  por achar que facilita a 

compreensão do desenvolvimento. Psicomotor.  

 

1.2.1.  Esquema Corporal  

 

 Conceituamos como sendo o conhecimento que nós temos de nós 

mesmo, de nosso ser corporal, elemento básico para a formação da nossa 

personalidade. Segundo o conceito de Wallon (1968) “é a representação 

relativamente  global, cientifica e diferenciada que nos temos do nosso corpo ( 

FONSECA, VITOR, 1988, p. 21). 

  Segundo a visão de Vitor da Fonseca (1988), a noção de esquema 

corporal traduz um processo psicofisiológico que tem origem nos dados 

sensoriais que são enviados e fornecidos pelas estruturas motoras, resultantes 

do movimento realizado pelo sujeito. 

  Nossos limites do esquema corporal são diversos como:  a noção de 

espaço,  as  possibilidades motora  como: rapidez e  leveza, possibilidades de 
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expressão por meio corporal de atitudes e mímicas;  percepções para as  

diferentes partes do corpo, de níveis verbais e corporais e a possibilidade de 

representação que nós temos de  nosso corpo, a nível mental e a nível gráfico.   

 Utilizando este elemento como instrumento de aprendizagem  devemos 

diferenciar conhecimento corporal  de imagem corporal. O primeiro item é a 

noção que a criança e nos temos das partes de nosso  corpo ( cabeça, tronco, 

membros inferiores e superiores).  O segundo é a conscientização mental que 

nós temos  de todo o corpo.   

 Para obter o domínio corporal  é necessário termos a oportunidade de 

desenvolver atividades de correr, pular, andar, engatinhar, enrolar e etc.  que 

geralmente são vivenciadas na infância no período escolar. Mas aqui se 

tratando de crianças autistas, as atividades propostas serão todas adaptadas, 

para o toque (em caso de aceitação), olhar, imagens de fotografias, gráficas 

e/ou desenhos, até a obtenção da atividade vivenciada.  

 

  1.2.2. Lateralidade 

 

 É a preferência da utilização de uma das partes simétricas do corpo de 

cada ser humano: mãos, orelhas olhos e pernas. Podemos dizer que é a união 

de elementos que se desenvolve durante a maturidade da criança, 

condicionando sua lateralidade. Estes elementos são decorrentes de duas 

origens: uma interna, que são correspondentes a dados neurológicos, 

genéticos e de maturação própria de cada ser humano e a outra externa, 

proveniente de hábitos e fatores sociais de cada meio. Podemos dizer que a 

lateralidade é uma etapa intermediária entre o esquema corporal e a 

estruturação da noção espacial. É através da simetria corporal que criança 

pode distinguir os termos utilizados “ direita e esquerda”. Não confundindo  a 

nomenclatura com a dominância das partes corporal, a nível da força e da 

precisão.   

Outro fator de conhecimento importante é distinguirmos algumas formas 

de lateralidade que são encontradas nos seres humanos como:  a homogênea  

( a pessoa é destra ou canhota do olho, da mão e do pé), cruzada ( a pessoa 
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pode ser destra da mão e do olho e canhota do pé, ou vice versa) e ambidestra 

( a pessoa é forte tanto do lado esquerdo como do direito, ela é destra e 

canhota ao mesmo tempo). Para a criança autista o trabalho deverá ser 

observado através da força e precisão com objetos diversos, em razão de 

geralmente a sua comunicação ser restrita. Mas devemos sempre respeitá-la 

com seus desejos e princípios.  

1.2.3.  Coordenação Motora 

 

   A coordenação motora está ligada ao desenvolvimento psicomotor, 

podemos também dizer que é quase instintiva. Instintiva quando se encontra 

nos estágios das garatujas e psicomotor quando alcança o grau de maturidade 

gráfica.   

Encontramos subdivisões no processo de desenvolvimento da 

coordenação motora, podendo ser os movimentos de dinâmica global,  quando 

envolve movimento amplos com todo o corpo (cabeça, ombros, braços, pernas, 

tornozelos e quadris) e movimentos viso-manual ou fina que engloba os 

pequenos músculos em harmonia (dedos, mãos, pulsos e articulações). Para 

as crianças autistas que apresentam um déficit em suas funções executivas 

têm dificuldade de planejar tarefas com  seus movimentos em razão de sua 

comunicação  

 

 

 

1.2.4.  Estruturação  Espacial  

 

 

 Descrevemos como sendo a orientação e estruturação do mundo 

exterior, referindo-se primeiro ao eu referencial, depois a outros objetos ou 

pessoas em posições estáticas ou em movimento.  Na orientação espacial a 

criança domina os diversos termos espaciais como as noções de em cima, 

embaixo, ir para  frente,  para trás, para a direita, para a esquerda, para o lado, 
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o outro e para o alto, assim por diante. Na estruturação espacial são as 

tomadas  de consciência  que direciona  o  corpo com o  meio ambiente, é 

parte integrante de nossa vida. Apresentamos dificuldade em dissociar  os três 

elementos  fundamentais da psicomotricidade: corpo – espaço – tempo.  

 

 

 1.2.5.  Estruturação  Temporal  

 

 A estruturação temporal  é a capacidade de situarmos em  função de 

diversas situações como:  

•   Nas  sucessões  de acontecimento:  ante, após e durante; 

•  Nas durações dos intervalos, nas noções de tempo longo, curto 

relativo a hora, minutos  e segundos; 

• Nas noções de ritmo forte e fraco por meio de marchas, corridas e 

passadas: 

• Nas noções de velocidade (rápida e lenta); 

• Nos conceitos de duração, de intervalos, de continuidades, de 

simultaneidade e sucessão de ante, durante e depois. 

 

As noções temporais são muito abstrata, muitas vezes bem difíceis de 

serem adquiridas pelas crianças, principalmente autistas, por ser apresentada 

de forma subjetiva. Mas desde os quatro anos de idade a criança já pode e 

deve ser exercitada para perceber o tempo de maneira objetiva dentro do 

tempo matemático. Nos autistas devemos observar o grau em que encontra a 

sua compreensão, percepção e comunicação para serem situadas as funções 

dentro de seu próprio ritmo e satisfação.  

  

1.2.6.  Ritmo 

 

 O ritmo abrange a noção de ordem, de sucessão, de duração e de 

alternância. Cada individuo tem seu próprio ritmo que faz com o seu 
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desenvolvimento ocorra  de maneira individual  e única. O ritmo  influencia em 

todos os momentos  de  desenvolvimento   e aprendizagem  da criança. Este é 

o motivo principal para ser dado a devida importância  a este tópico.  

 

 

 

1.2.7.  Equilíbrio  

 

 O equilíbrio é uma condição básica da organização psicomotora que 

envolve multiplicidade de ajustamento postural. Podemos dizer que é um 

conjunto de aptidões  estáticas e dinâmicas que  representa o desenvolvimento 

das aquisições de locomoção e que integra a postura em um sistema funcional 

complexo que combina a função tônica e as inúmeras ralações com o espaço  

que o circunda.  

  O equilíbrio serve de base para estruturar qualquer processo humano de 

aprendizagem. A integração sensorial que está na base da equilibração  é 

especificamente humana. Dela surgem as orientações simbólicas definitivas da 

humanidade.  

 

 

1.3 - Fatores psicomotores e sua relação com as unidades 

funcionais, segundo Vitor da Fonseca.  

 

 

 Para Vitor da Fonseca os fatores psicomotores são divididos em três 

unidades funcionais que são apresentados como circuitos dinâmicos 

autorregulados,  estes fatores reúnem funcionalmente como uma constelação 

psicomotora.  

 A primeira unidade funcional compreende a tonicidade e o equilíbrio. A 

segunda unidade compreende a lateralização, noção do corpo e a estruturação 

espaço-temporal e a terceira e ultima unidade integra os fatores da praxia 
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global e a praxia fina.  Para ilustrar melhor a colocação de Vitor da Fonseca, 

anexamos abaixo o quadro (Fonseca, 2012, pág 92) que apresenta uma 

relação dos fatores citados acima. 
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 Os fatores psicomotores apresentados por Vitor da Fonseca  tem como 

tarefa identificar o grau de maturidade psicomotora da criança e detectar sinais 

desviantes, que podem nos ajudar a compreender as discrepâncias evolutivas 

de crianças em situação de aprendizagem escolar ou com alguma outra 

colocação. Em nosso estudo, estamos citando estes fatores  com a finalidade 

de buscar referencias para a formação das  estratégias que tentaremos 

oferecer aos profissionais que trabalham diretamente com crianças autistas.   

 Vitor da Fonseca  desenvolveu seu trabalho a partir de uma Bateria 

Psicomotora – BPM que teve e tem a finalidade de servir como instrumento de 

identificação da integridade psicomotora e psiconeurológica da criança, pois ela 

não fornece informações neurológicas e patológicas muito detalhadas.  Por 

isso, esta bateria não deve ser aplicada como forma de diagnosticar déficits 

neurológicos e nem diagnosticar disfunções ou lesões cerebrais.  

 Esta bateria tem o objetivo de analisar dinamicamente o perfil 

psicomotor da criança, sem procurar atingir um valor numérico ou um quociente 

psicomotor imutável ou infalível da criança em fase de aprendizagem. Ela não 

trata de uma avaliação convencional, mas sim dinâmica, visando a 

possibilidade de mostrar o nível de capacidade psicomotora evidenciada pela 

criança. 

  A BPM tem também condições e oportunidades de estudar a 

Psicomotricidade atípica, podendo no seu todo ou em alguns fatores ser 

utilizada para estudar a Psicomotricidade em deficientes da comunicação, 

deficientes socioemocionais, deficientes visuais etc. Segundo Vitor da Fonseca 

a BPM já foi utilizada como um ensaio experimental em um estudo da  

equilibração em deficientes auditivos (1984), tendo provado alguma utilidade 

como instrumento de detecção de sinais disfuncionais.  

 Cabe neste estudo a inclusão desta bateria como referencial a mais nas 

estratégias que estamos propondo no capitulo III desta pesquisa, visando um 

enriquecimento teórico e pratico deste trabalho.  
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    CAPÍTULO II  
 
  Autismo 

 
 Este item vem  relatar  a trajetória  do transtorno do Espectro Autista 

através da colocação de alguns estudiosos sobre o tema, ressaltando que o 

Autismo é um transtorno Invasivo do desenvolvimento (TID) e que apresenta  

prejuízos severos e invasivos nas diversas áreas do desenvolvimento humano. 

 Serão mostradas no decorrer deste estudo as várias características que 

apresentam a criança autista. De forma resumida citaremos a trajetória da 

história da nomenclatura do  Autismo, as possíveis causas do surgimento deste 

transtorno e as identificações e avaliações utilizadas como instrumento de 

triagem inicial para sua identificação. Encerrando  será exposto os métodos 

mais utilizados por profissionais da Psicologia para a realização da avaliação  

do diagnostico do Autismo. 

 
 
 2.1 -  Transtornos do Espectro Autista   
 
 

 “ Amar uma criança autista é 
uma conquista que se dá aos poucos – 
é a calmaria após o turbilhão – por 
detalhes, por pequenos detalhes, 
olhares de soslaio”. ( Marisa Cordeiro- 
2013). 
 

 
 
O  Transtorno autista por muitos anos foi considerado como um distúrbio 

primário semelhante ao descrito para esquizofrenia. Segundo Facion “a 

diferença estava no fato de a criança com Autismo não realizar um fechamento 

sobre si mesmo, mas  buscar estabelecer uma espécie de contrato bastante 

particular e especifico com o mundo. Ainda que relacionasse a natureza básica 

do Autismo à Esquizofrenia Infantil, ele distinguia os dois quadros. A 

esquizofrenia Infantil estaria relacionada a casos cujo quadro clínico se 
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configuraria mais tarde, pois se trata de uma desestruturação da personalidade 

subseqüente a uma fase de desenvolvimento aparentemente estável, Embora 

o Autismo dentro do grupo das psicoses infantis, ele sugeria ainda a 

necessidade de investigações bioquímicas para que novas contribuições 

pudessem ser feitas ao estudo desta desordem.  ( FACION, J. R., 2005) 

 Através de vários estudos o Autismo não foi sendo mais classificado  

como uma doença mental. Mas, passou a ser vista como um Transtorno 

Invasivo do desenvolvimento, com apresentação de uma dificuldade de 

socialização, cuja a base se encontra irregular e apresenta como uma tríade de 

sintomas do funcionamento autístico.  

 Este transtorno tem como característica afetar as relações sociais, a 

comunicação e o comportamento. No autismo, as crianças têm uma forma 

particular de se comunicar com o mundo exterior.  

 Crianças  autistas são  encontradas em todo o mundo e em famílias de 

qualquer nível social, cultural e racial”.  Michael Farrel (2008, p. 54), descreve 

que o autismo é (...). 

   “ Um distúrbio por meio de uma tríade de 

comprometimentos que atinge a criança, com isolamento 

social, dificuldade de comunicação e insistência na 

repetição. Suas complexidades interagem e afetam a 

aprendizagem da criança autista, conforme é apresentado 

em  suas causas e características.(2008). 

  

         “Dentro da idéia de aspectos genéticos como causa 

do Autismo, têm-se estudado três aspectos: a 

concentração de pessoas com Autismo em uma mesma 

família; uma série de alterações de famílias próximas ao 

autista que se assemelham aos comportamentos típicos 

deste transtorno; e a associação do Autismo com várias 

condições de origem genética.”  (FACION, J. R.m 2005, p. 

50) 
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 É um mal que já existia a bastante tempo, mais os diagnósticos são 

recentes. Atualmente os estudos sobre este transtorno têm avançado muito. 

Mas, até o momento suas causas, curas e surgimento se encontram  em fase 

embrionária de descobertas.   

As crianças com autismo podem ter dificuldades em estabelecer contato 

visual, não estabelecem relações sociais adequadas, e geralmente não 

buscam compartilhar prazer, interesses com outras pessoas. Ela vive em seu 

próprio mundo, um lugar particular.  

Elas podem ter dificuldades para adquirir capacidade de falar, é difícil  

iniciarem uma conversação, e exibem padrões de comportamento repetitivos.  

 As crianças com autismo não escolhem ficar sozinhas, mas a falta de 

habilidades sociais as mantém distantes das outras e o fato de apresentarem 

um comportamento atípico e diferente, causam o isolamento.  Elas são bem 

diferentes de crianças tímidas, que não conseguem ficar com o grupo por 

vergonha, mas que conseguem mesmos distantes observar os demais 

coleguinhas  se relacionando.  

   Este transtorno global do desenvolvimento infantil  se manifesta antes 

dos três anos de idade e se prolonga por toda vida. Ele acomete cerca de 20 

entre cada 10 mil nascidos e é quatro vezes mais comum entre meninos do 

que meninas. Quando a menina é acometida normalmente os sintomas são 

mais graves. 

 Embora os primeiros sinais do autismo possam surgir ainda nos 

primeiros meses da criança, quando a mãe está amamentando e a criança 

apresenta uma falta de contato visual com a genitora. Raramente o diagnóstico 

é conclusivo antes dos 24 meses de vida. Alguns pais de autistas, só vão saber 

o motivo do comportamento  “estranho” do filho na fase adulta.  

 O Autismo é uma síndrome, portanto um conjunto de sintomas que 

atingem algumas aéreas com comportamentos estereotipados1, a primeira área 

prejudicada é a da habilidade social, que apresenta complicações em 

                                                 
1 As estereotipias  são comportamentos repetitivos presentes  em pessoas com autismo. Podem envolver o 
movimento de pêndulo com o tronco, girar em torno de si mesmo, passar a mão por horas em uma 
determinada textura ou andar na ponta dos pés. Um  dos  mais comuns é o chamado  flapping de mãos, 
em que o autista sacode as mãozinhas na altura dos ombros.  



 
 

 
 
 

33

interpretar os sinais que ocorrem no ambiente em que vivem.  A segunda área 

comprometida é a da comunicação verbal e não verbal. A terceira é a das 

inadequações comportamentais. As crianças com autismo pontuam interesses 

muito particulares de atividades restritas e repetitivas e tem enormes 

dificuldades em lidar com situações corriqueiras do dia-a-dia.  

  
    
2.1.1. História do  Autismo 
    
      

   A  palavra “Autismo” deriva do grego “ autos”, que significa voltar–se 

para si mesmo. No ano 1943, o psiquiatra americano Leo Kanner, descreveu 

algumas crianças que encontravam em sua unidade psiquiátrica e  que 

demonstravam um interesse  limitado por outras pessoas, um quadro clinico 

peculiar, insistência em rotinas e comportamentos repetitivos. Muitas 

descrições e revisões científicas foram realizadas a respeito dos conceitos e 

nomenclaturas de Autismo.  A origem da palavra grega tem como função  

transmitir a aparente auto-absorção dessa crianças, embora o termo síndrome 

de Kanner tenha sido usado por algum tempo como alternativa e ainda 

persiste, assim como a expressão autismo clássico.  

 Definições posteriores centraram-se em um novo enfoque, nomeando 

como uma “tríade” de comprometimentos, que são caracterizados como:  

isolamento social, dificuldades de comunicação e insistência na repetição. 

 

   “O ASD (Autistic Spectrum Disorder) é um distúrbio do 

desenvolvimento que atinge a comunicação, a interação social, 

a imaginação e o comportamento. Não é algo que a criança 

pode contrair. Não é causado pelos pais. É uma condição que 

prossegue até a adolescência e vida adulta”.   (WILLIAMS 

CHRIS, 2008, p. 04).  

 

 Desde a década de 1990, o termo transtornos do espectro autista 

(sugerido pela psiquiatra Lorna Wing) passou a ser empregado para indicar o 

autismo e suas variadas condições de semelhanças importantes. Além do 
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Autismo, esta classificação de transtornos do espectro, inclui outros transtornos 

e síndromes que citaremos sem nos aprofundarmos por não ser foco neste 

trabalho, são eles: 

 

• Transtorno Global do desenvolvimento sem outra especificação; 

• Síndrome de Asperger; 

• Síndrome de Rett; 

• Transtorno desintegrativo da infância; 

• Transtorno semântico-pragmático; 

•  Transtorno da personalidade esquizóide. 

 

2.1.2  Causas do Autismo. 
 
  Existem estudos que consideram que o autismo tem uma origem 

biológica e um forte componente genético (Medical Research Council, 2001, 

p.21), como também acreditam que o Autismo tem decorrências de várias 

causas, provavelmente todas atingindo um mesmo sistema cerebral. Outra 

vertente é  que diversos genes podem interagir por  meios ambientais. Não se 

sabe exatamente quais são estes genes. Possivelmente de fatores ambientais 

como:  

• Doença na infância; 

• Doença na gravidez; 

• Intolerância a alimentos como alergias severas; 

• Reação a vacinas e poluentes. 

 

 Com certeza existem crianças que vivenciam esses fatores e não 

desenvolvem o transtorno do espectro autista, de modo que é a interação entre 

esses possíveis fatores ambientais mais os fatores genéticos e biológicos é 

que parece ser determinante. 

 Existe uma certeza que o autismo possa vir associado a diversos 

problemas neurológicos e/ou neuroquímicos, porem, não existe nenhum exame 
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especifico que possa detectar a sua origem. O que notamos é que o estado da 

criança autista, não está construído o senso de si próprio e dos outros. 

 

 A diferença está no fato de a criança com Autismo 

não realizar um fechamento sobre si mesmo, mas 

buscar estabelecer uma espécie de contato bastante 

particular e especifico com o mundo ( FACION, J. R., 

2005, p. 21)  

 

 Recentemente em uma reportagem  na mídia escrita  por Paloma Oliveto  

(jornal - Correio Brasiliense datado de 10/02/2013 Brasília - DF) foi exposto que 

estão sendo realizada novas investigações sobre o cérebro, que 

neurocientistas do Centro Martinos de Imagem  Biomédica do Hospital Geral de 

Massachuttes publicaram um artigo na revista Pnas  descrevendo a relação 

entre a conexão dos neurônios e uma das principais características desses 

males referente a dificuldade de se relacionar socialmente. 

 Usando resultados de uma avançada técnica de imagem, cientistas 

constataram que em pessoas com  autismo, a coordenação neuronal é mais 

fraca na região do giro fusiforme, área do cérebro responsável pelo 

reconhecimento de faces.  Eles compararam o cérebro como  fosse uma 

orquestra, para uma maior compreensão. Com objetivo de mostrar a 

desarmonia que ocorre  nas conectividade funcionais. Por exemplo: Quando os 

violinos estão coordenados com os sopros, e os metais com as violas, a 

orquestra vai tocar em harmonia, Segundo Tal Kenet pesquisadora do Centro 

Martinos, explica que antes desta pesquisa, acreditavam que a orquestra não 

tocava de  maneira bem coordenada como um todo, principalmente com 

autista. “Era como se cada naipe de instrumento estivesse tocando em seu 

próprio tom. Com este estudo, descobriram que outra coisa acontece: é que 

cada violino toca de forma independente, não apenas do resto da orquestra, 

mas de todos os outros violinos”.  

 A comunicação entre neurônios ocorre em distâncias milimétricas, não é 

fácil estudar a conexão local. Os pesquisadores usaram uma tecnologia de  
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imagem chamada “encefalografia magnética” numa pesquisa com várias 

pessoas que permitiu análises precisas. Esse exame foi feito individualmente, e 

mostrou que  no cérebro ocorre mudança no  ritmo de atividades cerebral  em 

diferentes localidades e em uma mesma área. Ele serviu para medir a 

coordenação dos ritmos do cérebro, tanto em longo alcance quanto em uma 

única região e contou com a colaboração de pessoas com autismo e pessoas 

com o desenvolvimento neurológico normal. Foi  relatado  que as conexões das 

redes de neurônicos dos indivíduos saudáveis mostrou-se mais forte do que a 

das pessoas com autismo. Mas ao contrario do que se pensavam os 

participantes com o transtorno também apresentaram conectividade local 

reduzida, o que  reconheceram  no giro fusiforme.  

 Os diagnósticos foram formulados a partir da observação de um 

conjunto de sintomas apresentados pela criança. Para a National Society for 

Autistic Childrem e a American Psychiatric Association, o reconhecimento  deve 

ser feito baseados em observações vivenciais e  em fontes que possam levar 

hipóteses de  sintomas atípicos de crianças, como:  

 

• Anormalidade no ritmo do desenvolvimento e na aquisição de 
habilidades físicas, sociais e de linguagem; 
 

• Respostas anormais aos sentidos: o autismo pode ter uma 
combinação qualquer dos  sentidos ( visão, audição, olfato, equilíbrio, 
dor e paladar); a maneira como a crianças equilibra o seu corpo pode 
ser também inusitada; 
 

• Ausência ou atraso de fala ou de linguagem, embora possam se 
apresentar algumas capacidades especificas de pensamento; 

 
• Modo anormal de relacionamento com pessoas, objetos, lugares  ou 

fatos. 
 

 

 Ana Beatriz Barbosa Silva, autora com um milhão de livros vendidos. Em 

seu livro Mundo singular, escreve que (...) 
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  “Para vencermos o autismo é necessário trabalharmos em 

equipe e que cada um tenha em mente que fazer a sua parte bem-

feita é potencializar o trabalho do outro. Transpor a dificuldades do  

autismo é uma busca incessante em direção à superação de nossos 

próprios limites. Aqui vale uma frase do estadista  britânico Winston 

Churchill: “ Nunca, nunca, nunca desista”.  (SILVA, ANA BEATRIZ B. 

2012, p. 226.) 

 
 
 As crianças autistas costumam apresentar diversos comportamentos 

atípicos. No anexo estão sendo mostradas 14 gravuras que resumem de forma 

ilustrativa alguns sintomas cardeais que são característicos para o 

reconhecimento do transtorno. Se a criança apresentar pelo menos 5 destes 

sintomas de forma  persistente e em idade inadequada, deve-se levantar a 

hipótese de Autismo e a família deve buscar orientações mais precisas de um 

médico especialista. (FACION – 2005, p. 38 a 40). 

 
 
2.1.3 Identificação e avaliação do Autismo 
 
 
 E de fundamental importância a identificação e a avaliação precoces de 

sintomas de comportamento não habituais em crianças. Os responsáveis 

devem encaminhar este a um profissional: médico pediatra, psiquiatra, 

psicólogo clínico ou educacional, fonoaudiólogo, psicomotricista ou um clínico 

geral.  Deve ser feita uma avaliação multidisciplinar unindo as  perspectivas de 

professores, pais, e demais familiares. Alguns serviços educacionais têm 

profissionais específicos com conhecimento especializado e experiências com 

crianças com  autismo. Entre os instrumentos para uma triagem inicial ampla 

estão:  

• Checklist for Autism in Toddlers ( CHAT).  Este recurso pode ser 

aplicado  por clínicos gerais ou agentes de saúde em avaliações 

rotineiras do desenvolvimento da criança. Consiste em fazer 

perguntas para os pais e uma série de situações criadas para permitir 

a observação da resposta da criança. Se ela demonstrar 
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características precisas ela é encaminhada para fazer uma outra 

avaliação complementar.  

• Gilliam Autism Rating Scale ( GARS) Este aplicativo já se enquadra 

para crianças e jovens de 04 a 20 anos, inclui itens baseados nas 

definições de autismo utilizadas pelo DSM-IV-TR e outros manuais. 

Os três principais subteste avaliam comportamentos estereotipados, 

comunicação e interação social. È usada por fonoaudiólogos, 

psicólogos educacionais, coordenadores de necessidades 

educacionais especiais e professores especialistas.  

 

Suas causas são muito flutuantes, por isto temos que ter um 

diagnóstico criterioso, combinando observações sistemáticas da criança em 

seu meio social, familiar e educacional obtendo relatos da história da criança 

desde o nascimento até o presente da mesma.  
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        CAPÍTULO  III   
 
                UNIÃO:  PSICOMOTRICIDADE E AUTISMO  
 
 
 
 O terceiro e ultimo capitulo tem como entendimento a união dos itens 

anteriores, tendo como meta elaborar as estratégias de utilização aos 

profissionais que lidam com crianças autistas. Esta parte mostrará que a 

psicomotricidade é importante para o profissional que lida com o autismo 

infantil, em razão de instruir e auxiliar como ele pode lidar com  a rígida 

tonicidade que a patologia apresenta na criança autista.  

 Será pontuado um plano de ação através de três itens em forma de 

estratégias que serão desenvolvidos, primeiramente por meio da apresentação 

dos elementos básicos da Educação Psicomotora para conhecimento por parte 

do profissional.  O segundo plano será a demonstração da avaliação que 

deverá ser realizada na  criança por meio da Bateria Psicomotora, sugerida por 

Vitor da Fonseca. O terceiro e ultimo plano mostrará as sugestões de 

atividades Psicomotoras para aplicação com os autistas.  

  Concluindo, será descrito as estratégias baseadas nos fatores 

sugeridos por Vitor da Fonseca que vem de encontro com os elementos 

psicomotores citados anteriormente no inicio deste estudo.   

  
 
 
3.1.  Analise dos dados da união – Psicomotricidade e autismo. 

 
 
A psicomotricidade como observamos  é uma ciência que tem como foco 

o estudo do homem através do seu corpo em movimento nas suas relações 

com seu mundo interno e externo ( SBP, 1984). Já o autismo é um transtorno 

invasivo do comportamento que se apresenta de maneira complexa e decorre 

de combinações de vários fatores, desconhecidos, de ordem genética, 

neurológica, emocional e ambiental. O resultado deste transtorno é um grave 

impedimento para estabelecer as relações humanas básicas em seus vínculos 
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emocionais e corporais, o estado da criança autista, não está construído o 

senso de si próprio e dos outros.  

A  analise deste estudo teórico vem oferecer estratégias para auxiliar o 

profissional a construir uma fonte norteadora para a criança autista. 

Proporcionando a estas crianças de estado complexo um recurso para 

desenvolver, estimular e buscar na mente e no corpo uma forma de comunicar 

mais facilmente por meio de seu corpo. Principalmente por serem seres tão 

arredios ao toque corporal.  

  A atividade psicomotora tem como forma proporcionar uma experiência 

concreta, palpável e cabível de aprendizagem, almejando um encontro afetivo 

e singular na construção de eu.  

 A importância do psicomotricista no autismo infantil é relevante em razão 

de instruir ou mesmo auxiliar  a rígida tonicidade que a patologia apresenta. 

Deve ser realizada uma avaliação psicomotora logo na primeira infância para 

que seja possível traçar um trabalho corporal que ofereça uma estabilidade e 

mesmo um  relaxamento  no  seu eixo corporal  o quanto antes de sua 

formação psicomotora.   

A analise que fazemos da união da psicomotricidade ao autismo vem de 

encontro com a posição  de Vitor da Fonseca que  descreve... 

 

(...) “ O espírito não está atrás do corpo, ele o 

habita: o corpo não serve ao espírito, ele o exprime, 

insere-o no mundo e o faz comunicar-se com o mundo. O 

meu corpo sou eu próprio no mundo. É o meu corpo em 

movimento que me envolve no mundo. Habito o mundo 

pelo meu corpo. O meu corpo é para mim o mundo”. 

( FONSECA, Vitor, 1988, p.60)  

 

Esta gama de reflexões narrada por Vitor da Fonseca, serve para  fazer 

uma ponte entre o corpo e a ausência da consciência do corpo de um autista. 

 Geralmente a criança autista, diante à um acontecimento, sente atraída 

por determinados aspectos sensoriais, muitas vezes,  sem serem relevantes 
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para  o contexto do momento, por exemplo:  elas se concentram em texturas, 

gosto, aroma, visão ou sons e não na função do objeto como um todo.  Elas 

podem se concentrar na sensação que tem o tocar ou segurar um objeto. 

Podem demonstrar interesses em padrões, sensações ou músicas. Podem 

preferir um sabor de cada vez ao invés de comer os diversos alimentos do 

prato de forma misturada. Pode concentrar em determinados sons e excluir 

outros. Pode não conseguir processar pessoas em termos de um todo, mas 

sim como partes separadas, observando somente um aspecto da pessoa.   

Enfim, a psicomotricidade ao autismo, há situações que podem 

entrelaçar e completar uma a outra por meio da utilização de um programa  de 

estratégias psicomotoras que descreveremos a seguir.   

 
 

3.2. Estratégias 
 
 
  O programa de estratégias  a ser apresentado será a partir de três 

itens a serem desenvolvidos pelo profissionais, que será  exposto  como forma 

de  um  Plano de ação. 

  

        
 

 

 

1ª- Plano de ação  

 
 
 
 
 

 

 

2ª – Plano de ação      

               

 
 

 

Apresentação dos elementos básicos da 

Educação Psicomotora para 

conhecimento por parte do profissional. 

    

 

Avaliação da criança por meio da Bateria 

Psicomotora. Sugerida por Vitor da 

Fonseca.    
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 3ª- Plano de ação         

 
 
 
 
 

  3.2.1. Plano de ação. 
 
 
 Este plano de ação serve para expor  as estratégias que deverão ser  

aplicadas pelo  profissional. 

 

1ª-estratégia: 

 

 A  primeira estratégias trata sobre a apresentação dos elementos 

básicos da Educação Psicomotora, do qual  o  profissional deve conhecer e 

familiarizar sobre os mesmos. 

 Os  elementos norteadores são:  Esquema corporal,  que  trata das 

diferentes partes do corpo. Tendo como objetivo levar a criança  a conhecer de 

forma consciente seu corpo como um todo,  percebendo o ponto de vista 

motor, sensoriomotor e perceptomotor.    

 Lateralidade que auxiliará a levar a criança a descobrir seu lado 

dominante, e fortalecer o lado não dominante por meio de exercícios simétricos 

a fim de estabelecer um equilíbrio de força e de destreza entre os dois lados.  

 Coordenação motora que possibilitará a oferecer a criança um aprender 

das suas possibilidades corporais através da coordenação dos movimentos 

finos e amplos, permitindo a  ela obter uma consciência de seus gestos consigo 

próprio ou com outrem por meio de mímicas, e expressar seus sentimentos e 

emoções com seu corpo. 

 Noção espacial  que tem como objetivo proporcionar a criança a 

perceber as orientações e posições que cada parte do corpo pode tomar em 

sua vida, por meio de trajetos, planos e caminhos. 

 

Sugestões de atividades Psicomotoras 

para aplicação com as crianças autistas. 
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 Noção temporal que  tem o propósito de situar a criança em seu tempo 

por meio  das noções de dia, meses, anos e  estações. 

  O ritmo que  tem como referencia situar a criança de acordo com seu 

tempo, melodia e marcha por meio das batidas existentes da natureza.  

 O equilíbrio  visa  perceber o controle corporal que existe na criança por 

meio de posições, flexões,  viradas,   percursos, circuitos e balanceamentos.   

                 

 
2ª - estratégia     

 

  Este segundo tópicos será a apresentação da Avaliação da criança por 

meio da Bateria Psicomotora. Sugerida por Vitor da Fonseca.   Esta bateria não 

é um teste no sentido tradicional conforme relata Fonseca. Ela é uma bateria 

de observação  que permite ao prático ( professor, terapeuta, educador, 

psicólogo ou outros de áreas afins) observar vários componentes do 

comportamento psicomotor da criança de uma forma estruturada e não 

estereotipada. Esta bateria ela já é aplicada  para crianças que apresentam 

dificuldades de aprendizagem. Para esta estratégias estamos apresentando 

como forma  de  um novo recurso aos profissionais que lidam com crianças 

autistas, sendo utilizada de maneira adaptada e resumida.  

 A BPM ( Bateria Psicomotora – Vitor da Fonseca) compõe-se de sete 

fatores psicomotores , quase os mesmos apresentados  como elementos da 

psicomotricidade. São: tonicidade, equilibração, lateralidade, noção do corpo, 

estruturação espaço-temporal, praxia global, e praxia fina 

 A BPM apresenta condições e oportunidade para estudar a 

Psicomotricidade atípica, podendo no seu todo ou em alguns fatores ser 

utilizada nas avaliações de deficientes da comunicação, deficientes 

socioemocionais e outros mais. 

   A   aplicação é realizada  de forma simples. A primeira a ser aplicada é o 

fator da tonicidade que tem  um papel fundamental de garantir  as atitudes, as 

posturas, as mímicas e as emoções  que emergem todas as atividades motoras 

humanas por meio de sua extensibilidade, passividade e paratonias. ( 
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FONSECA, VITOR, 2012, p. 118 a 125). De acordo a resposta da criança 

autista.  

  Como atividades  de extensibilidade dos membros inferiores,  indicamos 

que aplique os movimentos de adutores, extensores e quadricípete femural  

conforme:  anexo 1. Para os membros superiores, anexo 2. 

  Para observação das atividades de passividade que demonstram a 

capacidade de relaxamento passivo dos membros e suas extremidades distais 

(mãos e pés) conforme definida por Ajuriaguerra e Stambak (1955), 

oferecemos as atividades do anexo 3. 

 A observação das paratonias, que estão associadas na tonicidade de 

repouso  indicamos as atividades expostas no anexo 04.  

 O segundo  fator a ser aplicado é o da equilibração, que visa abranger o 

controle postural e o desenvolvimento das aquisições de locomoção. Observar 

o anexo  5.  

 O terceiro fator é  a lateralização que visa fundamentar a consciência da 

preferência dos lados dos dois hemisférios do corpo.  Propomos as  atividades 

do anexo 6.  

 A  noção do corpo que constitui o quarto fator da BPM, ”compreende a 

analise, a recepção e o armazenamento das informações vindas do corpo 

sobre a forma de  uma tomada de consciência corporal”.   (2012, p. 164). O 

anexo 7 é a atividade proposta da BPM, referente a este item.Ressaltando que: 

 

 “A Noção do corpo é o alfabeto e o atlas do corpo, mapa 

semântico com equivalentes visuais, táteis, quinestésicos e 

auditivos (lingüístico)... Como mapa, a noção do corpo é 

indispensável para “navegar”; como alfabeto, é indispensável 

para comunicar e aprender. Ponto de referencia espacial, 

instrumento de realização e de criação, alicerce da estrutura do 

Eu etc., o corpo é uma construção biopsicossocial, um produto 

final das experiências agradáveis e desagradáveis da vida.” 

(FONSECA, VITOR, 2012, p. 166). 
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 O quinto fator  da BPM que refere-se ao estruturação espaço-temporal  

que atribui a organização funcional da lateralização e da noção do corpo, 

emerge da motricidade, da relação com os objetos localizados no espaço, da 

posição  relativa que ocupa o corpo.  A criança tem consciência da  ação por 

meio da noção temporal, através dos tempos: passado, presente e futuro.  

Aqui/agora, ontem, hoje e amanhã, depois, mais tarde, mais cedo.  O espaço 

só pode ser definido por meio do tempo. Anexo 8.  

 O sexto fator da BPM, é praxia global que corresponde a 

“macromotricidade” que é relativa à coordenação dinâmica geral e à 

generalização motora, que integra a postura, a locomoção, o contato, a 

recepção e a propulsão de objetos.  

 A praxia global encerra em si a unidade de um “ pensamento abstrato 

que se traduz em uma ação motora concreta” ( FONSECA, 2012).  Anexo 9. 

 No sétimo fator temos a praxia fina que constitui  estudar na criança a 

sua capacidade construtiva manual e a sua destralidade bimanual  como um 

componente psicomotor relevante para todos os processos de aprendizagem.  

A praxia fina evidencia a velocidade e a precisão dos movimentos finos e a 

facilidade de reprogramação de ações, de maneira que as informações tátil-

perceptivas se enquadram  nas informações visuais.   Atividade  sugerida 

conforme o anexo 10.  

 Esta segunda estratégia serve para obtenção de uma olhar observador 

do profissional ao desenvolvimento psicomotor da  criança autista.  Esperamos 

que ele possa  nortear  seus trabalhos por  meio deste plano de ação  com as 

atividades  propostas, através da BPM do Vitor da Fonseca.   

 

 

3ª - estratégia      

             

 A terceira estratégia será exposta como possíveis sugestões de 

atividades Psicomotoras para aplicação com as crianças autistas, ressaltando 

que são planos de ação que precisa ser analisado e/ou adaptado de acordo a 
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cada criança autista  As atividades serão baseadas nos fatores do  Vitor da 

Fonseca e os elementos da Psicomotricidade.  

  Sugerimos  que o profissional inicie o trabalho  por meio da empatia 

tônica. Percebendo que o tônus é o inicio para um  contato corporal.  Podendo 

utilizar o jogo em suas modalidades de jubilação e expressão.  

 

A  primeira atividade será sobre o fator da  tonicidade e extensibilidade:  

 
1º  Fator – Tonicidade 
 

• O  profissional mobiliza lentamente o braço para frente no plano 

horizontal  da criança,  e deixa-o  cair  como um pendulo. Observar o 

nível de  extensão que ela permite. 

  

• Mobilização simultânea dos dois braços no alinhamento um do outro. 

Observar, a tonicidade do levantamento dos braços. 

 
• Posição da criança em pé, frente ao profissional.   Segurar os braços 

por trás e tentar aproximar os dois cotovelos um ao outro. Observar a 

extensibilidade corporal.    

  
 
2º  Fator – Equilibração 
 

• Colocar  os objetos conforme o tamanho, formando uma torre 

crescente. 

• Utilizar banco escadas para que a criança faça o movimento de subir 

e descer os degraus. No inicio apoiada em algum suporte, depois 

executar sozinha.  

• Pedir para caminhar sobre uma barra de equilíbrio. Observar seus 

movimentos, ritmo e desenvoltura.  

3º  Fator – Lateralização 
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• Colocar a mão sobre o contorno de mãos desenhadas em quadro, 

jogos de madeiras,  luvas, gravuras, areias, tintas e outros materiais 

que possam  demarcar o contorno das mãos.  

 

• Fazer gestos manuais em frente de espelhos, vidros e sombras,  com 

o propósito de que a criança consiga interagir para  repetir os 

movimentos.   

 
• Arrumar  objetos iguais, respeitando  a colocação principal dos lados 

conforme o primeiro exemplo. 

 
 

 4ª  Fator -  Noção do corpo 

 

• Mostrar um quebra-cabeça corporal, e  pedir para montar. 

• Observar frente ao espelho suas partes do corpo, sendo nomeada 

pelo profissional. 

• Juntar partes de um boneco desmontável.  

 
 
5º  Fator – Estruturação espaço-temporal 
 
 

• Oferecer um despertador e uma ampulheta, observar sua curiosidade 
pelo objeto. De acordo com seu interesse verificar como os dois se 
modifica com o decorrer do tempo.   
 

• O profissional vai propor montagens com sucatas ou colagens a fim 
de que a criança consiga estabelecer analogias do tipo: tudo que 
pode acontecer ou existir na noite, no verão, no inverno, buscando 
seu  dia-a-dia.  

 
• Mover carrinhos  de diversos tipos e tamanhos de forma: rápido, 

lento e normal conforme instrução do profissional. 
 
 
6º  Fator – Praxia Global 
 

•  Arremesso com diversos tipos e tamanhos  bola. Observar os sinais  
de organização da esfera motora.  
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• Rolar  sobre diversas espessuras de colchão. 
 
 

• Pular obstáculos com diferentes alturas. 
  
 
7º  Fator – Praxia fina 
 

• Compor e decompor pulseiras com objetos diferenciados. 
 

• Tamborilar os dedos em argila, massinha ou massa de biscuit. 
 
 

• Bater em instrumentos de percussão. 
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                                CONCLUSÃO 

 

  Conclui-se que a abordagem da psicomotricidade ao autismo como 

estratégia de recursos para os profissionais que lidam direto com crianças 

autistas,   apresenta  como uma ferramenta valiosa que vem contribuir para  

melhorar  a qualidade de  vida das crianças com esta síndrome e facilitar  o 

atendimento dos profissionais desta área ou outras áreas afins. 

  Nota-se que a psicomotricidade  oferece uma aprendizagem por meio 

de nosso grande instrumento pessoal que é o  corpo.  O recurso a tais 

estratégias de mediação para o profissional que trabalha com autista,  são 

simples e  de fácil aplicação. Apresenta baixo custo na utilização dos 

instrumentos utilizados durante o exercício  e proporciona um  resultado  

satisfatório conforme estudos realizados  a crianças ditas normais ou com 

dificuldades de aprendizagem.  

 Para que se saiba que estas estratégias serão realmente aplicáveis a 

esta clientela, é de fundamental relevância que ela seja oferecida e exposta a 

grande número de pessoas envolvidas com o transtorno do Espectro Autista. 

 Entende-se que o exercício destas estratégias psicomotoras será 

importante e relevante para estas crianças que apresentam um 

comprometimento em sua comunicação. 

  Enfim,  as estratégias psicomotoras aqui expostas  juntamente com 

nossos objetivos são plausíveis aos profissionais que lidam com autistas em 

razão  de ser uma técnica  que engloba  todos os potencias psicomotores do 

ser humano.   Espera-se que novos estudos sejam realizados sobre estas duas 

vertentes aqui apresentadas e que  contribuam para desvendar os muitos 

mistérios que ainda cercam juntos  estes dois temas. 
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Primeiro fator -  Tonicidade e extensibilidade. 
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ANEXO 2 

   Segundo Fator – Equilibração 
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ANEXO 3 

            Lateralização    
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ANEXO 4 

           Noção do corpo 
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ANEXO 5 

    Estruturação espaço-temporal 
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ANEXO 6 

Praxia Global 
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ANEXO 7 

Praxia fina 
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