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IV. PESQUISAS, PROJETOS E TEORIAS

• Reabilitação lúdica da imagem corporal1

Izabel M. Nascimento da Silva Maximo2

 Centro Universitário Salesiano de São Paulo-U.E.L.

Vera M. Barros de Oliveira (C.30)3

Universidade Metodista de São Paulo

Resumo:  Verifica a organização da imagem corporal junto a uma criança do sexo
masculino, com atraso psicomotor em reabilitação psicomotora lúdica e a eficácia da
utilização de estratégias do brincar neste processo. Baseia-se na literatura da Escola
Francesa de psicomotricidade, que salienta a importância do corpo no processo de
desenvolvimento integrado psicomotor, social, afetivo-emocional e cognitivo. Realiza-se
através de estudo de caso único longitudinal avaliativo-interventivo, por quatro anos. Utiliza-
se na avaliação o Exame Psicomotor Picq & Vayer, o Gestáltico Visomotor de Bender, o
Teste da Figura Humana de Machover, as Matrizes Progressivas Coloridas de Raven,
anamnese, análise do material escolar e a observação lúdica. Com base na avaliação
inicial realiza intervenção psicomotora lúdica de sessenta e quatro sessões semanais,
após o que reavalia a criança com os mesmos instrumentos. A seguir,  retoma a intervenção,
com mais trinta e uma sessões e realiza  a avaliação final. A fim de ilustrar as estratégias
lúdicas empregadas, o estudo descreve e analisa três sessões de intervenção, com
brincadeiras e jogos sensório-motores, simbólicos e de regras, em três momentos da
reabilitação. Na análise quantitativa , os dados apontam  melhora significativa no Exame
Psicomotor nas áreas de Conduta Respiratória , Organização do Espaço e Estruturação
Espaço-temporal. Nas áreas de Coordenação Dinâmica e Controle Segmentário os
resultados não apontam alteração e em Coordenação Manual, Rapidez e Controle Postural,
ligeira regressão, dado este não comprovado pela análise qualitativa.  A organização e
maturidade visual motora  na avaliação de Koppitz apresenta evolução positiva  quanto à
redução expressiva de indicativos de lesão cerebral e de aspectos emocionais
comprometedores, mantendo-se os demais itens estáveis. Na avaliação Santucci & Granjon
não foi observada evolução. Seu nível mental revela-se superior desde a primeira avaliação
no Raven (Nível I). A análise do desenho da Figura Humana evidencia melhor conhecimento
e organização da Imagem Corporal  e  auto-imagem mais positiva. O estudo ressalta a
importância do acompanhamento junto à família e à escola, buscando maior autonomia
da criança.

Palavras-chave: imagem corporal; psicomotricidade; reabilitação psicomotora; lúdico;
brincadeiras e jogos.
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Abstract: This study verifies the organization of the corporeal image of a male child with
psychomotor retardation in ludic psychomotor rehabilitation, and the efficiency of using
ludic strategies in this process. It is based on the literature of the French School of
psychomotricity that emphasizes the importance of the body in the learning process and
psychomotor, social, emotional and cognitive development. It is performed through a unique
case study, in a longitudinal evaluationable-interventionable method, during the period of
four years. It is applied for the evaluation the Picq & Vayer Psychomotor Test, the Bender
Visual Motor Gestalt Test, the Human Figure Test of Machover, the Coloured Progressive
Matrices of Raven, anamnesis, analysis of the school material and ludic observation.
Based on the initial evaluation, the study develops the ludic psychomotor intervention, in
sixty four weekly sessions, and finally, reevaluation with the same instruments. A second
intervention is done with an additional thirty one sessions, and then, the final evaluation. In
order to illustrate the ludic strategies utilized, the study describes and analyses three
sections of intervention, with motor, symbolic and social plays and games, in three moments
of rehabilitation. In the quantitative analysis, the numbers show a significant improvement
in Psychomotor Test concerning Breath Conduct, Space Organization and Time-Space
Structuring areas. On Dynamic Coordination and Segmentary Control areas, the results
don’t show any alteration and in Manual Coordination, Speed and Postural Control, there’s
a slight regression, which was not proven by the qualitative analysis. The organization of
the motor visual maturity in  Koppitz´ evaluation has significant improvement concerning
brain lesion indicatives and emotional aspects, mantaining the other items stable. On the
Santucci & Granjon evaluation no evolution was observed. Its mental level is presented as
higher since the first evaluation on Raven. The Human Figure drawing shows better knowledge
and organization of the Body Image and a more positive self-image. The study enhances
the importance of accompaniment to the family and school, aiming at the child´s greater
autonomy.

Keywords: body image; psychomotricity; psychomotor rehabilitation; playing and games.

1. Introdução
Este estudo busca oferecer subsídios à reabilitação de uma criança, do

sexo masculino, com atraso no desenvolvimento psicomotor, a partir de uma
abordagem integrada, levando em conta seus aspectos cognitvos e aftivo-
relacionais. Enfoca  a organização da Imagem Corporal, já que esta vem a ser a
representação interna do próprio corpo em movimento, sendo formada e
continuamente reformulada pela pessoa, em sua interação dinâmica e dialética
com o meio.

Esta visão baseia-se na Escola Francesa, que concebe o corpo como a
origem de todo o conhecimento, assim como o meio de interação com o mundo
exterior.  Fonte de expressão e comunicação,  através de suas ações, gestos,
sentimentos e movimentos, o corpo  gera e internaliza a sua imagem, a imagem
corporal. Mediador da ação, da troca  entre o organismo e o meio, em íntima
relação com sua imagem, organiza-se e opera como principal agente, objeto e
instrumento da aprendizagem.

O interesse pelo estudo da organização da imagem corporal em reabilitação
psicomotora, vem a ter desta forma uma significação mais abrangente, não se
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restringindo a aspectos motores, mas vendo-a como a representação básica da
criança   em desenvolvimento. Torna-se também relevante por possibilitar uma
continuidade a estudos realizados anteriormente pelas pesquisadoras, realizados
junto a crianças portadoras de distúrbios psicomotores , que,  a  partir da visão
da Psicologia da Saúde, com  a preocupação em sua promoção, prevenção e
proteção, por meio da reabilitação psicomotora buscam orientar o corpo ao
equilíbrio e harmonia interior e exterior,  conduzi-lo ao bem estar, e
conseqüentemente, a uma qualidade de vida melhor.

A opção por uma reabilitação lúdica, conjugando brincadeiras funcionais
corporais a brincadeiras simbólicas e jogos de regras, deve-se justamente ao
empenho em criar situações favoráveis à organização da imagem corporal, num
ambiente interativo, que favorece o envolvimento e o prazer dos participantes,
sua espontaneidade e criatividade. Além disso, a observação lúdica possibilita
verificar a coordenação, flexibilização e agilização do movimento integrado, numa
situação voltada para uma atividade complexa, como o brincar, desviando do
foco do movimento repetitivo e sem significação. Ao criar situações favoráveis
ao desafio do movimento mais ágil e organizado num contexto lúdico, este estudo
busca criar condições favoráveis à internalização de uma  imagem corporal
positiva e participante.

2. Contribuições bibliográficas
A compreensão do processo de formação e reabilitação da

psicomotricidade  vem se constituindo numa nova síntese, que enfatiza a
natureza multicausal, contextual e auto-organizadora desse processo evolutivo,
salientando a unidade funcional integradora da percepção com a memória, e da
emoção e cognição na exploração, seleção e emergência de um novo
comportamento motor ( Metzger, 1997). Esta visão interdisciplinar apóia-se na
série de estudos sobre a construção de habilidades motoras que, segundo Thelen
(1996), vem assistindo já desde a década de 80 a um verdadeiro renascimento,
graças a pesquisas da ciência do movimento, da psicologia da percepção, das
neurociências e da teoria dos sistemas dinâmicos.

A imagem corporal na visão clássica neuropsicológica de Schilder (1950,
1994), vem a ser a configuração do corpo formada na mente, ou seja, o modo
pelo qual o corpo é representado internamente pela pessoa. Constitui-se como
uma entidade psicológica e fisiológica indissociável, sendo o resultado da
experiência vivida, por meio dos acasos e das circunstâncias aleatórias da
comunicação com o meio. A elaboração da noção do corpo estrutura-se nas
suas linhas gerais ao longo da infância e projeta-se numa permanente
transformação, durante toda a existência do ser humano.

Na Escola Francesa, esta evolução tem uma característica dialética, quer
seja com Le Boulch (1982, 1983; 1987) sob a influência da psicologia genética e
da psicanálise, quer seja  com Vayer (1984) , sob a visão da fenomenologia.
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Para Le Boulch, é pelo corpo que a pessoa se faz presente e pode estar
com o outro, no mundo. É justamente o viver a relação  que favorece o
reconhecimento, a interiorização e a representação do próprio corpo, originando
a imagem corporal. Para o autor, esta imagem evolui em três etapas: inicialmente,
o “corpo vivido” (do nascimento aos três anos), onde a experiência afetiva
sensório-motora é básica, permitindo a aquisição de praxias usuais, com os
elementos psicomotores e cognitivos caminhando juntos. A segunda, em que se
dá a discriminação perceptiva (dos três aos sete anos), onde o “corpo percebido”
passa a ser para a criança um ponto de referência para que se situe e  possa
situar os objetos  em progressiva estruturação espaço-temporal , com  atenção
mais ampla e diversificada. Durante esse processo, a organização da imagem
corporal ocorre de forma complementar e conjunta, constituindo-se inclusive
em decorrência do desenvolvimento e maturação funcional de internalização.
Finalmente, na etapa do “corpo representado” (dos sete aos doze anos), a criança
evolui de forma ampla para a descentralização, pois, passa a utilizar-se cada
vez mais e melhor de outros pontos de referência, exteriores a si, podendo
inclusive, não apenas descobrir, mas vir a criar novos referenciais para se orientar
em sua movimentação. Da mesma forma, observa-se a passagem da imagem
do corpo de reprodutora para antecipatória, permitindo à criança realizar um
trabalho prévio mental para programar sua ação em pensamento, antes de agir
motoramente.  Passa desta forma a dispor de uma imagem de corpo operatório.

Na interação da criança com seu mundo interno e externo via
desenvolvimento de sua imagem corporal da qual podem ocorrer possíveis
perturbações em sua constituição,  como  a discreta  ou severa  ausência da
consciência do próprio corpo, o que leva a uma insuficiência de percepção e/ou
de controle desse corpo; a incapacidade de controle respiratório; as dificuldades
de equilíbrio e de coordenação, entre outras. Segundo Oliveira, G. (1999), o
conhecimento empobrecido do próprio corpo, reflete-se numa dificuldade de
representar, nomear e localizar suas diferentes partes, assim como também
num desenho mal estruturado e rígido da figura humana. Pode associar-se
também com freqüência a problemas ligados à orientação espaço-temporal,
gerando confusão quanto às diversas coordenadas de espaço (em cima,
embaixo, ao lado), ao sentido de direção direita e esquerda. Essa dificuldade em
localizar-se e movimentar-se no eixo espaço-temporal compromete ainda mais
a coordenação dos movimentos ocasionando lentidão, desarmonia mesmo em
gestos simples (jogar bola, abotoar roupa) e desgaste de energia ao executar
qualquer ação,  em decorrência da falta de planejamento dessa ação. A dificuldade
ou  impossibilidade de vir a desenvolver esquemas dinâmicos compatíveis
visomotores, vem a  interferir  também na leitura e escrita. Finalmente, o aspecto
do prejuízo no relacionamento com as pessoas e com o meio ambiente traduz
em desenvolvimento inadequado da linguagem.
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No processo de reabilitação psicomotora, segundo Fonseca (1988), além
de buscar-se dar espaço ao mundo psicomotor da criança, cria-se condição
para sua expressão pessoal como um todo, através, inclusive, de atividades
corporais lúdicas espontâneas, livres e semi-dirigidas. Como justifica,  a criança
possui um corpo que fala e se estrutura; a vivência saudável e equilibrada de
sua corporalidade certamente lhe possibilitará mais conhecimento e autonomia
sobre si mesma, e conseqüentemente, uma imagem corporal positiva.

Atualmente, segundo Guess e Sailor (1993), observa-se uma restrição  a
reabilitações  padronizadas e focais e um crescente movimento em direção a
abordagens mais holísticas e personalizadas, sendo valorizada a necessidade
de se criar situações favoráveis ao desenvolvimento de  habilidades em áreas
mais abrangentes, que compreendam vários domínios, como por exemplo
habilidades psicomotoras  associadas às de comunicação verbal e social,
abordagem esta que, num enfoque lúdico, é adotada nesta pesquisa.

Para Oliveira (2002, p.26) ... a organização da motricidade e da capacidade
de representar a realidade se entrelaçam num movimento dinâmico que forma e
reflete sua estruturação mental. Considera-se que o brincar espontâneo, seja
ele funcional e sensório motor, simbólico ou ainda através de jogos de regras,
tem um papel insubstituível. No brincar ocorre o aprimoramento das funções
neuropsicomotoras de base, o amadurecimento das funções cerebrais e, portanto
o desenvolvimento integral da criança (Antunha, 2002).

3. Objetivos
Verificar a organização da imagem corporal junto à criança com atraso no

desenvolvimento psicomotor em reabilitação psicomotora lúdica.
Investigar a eficácia da utilização de atividades lúdicas na promoção do

dinamismo psicomotor de uma criança, considerando especialmente a
organização de sua imagem corporal.

4. Método
Este estudo de caso longitudinal prolongado, num período de quatro anos

(2001-2004), realiza uma articulação cruzada dos procedimentos de avaliação
com os de intervenção, conforme indicação de Pérez-Ramos (2000). O parti-
cipante é um menino, no início com sete anos e oito meses, na segunda série
do Ensino Fundamental, com problemática psicomotora e de aprendizagem.
Sem comprometimento neurológico de lesão cerebral, apresenta contudo
acentuada hipotonia, global e oral, lateralidade indefinida, coordenação global e
fina deficitárias, ritmo motor instável com movimentos lentos alternados com
agitação motora. Na aprendizagem, tem dificuldade em acompanhar o ritmo da
classe, gerando queixa escolar.
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A  avaliação  psicomotora utiliza-se dos seguintes instrumentos: Teste
Gestáltico Visomotor de Bender (in Clawson, 1982), Figura Humana de Karen
Machover (in Rapapport, 1984) e Exame Psicomotor Picq-Vayer (1984) e
observação lúdica em situação natural. Como pano de fundo, visando a avaliação
integrada da criança, coleta dados através de: Matrizes Progressivas Coloridas
de Raven (in Angelini; Alves; Duarte , 1988), anamnese junto à mãe, parecer de
neurologista, análise do material escolar e entrevista com a professora.

 O estudo se desenvolve segundo modelo avaliativo-interventivo, alternando
as avaliações com as intervenções. Realiza três avaliações (inicial, ao meio do
processo de reabilitação e final) e duas séries de intervenções, sempre em caráter
integrado. Cada série de intervenção tem em média 48 sessões, com 50’ de
duração em cada momento. A fim de ilustrar as intervenções lúdicas o estudo
relata três delas  (inicial, média e final), evidenciando a utilização de estratégias
psicomotoras segundo  Le Boulch (1983) e Vayer (1984), combinadas a
brincadeiras simbólicas e a jogos de regras, segundo modelo proposto por
Oliveira (1994, 2002). Durante a reabilitação é mantido contato sistemático com
a família e com a escola.

5. Resultados e Discussão
 A  análise do desenho da Figura Humana de Machover (in Rapapport,1984),

instrumento através do qual pode-se acompanhar melhor a representação mental
do corpo, isto é a imagem corporal, revela inicialmente  características de
sentimentos de menor valia, de baixa auto-estima, com  imaturidade emocional,
instabilidade, dificuldade em lidar com a frustração,  tendo como conseqüência
uma imagem corporal negativa, com descrédito em seu potencial de realização
e habilidades para o contato social.  Após as intervenções lúdicas, a criança
passa a demonstrar em seu desenho, maior conhecimento, consciência e
esquematização do seu corpo, através de uma maior organização da imagem
corporal, mais estruturada e flexível, com   indicadores de uma auto-imagem
mais positiva e saudável. Demonstra inclusive no desenho final, desejos de luta,
traços de energia, força e adaptação, controle da impulsividade e da ansiedade.
Esta melhora da tonicidade manifesta-se também no decorrer das intervenções
lúdicas, identificada pela postura e desempenho nas atividades propostas. Nos
três desenhos observa-se a presença de bom potencial intelectual, o que
comprova os dados do Raven. Observa-se também aceitação do próprio sexo,
o que contribui para o equilíbrio emocional evoluir durante a reabilitação.

 Esta evolução  pode ser vista como resultado da ‘experiência vivida’ como
pontua Schilder (1950, 1994) ou a passagem do ‘corpo vivido’ para o “corpo
percebido” de Le Boulch (1982, 1983, 1987), que se organiza,  se afirma e melhor
interage com o meio, quando encontra  condições favoráveis e incentivadoras à
liberdade de expressão e interação com o meio.
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A avaliação final aponta melhora significativa também no Exame Psicomotor
de Picq-Vayer (1984), levando naturalmente em consideração o fator do
desenvolvimento devido à  diferença da idade cronológica entre as avaliações.
Os dados evidenciam evolução principalmente nas áreas de Conduta Respiratória,
Organização do Espaço e Estruturação Espaço-Temporal. Analisando os dados
tem-se que em Coordenação Respiratória observa-se uma progressão positiva
da ordem de 27 meses ( na 1ª avaliação, com Idade Cronológica de 7anos e 8
meses, teve pontuação relativa a 6 anos, portanto 20 meses de defasagem a
menos; na 3ª avaliação, com 10 anos e 5 meses, teve pontuação relativa a 11
anos, portanto, 7 meses a mais do que sua idade cronológica, o que dá ao total
uma evolução relativa a 27 meses), o que certamente teve grande influência em
sua organização cerebral e diminuição dos indicativos lesionais, verificada em
Koppitz. Seguindo este mesmo raciocínio, observa-se uma evolução relativa a
13 meses em Organização do Espaço e em Estruturação Espaço-Temporal, a
3 meses. Nas áreas de Coordenação Dinâmica, muito prejudicada inicialmente,
e de Controle Segmentário, os resultados revelam apenas discretas alterações
positivas.  Observa-se contudo  em Coordenação Manual, Rapidez e Controle
Postural, ligeira perda , dados estes de regressão não comprovados pela análise
qualitativa.

A organização e maturidade visual motora na avaliação  Koppitz (in Clawson,
1982) apresenta  relevante melhora especificamente  em relação aos indicativos
de comprometimento neurológico e aspectos emocionais, o que vem a ter uma
significativa importância para este trabalho psicomotor, evidenciando que a
espontaneidade e flexibilidade psicomotoras, quando exploradas num contexto
lúdico apresentam repercussões neurológicas e no setor afetivo-emocional.
Quanto aos indicativos de Lesão Cerebral, registra-se uma redução de 15
indicativos, sendo 8 altamente significativos, na primeira avaliação, para apenas
4 indicativos não significativos na avaliação final. Quanto aos indicativos
relacionados à área emocional, tem-se uma redução de dois, na primeira
avaliação, para um, na terceira.  Esses dados  comprovam também os do exame
clínico neurológico, que não haviam atestado presença de lesão cerebral,
constatando um comprometimento mais funcional do que estrutural. Os demais
itens mantiveram-se estáveis, sendo o relativo à maturidade visual motora o
mais comprometido durante todo o processo, com uma defasagem média de
mais de dois anos em relação à idade cronológica, o que atesta um ritmo de
desenvolvimento mais lento e, consequentemente necessidade de maior
estimulação.  Na avaliação de Santucci-Granjon não foi observada evolução
significativa , sendo que apenas no item Ângulo, sua melhora é mais evidente.

Quanto ao nível de inteligência, este  se revela superior nas três avaliações
no Raven (Angelini e outros, 1988) o que certamente contribui para a boa evolução
do caso. Contudo, este bom potencial intelectual não se manifesta de forma
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compatível e regular no meio escolar, com falta de motivação em várias situações,
não evoluindo de forma condizente com os resultados das avaliações,
evidenciando uma trajetória de altos e baixos, dado este que provavelmente reflete
a imaturidade visual motora apontada na avaliação Koppitz, que interfere
diretamente nos processos de leitura e escrita.

Por outro lado, estes dados sugerem também  melhor exame das
condições ambientais e pedagógicas da escola.  Através da análise do material
escolar observa-se que há melhora gradativa no desempenho da criança. De
um ano para outro  realiza melhor seus deveres escolares e se envolve mais
com a escola,  embora os professores façam  cobranças seguidas e deixem
recados para M. e sua mãe em seus cadernos. Levanta-se a hipótese de que os
professores não percebam sua melhora, não reforcem positivamente  quando
realiza bem os trabalhos, incentivando-o. Mesmo com seus progressos, mantém
como referência principal seu histórico  negativo. Isto o leva a manter uma visão
negativa de si mesmo, ficando cada vez mais longe de uma relação saudável e
organizada consigo mesmo. Mantém-se em  uma luta constante em melhorar,
mas percebe este objetivo  distante de ser atingido, traço este identificado no
desenho que estrutura da figura humana. Nas disciplinas em que tem elogios do
professor  no caderno ou no trabalho feito, assim como, nas que os professores
mantém  um contato mais próximo e positivo  com a mãe, nas reuniões de pais,
a criança melhora e se desenvolve mais. No histórico escolar as notas que
apresentam como média dos anos letivos da primeira à quinta série evidenciam
que seu aproveitamento escolar não é deficitário, mantém-se na média, com
um rendimento que lhe permite ser aprovado.

A avaliação da intervenção lúdica revela um crescimento em todos os
aspectos do desenvolvimento, ou seja, além do psicomotor, no social, cognitivo
e  afetivo-emocional. Inicialmente, o menino mostra dificuldades para iniciar,
elaborar, ou participar de  brincadeiras, com  uma série de limitações para utilizar
seu corpo no espaço, assim como também para se expressar e comunicar
verbalmente. O momento do brincar é pobre, não sabe explorá-lo. A descrição e
análise de três momentos significativos da reabilitação lúdica, no começo meio
e fim, permite acompanhar de perto essa evolução. Desta forma, os dados
observados na segunda sessão selecionada, comparados com os da primeira ,
possibilitam perceber que, no início da reabilitação, havia um tempo de reação
muito maior,  a necessidade de  se preparar demoradamente, afim de conseguir
se organizar para a realização de  atividades, mesmo que estas fossem
propostas pelo terapeuta,  o que reflete sua busca de uma organização interna
afim de poder interagir.

Com o passar das sessões de intervenção, tem-se  evidências de uma
maior e mais ágil disponibilidade  para experimentar o seu corpo. Começa
gradativamente  a criar situações novas e a propor desafios psicomotores dentro
de brincadeiras, o que demonstra que inicia a conscientização e a elaboração
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da imagem de um corpo funcional e operatório, através de seus comportamentos
exploratórios e empenhados em levar adiante suas propostas lúdicas. Por sua
vez, o fato de perceber resultados mais positivos em sua ação  reflete-se em
sua auto-confiança e lhe dá condições para desenvolver maior flexibilidade e
desinibição corporal, com maior envolvimento, assim como também, com
crescente prazer e relaxamento ao brincar com o seu corpo, com os brinquedos
e com os jogos. Essa reação em cadeia, com características positivas, observada
neste estudo comprova a visão interativa da criança que se constrói, se manifesta
e se reabilita via lúdico, como atestam Le Boulch (1987); Fonseca (1988) e
Oliveira  (2002, 2003). Em sua evolução, ao longo das sessões, interessa-se
pelos jogos com regras, situação que lhe favorece testar suas habilidades
motoras e  ativar suas funções cognitivas, demonstrando mais atenção e
concentração, com raciocínio adequado diante dos desafios em busca de
soluções, como expõe Oliveira (2004).

Em suma, no decorrer da reabilitação,  observa-se ao início, um corpo que
se movimenta  num ritmo instável, ora muito lento, ora agitado,  com  ineficiência
motora para sua faixa etária. Neste começo, como bem ilustra a sessão
selecionada desta fase, apresenta  desgaste psicomotor para executar os
movimentos solicitados nas atividades propostas, com reações de insegurança,
recusa ou desistência, mau humor e intolerância à frustração, demonstrando
uma visão negativa de si mesmo. Tem dificuldades para criar e desenvolver
brincadeiras, ao mesmo tempo que mostra uma série de limitações para utilizar
seu corpo no espaço. Apresenta também  dificuldades para expressar seu
pensamento , e sua fala contém algumas trocas e omissões de fonemas. Na
sessão ilustrativa da fase média da reabilitação, o menino ainda permanece
com dificuldades para controlar-se diante da frustração, mantendo reações
emocionais infantilizadas, regressivas. Na terceira sessão selecionada, que ilustra
o final da reabilitação , pode-se observar que sua  disponibilidade  para utilizar
seu corpo lhe favorece uma  rica experiência sob vários pontos de vista,  o que
demonstra   que a imagem corporal é o resultado em grande parte da “experiência
vivida” ,da comunicação entre o indivíduo e o meio. Assim, na análise qualitativa
da avaliação e da intervenção lúdica   registra-se  uma melhora  em sua postura
corporal, com  maior equilíbrio e adequação de sua tonicidade. Observa-se
também  disponibilidade para o movimento, que adquire maior espontaneidade
e vivacidade, como descreve Fonseca (1988). Habilidades e competências
psicomotoras como andar, correr, arremessar, sentar, tornam-se mais
coordenadas, flexíveis e ágeis. O equilíbrio motor geral e fino evolui, com o
aumento da força muscular conjugada à maior conscientização do próprio corpo,
aprendendo  a identificar, localizar e orientar seu gesto no tempo e no espaço,
assim como, o gesto  do terapeuta. Pode-se verificar através dos dados que sua
evolução foi maior no aspecto dinâmico, global, do que no aspecto da motricidade

Boletim Academia Paulista de Psicologia - Ano XXV, nº 1/05: 37-48



46

fina e gráfica, resultados estes que vão ser parcialmente justificados por sua
imaturidade viso manual apontada pela análise Koppitz.

Ao todo, a análise evolutiva da reabilitação psicomotora lúdica revela um
crescimento gradual e integrado  da criança em estudo, inclusive em aspectos
cognitivos e afetivo-relacionais. Com a continuidade do processo interventivo
lúdico, torna-se mais criativo e produtivo, mais envolvido em explorar o meio
através do movimento do  próprio corpo, passando de forma complementar a
organizar melhor seus movimentos, suas idéias, e sua interação verbal, a fim
de poder levar adiante as brincadeiras e jogos.

A boa evolução do caso através dos dados expostos comprovam a validade
da  abordagem avaliativa-interventiva   integrada da psicomotricidade à criança
como um todo (Vayer, 1984; Oliveira, 1998, 2002, 2003), e complementam,
atestando a validade da intervenção lúdica em reabilitação psicomotora.

6. Conclusão
Esta pesquisa de caráter longitudinal prolongado permite acompanhar

passo a passo um trabalho de reabilitação psicomotora lúdica dentro de uma
abordagem integrada e interativa. Relata e analisa como o corpo em movimento,
dentro de um ambiente lúdico,  passa a ser vivido e percebido pela criança como
um instrumento efetivo e versátil para criar e desenvolver suas idéias, para se
expressar e se comunicar.   A partir de uma crescente exploração de si mesmo
e do ambiente, com maior envolvimento no que faz, a criança em estudo passa
a fazer descobertas  e a inventar situações lúdicas. Nesse percurso, alcança e
mantém  um nível mais alto de atenção, assim como  ativa sua  memória para o
trabalho, voltada  para desenvolver uma atividade lúdica  ao longo do tempo,
com a alegria em participar de novas brincadeiras. Com isso, busca organizar e
agiliza sua comunicação e sua linguagem, receptiva e expressiva. A narrativa de
situações evocadas pela memória ou imaginadas, passa a fazer parte das
sessões de reabilitação, introduzida espontaneamente pela criança, que passa
a falar de si e a liberar sua imaginação  para fantasiar situações. Essa abertura
ao meio via corpo, só se torna possível graças a um desenvolvimento emocional,
alicerçado por autocontrole mais ativo tônico, com  maior estabilidade em suas
reações emocionais,  diminuição das manifestações psicomotoras de
impulsividade e  agressividade reacional,  evolução  que expressa uma imagem
corporal mais fortalecida e flexível.

Esses dados possibilitam, portanto,  verificar que a progressiva organização
da psicomotricidade e sua internalização via imagem corporal , quando favorecida
por uma reabilitação que favorece a interação prazerosa, espontânea e criativa,
como é o caso da intervenção lúdica, possibilita progressos à criança como um
todo, melhorando também sua auto-imagem, o que comprova que o trabalho
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corporal está intimamente ligado ao mental, como um todo indissociado.  A  grande
riqueza do brincar,  em sua diversidade e múltiplas combinações (motoras,
simbólicas e sociais com regras) prova ser eficaz, criando situações de
envolvimento e motivação, redirecionando a reabilitação centrada  no terapeuta,
para a voltada para a criatividade   da criança.

Esta pesquisa constata também a importância da interação com a família
e a escola em um processo de reabilitação psicomotora, possibilitando propiciar
à criança maior autonomia e participação social.
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