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APRESENTAÇÃO
O Laboratório de Desenvolvimento Infanto-Juvenil – LADEINJU, foi
institucionalizado por meio da Resolução 2962/2016-CONSUN em 18 de maio de 2016
no Conselho Universitário da Universidade do Estado do Pará-CONSUN-UEPA.
Porém somente a partir de outubro do mesmo ano, e ainda de forma precária,
foram iniciadas oficialmente as atividades de pesquisa no referido laboratório, e em
fevereiro de 2017 o LADEINJU passou a ter um espaço provisório de funcionamento.
Em janeiro de 2020 finalmente tivemos em definitivo a atual instalação do laboratório.
O LADEINJU está desenvolvendo ao longo de um pouco mais de cinco anos as
atividades previstas anualmente para o laboratório, o que já gerou mais de uma dezena de
livros físicos e e-books ao longo deste período, além de contribuir com o planejamento e
a realização de seis eventos científicos em nível nacional e internacional, e isto foi
possível devido a participação de discentes e docentes do curso de graduação em
Educação Física da UEPA, além de pós-graduandos, interessados nas temáticas do
laboratório, de outras IES das áreas de saúde pública, educação e administração
orientandos do coordenador do laboratório.
E neste momento estamos iniciando uma nova etapa no laboratório, envolvendo
alunos interessados em estágio voluntário no LADEINJU, sendo estes discentes que
estejam cursando a disciplina Teorias do Movimento os quais se envolveram na produção
deste e-book - Vol I, o qual temos a grata satisfação de estar fazendo a apresentação e
compartilhando com a comunidade acadêmica em geral.
Fica aqui o nosso muito obrigado a todos que acreditaram neste projeto o qual
continuará com os alunos das próximas turmas ampliando o glossário do e-book,
produzindo novos volumes de publicação semestralmente.
Um agradecimento especial a professora mestre Victória Baía Pinto, que também
cursou a referida disciplina anteriormente quando graduanda na UEPA e hoje se tornou
mestre em saúde pública que voluntariamente faz parte de nossa equipe no LANDEIJU e
nos ajudou a organizar esta breve, mas promissora, obra.

Prof. Pós-doutor Ricardo Figueiredo Pinto
Coordenador do LADEINJU
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ADAPTAÇÃO

"(substantivo feminino) ação ou efeito de adaptar(-se). Ajuste de uma coisa a
outra." (OXFORD LANGUAGES, [19--?])
"A adaptação ao ambiente e às pessoas, as experiências e as novas rotinas fazem
parte do processo de aprendizagem." (VYGOTSKY, 1989)
"...há adaptação a partir do momento em que o organismo se transforma em função
do meio, e que esta variação tenha por consequência um aumento das trocas entre o meio
e organismo que sejam favoráveis à sua conservação" (PIAGET, 1971, p. 17)


APREENSÃO
O processo de conhecimento implica, de um lado, a existência de
um objeto a ser conhecido, que suscita a ação do pensamento
humano e, de outro, a participação de um sujeito ativo capaz de
pensar, de estabelecer relações entre os conteúdos captados pelas
impressões sensíveis, a partir das suas próprias condições para
conhecer, ou seja, a partir da razão (ISILDA, 1998. p. 34 apud
SILVA, DELGADO, 2018, p. 45)

“Os conhecimentos, portanto, são construídos através da interação direta da
criança com seu meio social, em uma perspectiva psicogenética, trazendo uma enorme
contribuição que vai muito além dos grandes estágios de desenvolvimento” (GALVÊAS,
2011 apud LYRA, 2015, p. 2)
“[...] o conhecimento não procede nem da experiência única dos objetos nem de
uma programação inata pré-formada no sujeito, mas de construções sucessivas com
elaborações constantes de estruturas novas”. (PIAGET, 1976, apud GIUSTA, 1985, p.
28).


APRENDIZAGEM

“Enfim, a aprendizagem se refere a aspectos funcionais que são amadurecidas por
meio da estimulação recebida pelo indivíduo ao longo de sua vida.” (JOSÉ e COELHO,
1997 p.11 Apud LYRA, 2015, p. 1).
“A Aprendizagem, por isso, é um momento necessário e universal para o
desenvolvimento, na criança, daquelas características humanas não naturais, mas
formadas historicamente.” (VYGOTSKY, 1973, p. 161 apud LYRA, 2015, p. 3).
“[...] a aprendizagem não obedece a uma relação de causalidade inequívoca... A
aprendizagem não depende apenas dos recursos de ensino, nem apenas do professor, mas
também de muitas outras variáveis”. (ZAGURY 1949. p. 49 Apud SILVA, DELGADO,
2018 p. 46).
A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes
de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que outras
gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores,
descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes que
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estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que
a elas se propõe (JEAN PIAGET, 1971).
“O homem, mais do que formador da sociedade, é um produto dela”
(DURKHEIM, 1922)
“O aprendizado é mais que a aquisição da capacidade para pensar; é a aquisição
de muitas capacidades especializadas para pensar sobre várias coisas. “(LEV
VYGOTSKY, 1997).


APRENDIZAGEM MOTORA
Toda performance habilidosa é mental, no sentido de ser
necessária a percepção, a decisão, o conhecimento e o
julgamento. Ao mesmo tempo, toda habilidade envolve algum
tipo de atividade observável, coordenada, das mãos, dos órgãos
da fala ou de outros efetores (TANI et al., 1988, p. 114).

"É um conjunto de processos associados com a prática ou a experiência,
conduzindo a mudanças relativamente permanentes na capacidade para executar
performance habilidosa" (SCHMIDT, 1992, p. 153).
“É o melhoramento gradativo do indivíduo ao desempenhar um certo
comportamento motor, que é analisado através da prática” (OLIVEIRA, 2010 Apud
JARDIM, 2016).


ASSIMILAÇÃO

A assimilação, para Piaget (1975), diz respeito à: “integração de novos elementos
à estrutura já existente ou construída, seja ela inata, como no caso dos reflexos no recémnascido, ou adquirida a partir das modificações do conteúdo da estrutura inata inicial”.
“Originariamente, o termo assimilação referia-se a um processo unidimensional e
de sentido único pelo qual indivíduos ou grupos migrantes minoritários seriam absorvidos
pela sociedade de acolhimento. (PORTO EDITORA).”


ASTASIA
Charcot em 1886 sugere que é a incapacidade de permanecer de pé.



ATENÇÃO
“A atenção é um estado intenso e seletivo da percepção.” (SAMULSKI, 1992, P.

33)
No processo perceptivo, a atenção torna-se importante, pois quando se recebe
vários estímulos do ambiente é preciso interpretá-los e compreendê-los, identificados
como estímulos-sensórios.” (MATIAS E GRECO, 2010, p. 2)
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"Ela é a condição para que se dê o processo de aprendizagem, a solução de
problemas e o desempenho de tarefas cognitivas." (KASTRUP, 2004)


ATIVIDADE FÍSICA

“É qualquer movimento corporal, produzido pelos músculos, sendo, portanto,
voluntário e resultando em gasto energético maior do que os níveis de repouso.”
(CASPERSEN et al., 1985).
Toda e qualquer ação humana que comporte a ideia de trabalho como conceito
físico. Realiza-se trabalho quando existe gasto de energia. Esse gasto ocorre quando o
indivíduo se movimenta. Tudo que é movimento humano, desde fazer sexo até caminhar
no parque, é atividade física (CARVALHO, 2001, p. 69).
“Definida como qualquer movimento corporal produzido em consequência da
contração muscular que resulte em gasto calórico.” (MATSUDO; MATSUDO; BARROS
NETO, 2001).
Para Matos e colaboradores (2005, p. 26) “Qualquer movimento corporal
produzido por músculos e que resulta em maior dispêndio de energia do que quando em
repouso”.
O termo refere-se à totalidade de movimentos executados no contexto do esporte,
da aptidão física, da recreação, da brincadeira, do jogo e do exercício. Num sentido mais
restrito é todo movimento corporal, produzido por músculos esqueléticos que provoca um
gasto de energia. (BARBANTI,2003, p. 53).
Tubino e colaboradores (2007, p. 856) afirmam que:
A atividade física, que também expressa um exercício físico, pode
ser explicada pelos atos motores das pessoas. Compreendem os
movimentos corporais que fazem parte da vida humana. As
atividades físicas variam em volume e intensidade.
“Atividade Física (AF) é entendida como qualquer movimento corporal produzido
pelos músculos esqueléticos do qual resultam dispêndios energéticos.” (GONZÁLEZ,
FENSTERSEIFER, 2008, p.33).


AUTORREGULAÇÃO

“Significa que, quando certas situações caracterizam uma ação, surge um padrão
específico de movimento de membros.” (MAGILL, 2000, p. 52).
É possível em sistemas biológicos pois, enfatizado anteriormente, estes são
sistemas complexos – compostos de muitos subsistemas. Estes subsistemas estão em
constante flutuação, mudando ao longo do tempo. Como resultado desta instabilidade,
padrões de comportamentos emergem quando um ou mais subsistemas atingem “pontos
críticos”, fazendo com que o sistema entre em um novo estado de organização.
(PELLEGRINI, 1997 p.17).
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“A autorregulação pressupõe uma conduta consciente, autorreflexiva e proativa
do indivíduo.” (ZIMMERMAN, 2013).


AVANÇO

“Toda e qualquer mudança é um avanço, um passo à frente, uma ousadia que nos
concedemos, nós que tememos tanto o desconhecido.” (MARTHA MEDEIROS, 1998).
“Ver o que está à frente dos nossos olhos exige uma luta constante.” (GEORGE
ORWELL, 1984).
“Os pensamentos morais escondidos têm sido, até ao presente, os mais pesados
estorvos ao avanço da filosofia. “(FRIEDRICH NIETZCHE, 1901).



AWARENESS

Um conceito central em Gestalt-Terapia é o conceito de awareness, que se
caracteriza pela consciência de si e a consciência perceptiva; é a tomada de consciência
global no momento presente, a atenção ao conjunto da percepção pessoal, corporal e
emocional, interior e ambiental (Ginger, 1995, p.254).
Tellegen (1986, p.5) define awareness como sendo um fluxo associativo
focalizado e Loffredo (1994, p.128) descreve-o como um fluxo dinâmico que, por ser
focalizado, possibilita a discriminação e, por ser associativo, possibilita o surgimento de
novas cadeias de significado.
Awareness é a apreensão, com todas as possibilidades de nossos sentidos, da
ocorrência do mundo dos fenômenos dentro e fora de nós. Esta apreensão se dá no
presente, no aqui-e-agora. Mesmo quando lembramos de algo do passado, o lá-e-então,
o ato de lembrar está se dando no presente. Embora a awareness seja sempre presente, o
objeto dela pode pertencer a um outro tempo e espaço (YONTEF, 1993).
Para que haja a awareness é necessário haver contato, embora possa existir
contato sem que haja awareness. É através do contato que a relação com o mundo pode
ser nutritiva. Ele é o responsável pelas mudanças da pessoa e das experiências que ela
tem do mundo (POLSTER, POLSTER, 1979, p.102).
Yontef (1998) define awareness como:
(...) uma forma de experienciar. É o processo de estar em contato
atento como evento mais importante do campo
indivíduo/ambiente como apoio energético, cognitivo, emocional
e sensório-motor totais. Um constante e ininterrupto awareness
leva a (...) uma percepção imediata da unidade óbvia entre
elementos díspares no campo. Novas totalidades significativas
são criadas por contato aware (YONTEF, 1998).


BAYLEY SCALES

As Escalas de Desenvolvimento Infantil de Bayley foram desenvolvidas por
Nancy Bayley e colaboradores em 1933 e revisada em 1969. É um meio abrangente de
avaliar o desenvolvimento de uma criança em estado particular, após o resultado de mais
de 40 anos de pesquisa e prática clínica com crianças pequenas.
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Segundo Silva et al (2011), a Escala Bayley (ou Escala de Desenvolvimento
Infantil de Bayley) foi publicada ainda em 1933. Elas são possuidoras de propriedades
psicométricas para avaliar o desenvolvimento infantil. Sua padronização contém
“padronização com referências normativas para crianças pequenas.
“Trata-se de uma avaliação padronizada das habilidades mentais, motoras e de
linguagem de crianças de 16 dias a 42 meses de idade (MADASCHI; PAULA, 2011, p
55).”


BRINCAR

"A criança age em uma situação imaginária através do brincar, satisfazendo suas
necessidades, se interessando pelo conteúdo aprendido e aproximando-se da realidade
cotidiana." (BARROS, 2012).
"A brincadeira é a ação que a criança tem para desempenhar as regras do jogo na
atividade lúdica. Utiliza-se do brinquedo, mas ambos se distinguem” (BISCOLI, 2005; p.
25).
"A brincadeira é a atividade principal da infância. Essa afirmativa se dá não apenas
pela frequência de uso que as crianças fazem do brincar, mas principalmente pela
influência que esta exerce no desenvolvimento infantil. (CORDAZZO; VIEIRA. 2007).
Vygotsky (1991) ressalta que a brincadeira cria as zonas de desenvolvimento
proximal e que estas proporcionam saltos qualitativos no desenvolvimento e na
aprendizagem infantil." (VYGOTSKY, 1991. Apud. CORDAZZO; VIEIRA. 2007).



CÂNCER

O câncer é um crescimento celular anormal, incontrolado, que invade os tecidos
vizinhos e à distância (UEHARA, JAMNIK, SANTORO, 1998).
Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum
o crescimento desordenado (maligno) de células que invadem os tecidos e órgãos,
podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões do corpo. (Instituto Nacional do
Câncer – INCA)


CIÊNCIA

“Há verdadeiramente duas coisas diferentes: saber e crer que se sabe. A ciência
consiste em saber; em crer que se sabe reside a ignorância.” (HIPÓRATES, 1760)
"Em algum lugar, alguma coisa incrível está esperando para ser descoberta.”
(CARL SANGAN, 1977)
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COGNIÇÃO

“[...] a cognição permite a cada homem perceber de forma pessoal e singular e
apropriar-se do conhecimento de maneira especial em meio à multiplicidade das
realidades socioculturais e suas mediações.” (MACEDO, 2004, p. 45).
“Cognição na vida cotidiana em nossas coordenações de ações e relações
interpessoais quando respondemos perguntas no domínio do conhecer, o que nós
observadores conotamos ou referimos com ela deve revelar o que fazemos ou como
operamos nessas coordenações de ações e relações ao gerarmos nossas afirmações
cognitivas” (MATURANA, 2006, p. 127).
“[...] é a atuação de um mundo com base em uma história da diversidade de ações
desempenhadas por um ser no mundo” (VARELA, THOMPSON, ROSCH, 2003, p. 26).


COMPORTAMENTO MOTOR

“Engloba alterações no aprendizado e no desenvolvimento, incluindo os processos
maturacionais vinculados ao desempenho motor”. (GALLAHUE, 2004 p.17).
O campo do comportamento motor emergiu em grande parte da psicologia
experimental em razão dos esforços para solucionar e treinar eficientemente os pilotos da
Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia, o comportamento motor se relaciona a uma ampla
variedade de campos que também envolvem os estudos do desempenho humano. Estes
incluem os fatores humanos, a terapia ocupacional, a educação física, o treinamento, a
ciência do exercício e a fisioterapia. (FAIRBROTHER, 2012, p.18).


CONTINUIDADE

"Condição ou estado do que é contínuo, sem interrupções: a continuidade do
barulho da tempestade." (DÍCIO, [19--?])
Segundo Dewey (1997), qualquer experiência é caracterizada pela continuidade e
pela interação, traduzindo esses aspectos, respectivamente, as suas dimensões
longitudinal e lateral. A continuidade refere-se à permeabilidade, na medida em que uma
experiência se apoia no passado e condiciona o futuro. Toda e qualquer experiência afeta
as experiências posteriores, pelas atitudes que condiciona, mas, também, pelo impacto
que tem sobre as condições objetivas dessas experiências posteriores. Nesse sentido, a
característica da continuidade recolhe a complexidade temporal inerente à experiência.
(DEWEY, 1997. apud. BRANCO, 2010.)
“Experiência de continuidade do ser”, o ser humano possui o organismo que
permanece em um processo contínuo de amadurecimento. (WINNICOTT, 1971).


CONTROLE MOTOR FINO

“O controle motor fino envolve a habilidade manual, guiada pela visão, na qual
são usadas força mínima e maior precisão para executar um movimento. Este ocorre pela
ativação da área corticossensomotora das mãos e dos dedos, a qual proporciona a
coordenação e a fineza dos movimentos, sendo que parte da aprendizagem motora é

15

adquirida desde os primeiros anos de vida” (CORVAl, et. al., 2017 apud ARAÚJO, et.
al., 2018).


CONTROLE MOTOR

Segundo Smith (1997), o “controle motor designa a regulação da postura e do
movimento, e todo movimento, voluntário ou reflexo, é produzido pela contração dos
músculos esqueléticos”
Segundo Kandel (2014) o controle motor é um sistema complexo que envolve um
conjunto de órgãos programadores, planejadores, executores e ordenadores, que inicia em
diversas regiões cerebrais e termina na contração e relaxamento muscular.


COORDENAÇÃO DOS MOVIMENTOS

Ao processo que leva à superação de graus de liberdade redundantes na produção
de um movimento, chama coordenação, ela resulta no aumento da organização e,
portanto, no controle do movimento. Assim, a consequência final do processo de
coordenação de movimentos é a transformação do sistema motor em uma unidade
controlável e, consequentemente, no aumento do controle na interação entre o organismo
e o ambiente. BERNSTEIN (1967).
Contudo, certos movimentos básicos dos segmentos do corpo são comuns dentro
de um determinado padrão de movimento, mesmo na presença de qualidades individuais
na performance de uma determinada habilidade motora (SATERN,1988).
As ações coordenadas do corpo humano são executadas através da aplicação
controlada de força muscular a qual produz distintos padrões movimentos do segmento
(PUTNAN, 1999).



COORDENAÇÃO GLOBAL

Diz respeito à atividade dos grandes músculos, dependendo da capacidade de
equilíbrio postural do indivíduo. Quanto maior o equilíbrio, mais econômica será a
atividade do sujeito e mais coordenadas serão as suas ações. Isso leva a criança a adquirir
a dissociação de movimentos, passando a ter condições de realizar múltiplos movimentos
ao mesmo tempo, havendo uma conservação de unidade do gesto (OLIVEIRA, 2002).
A coordenação motora global é um componente fundamental para o
desenvolvimento das crianças, observa-se ultimamente um crescente interesse pelo seu
papel no controle motor durante o desenvolvimento humano, principalmente nos períodos
de crescimento (GORLA, 2003).
Capacidade neuromuscular de ajustar com precisão o solicitado e o pensado, de
acordo com a imagem estabelecida pela inteligência motora à necessidade do movimento
ao gesto desportivo concreto (ALVAREZ, 1983).
É a ação conjunta entre o sistema nervoso central e a musculatura esquelética
dentro de um movimento determinado, constituindo a direção de uma sequência de
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movimentos. Alguns autores consideraram a coordenação motora como um conjunto de
capacidades, o que refletiu sobre as atuais definições (HAHN, 1984).
A coordenação global (ampla ou grossa ou geral) trabalha
movimentos amplos com todo o corpo e coloca grupos
musculares diferentes ao mesmo tempo em ação, esta
coordenação depende da capacidade de equilíbrio de cada pessoa
que ocorre através dos movimentos que por sua vez vão se
coordenando, ou seja, quanto maior a capacidade do sujeito de
equilibrar-se mais precisa é a sua coordenação motora global.
(ANDRADE, BARBOSA, BESSA, 2017).
Requer múltiplos movimentos ao mesmo tempo, mediante equilíbrio postural.
Estas experimentações fazem com que o indivíduo tanto seja capaz de adquirir
dissociação de movimentos, quando os realizar simultaneamente, podendo haver uma
conservação de unidade gestual (LOBO; VEGA, 2008).
Segundo Bee (1977) como regra geral as habilidades motoras amplas se
desenvolvem mais cedo do que as habilidades motoras finas. Uma criança de seis anos,
por exemplo, é capaz de correr e saltar bem, mas ainda não é muito habilidosa ao
manusear um lápis ou cortar uma gravura. Quando crianças de seis anos usam um
instrumento como a tesoura, todo seu corpo está envolvido no simples cortar uma simples
gravura, ou seja, movimento da língua, e contração de músculos das costas e dos braços
(BEE, 1977).
É a organização geral do ritmo, ao desenvolvimento e as percepções gerais da
criança. É o trabalho que vai apurar os movimentos dos membros inferiores e superiores,
podendo desenvolver algumas atividades como: fazer imagens do corpo em tamanho
natural; fazer pinturas no corpo com o pincel; entrar em caixa de papelão grande, pequena
e média; jogar bexigas para o alto sem deixar cair no chão; brincadeiras de morto-vivo,
estátua, esconde-esconde, passar anel, pular corda e outras (RAMOS, FERNANDES,
2011).


COORDENAÇÃO MOTORA FINA

“Diz respeito à destreza manual, onde os movimentos são mais específicos e
envolvem pequenos grupos musculares” (LOBO; VEGA, 2008).
Os movimentos se caracterizam através da preensão (Mãos e dedos) imposta pelo
sujeito em contato com o objeto ou instrumento (LIMA, 1997).
Refere-se às atividades se segurar objetos, que enfatizam o controle motor, a
precisão e exatidão do movimento. Amarrar os sapatos, colorir, cortar com tesoura são
exemplos de habilidades motoras fundamentais manipulativas finas. Arco e flecha, tocar
violino e jogar dardos têm aspectos motores finos e são atividades que requerem
habilidades motoras finas especializadas. (GALLAHUE, 2008).
“É evidente que coordenações musculares mais delicadas estão
também em desenvolvimento e a criança continua fazendo seu
aperfeiçoamento sensorial. Estas atividades que requerem
domínio de movimentos, sentidos de direção e dosagem de
impulso concorrem também para exercício dos sentidos: o golpe
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de visão, o reconhecimento de forma e de cores, a acuidade
auditiva e o tato têm influência direta na capacidade total de
autodomínio para execução de movimentos” (GOUVÊA, 1963,
p.76 Apud ANDRADE, BARBOSA, BESSA, 2017).
“Já a coordenação fina trabalha os pequenos músculos realizando movimentos
coordenados e exercícios refinados, ela desenvolve a capacidade de pegar diferentes
objetos de várias maneiras, além de auxiliar na aquisição e no aprendizado da linguagem
escrita” (ANDRADE, BARBOSA e BESSA, 2017).


COORDENAÇÃO MOTORA GLOBAL
“Ao brincar, a criança envolve-se em uma atividade psicomotora
extremamente complexa, não só enriquecendo a sua organização
sensorial, como estruturando a sua organização perceptiva,
cognitiva e neuronal, elaborando conjuntamente sua organização
motora adaptativa.” (FONSECA, 2008, p.392 Apud ANDRADE,
BARBOSA, BESSA, 2017).
“Uma criança desde cedo pratica estas atividades e quando chega
aos bancos escolares já possui uma certa coordenação global de
seus movimentos. Algumas podem ainda apresentar dificuldades
e o professor, antes de mais nada, deve levar em conta essas
possiblidades, avaliando as aquisições anteriores. Deve observar
a relação entre postura e controle do corpo, e se a criança
apresenta cansaço ou uma realização deficiente do movimento.
Ele precisa, então, corrigir as posturas inadequadas com paciência
e dentro de um clima de segurança, para melhor auxilia-la no
sentido de desenvolver uma coordenação mais satisfatória”
(OLIVEIRA, 2008, p. 42 Apud ANDRADE, BARBOSA,
BESSA, 2017).



COORDENAÇÃO MOTORA

Segundo Kiphard e Schilling (1974, apud Souza 2011), a coordenação motora é a
interação harmoniosa e econômica do sistema esquelético, do sistema nervoso e do
sistema sensorial, com o fim de produzir ações motoras precisas, equilibradas e reações
rápidas.
Petersen e Catuzzo citado por Greco e Silva (2013, p.8) entendem que a
coordenação motora “é uma ordem temporal e espacial do movimento, algo que emerge
de um sistema de alta dimensionalidade, restrito pelo organismo, pela tarefa e pelo
ambiente no qual o movimento é realizado”.
Rocha e Caldas citado por Silva e Giannichi (1995) salientam que a coordenação
motora é a qualidade de sinergia que permite combinar a ação dos diversos grupos
musculares para a realização de uma série de movimentos com o máximo de eficiência e
economia.
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COORDENAÇÃO VISOMOTORA

Já a coordenação ou integração visomotora corresponde ao grau de coordenação
entre a percepção visual e os movimentos das mãos e dos dedos ao executar alguma tarefa
(MAGALHÃES et al., 2011; BEERY e BEERY, 2010).


CULTURA CORPORAL

“[...] parte integrante da cultura humana, na qual pertencem tanto os bens materia
is como os não materiais relacionados às atividades físicas, produzidos ao longo da histó
ria humana.” (BETTI, 1992, p. 282-287).
Para Taffarel e Escobar, a cultura do corpo expressa um conceito positivista, pois
compreende a "totalidade" humana como uma soma das partes. (TAFFAREL, ESCOBA
R, 2009)
[...]Segundo a autora, cultura corporal se refere ao "amplo e riquíssimo campo da
cultura que abrange a produção de práticas expressivo-comunicativas, essencialmente su
bjetivas que, como tal, externalizam-se pela expressão corporal" (ESCOBAR, 1995, p. 9
4).


DEBILIDADE MOTORA
“São considerados características da debilidade motora, assim
como afirma Carneiro: Torpeza de movimentos: movimentos
pobres e dificuldade em suas realizações. Paratonia: a criança não
pode relaxar o tônus de seus músculos de forma voluntária;
inclusive em vez de relaxa-los, os contraem exageradamente.”
(CARNEIRO, 2012 p.1).

“Presença de sincinesias, paratonias e inabilidades rompendo a correlação entre a
perturbação motora e a síndrome” (DUPRÉ, 1909).


DENVER TEST

O Denver II é um teste normativo que avalia a capacidade da criança de 0 a 6 anos
em realizar atividades, esperadas para a idade, descritas em 125 itens distribuídos em
quatro áreas do desenvolvimento infantil: pessoal-social (25 itens), motor fino-adaptativo
(29 itens), motor grosso (32 itens) e linguagem (39 itens). (SANTOS et al, 2021).
Desenvolvido por Frankenburg eI Dodds em 1967, o Teste de Triagem Denver
pode ser aplicado pelos profissionais da saúde com administração dos itens diretamente
à criança, ou questionados ao responsável. O teste registra o surgimento e a estabilização
de cada comportamento a ser observado e permite notar a área de melhor desempenho. O
teste tem como objetivos: prover os profissionais de saúde com uma impressão clínica e
organizada do desenvolvimento global da criança; alertar para as dificuldades e avaliar
este desenvolvimento baseado na performance de uma série de tarefas apropriadas para a
idade. (PINTO, 2015)
“Teste de triagem que avalia o desenvolvimento infantil em três áreas: social,
motora e linguagem.” (SIMÃO; DE SÁ; CARDOSO, 2017)
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DESEJO

Aspiração, querer, vontade. Expectativa de possuir ou alcançar algo (OXFORD
LANGUAGES, [19--?]).
Um componente essencial dessa vivência de satisfação é uma percepção
específica (a da nutrição, em nosso exemplo), cuja imagem mnêmica fica associada, daí
por diante, ao traço mnêmico da excitação produzida pela necessidade. Em decorrência
do vínculo assim estabelecido, na próxima vez em que essa necessidade for despertada,
surgirá de imediato uma moção psíquica que procurará recatexizar a imagem mnêmica
da percepção e reevocar a própria percepção, isto é, restabelecer a situação de satisfação
original. Uma moção dessa espécie é o que chamamos de desejo (...) (FREUD, 1900, ED.
ST. BR., 1987, p. 516. apud. ALMEIDA, 1993).
Ele situa o desejo entre a necessidade e a demanda, e sua inscrição se dá no registro
de uma relação simbólica com o Outro. O outro (a mãe, por exemplo), ao atribuir sentido
às manifestações corporais e emocionais de um bebê (o choro, para ilustrar), intervém
como uma resposta a algo que foi, de antemão, suposto como uma demanda. Assim
procedendo, o outro inscreve a criança na ordem da linguagem e no universo simbólico
de seus significantes, tornando-se, para a criança, um outro privilegiado: o Outro. (Daí a
fórmula lacaniana segundo a qual o desejo é sempre o desejo do Outro (LACAN, 196061, p. 172. Apud. ALMEIDA, 1993.).
O desejo é este movimento interno, no aparelho psíquico, que parte de uma
experiência de desprazer –acúmulo de excitações - e aponta diretamente ao prazer–
descarga dessa excitação -, em busca de repetir a vivência de satisfação, de prazer, e o
caminho mais curto para evocar essa experiência está firmada na lembrança da satisfação
primeira. (BESERRA, 2012, p. 18).
“É no sonho que reside a definição freudiana do desejo: o sonho é a realização de
um desejo recalcado e a fantasia é a realização alucinatória do desejo em si”.
(ROUDINESCO, p.147).
Em português a palavra ‘desejo’ e em alemão o termo Wunsch podem ser
utilizados como ‘mediadores’ entre o que o sujeito ‘quer’ e a expressão social desse
‘querer’ na forma de ‘pedido’. Ameniza socialmente o ‘querer’. [...] Wunsch e ‘desejo’
também são utilizados para expressar algo menos imediato, objetos que se apresentam
para o sujeito como um ‘ideal’, algo ‘sonhado’, portanto, mais distante. (HANNS, 1996,
p. 137).


DESENVOLVIMENTO MOTOR

Dá-se como desenvolvimento motor um processo contínuo e sequencial ligado a
idade cronológica, na qual o indivíduo progride de um movimento simples, sem
habilidade, até atingir o ponto das habilidades motoras mais complexas e organizadas e
assim chegar ao ajuste dessas habilidades que irá acompanhá-lo até o envelhecimento
(HAYWOOD; GETCHELL, 2004 apud FIGUEREDO et al., 2013).
O desenvolvimento motor é um processo de alterações no nível de funcionamento
de um indivíduo, onde uma maior capacidade de controlar movimentos é adquirida ao
longo do tempo, através da interação entre as exigências da tarefa, da biologia do
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indivíduo e o ambiente. (CAETANO; SILVEIRA; GOBBI, 2005 apud FIGUEREDO et
al., 2013).
O desenvolvimento motor é caracterizado por uma série de mudanças que ocorrem
ao longo da vida do indivíduo, resultante da interação e necessidades de sua biologia, da
tarefa e das condições do ambiente. A participação ativa em atividades motoras é um
modo efetivo de reforçar as habilidades essenciais ao raciocínio e a aprendizagem dos
conceitos acadêmicos. (GALLAHUE; OZMUN, 2005 apud RAITHZ; SOUSA; VEIGA,
2019).
“Desenvolvimento motor segundo Isayama e Gallardo (1998), tem sido utilizado
para compreender o desenvolvimento humano e os aspectos relacionados.”
Segundo Michelon et al (2020) O desempenho motor é considerado um bom
indicador para avaliar o desenvolvimento infantil por expressar não só a integridade do
sistema nervoso e motor, como também aspectos afetivos, cognitivos e de interação
social. Segundo Zanon e Rocha (2000) podemos perceber que o estudo do
desenvolvimento motor é em grande parte o estudo da criança. Para Malina (1994 apud
VITOR et al., 2008).


DIÁLOGO TÔNICO

“Diálogo tônico foi definido por Wallon (1957) como a comunicação não verbal
entre mãe e bebê.
Ajuriaguerra (apud De la Taille; Oliveira; Dantas, 1992) definiu o diálogo tônico
como uma comunicação forte e primitiva que se faz por intermédio de atividade tônica e
postural sem intermediação da linguagem verbal.


DIMENSÃO FUNCIONAL-MOTORA

“A dimensão motora engloba a força/resistência e a flexibilidade. Esses fatores
estão intimamente relacionados com a prevenção e o tratamento de lesões músculoarticulares e posturais, osteoporose e fadigas localizadas.” (BOGUSZ; HAEFFNNER,
2006).


DIMENSÃO MORFOLÓGICA

A paisagem apresenta várias dimensões privilegiadas por várias matrizes
epistemológicas. Sendo assim, ela tem uma dimensão morfológica e uma dimensão
funcional, uma dimensão espacial e uma dimensão histórica (CORRÊA E ROSENDAHL,
1998).
A dimensão morfológica direciona-se composição corporal, sendo gordura
componente que desperta maior interesse torna-se importante conhecer o percentual total
de gordura corporal e a sua distribuição no organismo. Disfunções deste componente no
organismo propiciam complicações tais como diabetes, hipertensão, colesterol elevando,
a doenças coronarianas, acidentes vasculares, câncer e problemas de ordem social
(GUEDES; GUEDES 1995 ACMS., 1996: MORROW 2003 SHARKEY 1998 WHO.
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1978). De acordo com estes autores a dimensão morfológica é definida como um conjunto
de formas criadas pela natureza, bem como pela ação humana, sendo que, ao apresentar
relações entre as diversas partes, define-se a sua dimensão funcional.


DISSOCIAÇÃO DOS MOVIMENTOS

A Dissociação consiste na capacidade de individualizar vários seguimentos
corporais que tomam parte na planificação e na execução motora de um ou vários gestos
intencionais sequenciais, sendo está a dissociação. Para esse subfator utilizam-se os
membros superiores, membros inferiores, e faz uso da coordenação dos membros
superiores e inferiores (FONSECA, 2012).
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EDEMA
Edema é definido como acúmulo de líquido no espaço intersticial. (COELHO,

2004).
Edema é o intumescimento de tecidos moles decorrente do aumento de líquido
intersticial. O líquido predominante é água, mas pode haver acúmulo de líquido rico em
células e proteínas, se houver infecção ou obstrução linfática (THOMPSON, SHEA,
2020).
De acordo com (Brasil Escola, 2022, online) edema pode ser definido como “...um
aumento da quantidade de líquido intersticial e pode ocorrer em razão do uso de
medicamentos e algumas doenças.”


EDUCAÇÃO PSICOMOTORA

A educação psicomotora na idade escolar deve ser antes de tudo uma experiência
ativa de confrontação com o meio escolar, tem a finalidade não de ensinar à criança
comportamentos motores, mas sim de permitir-lhe, mediante o jogo, exercer sua função
de ajustamento, individualmente ou com outras crianças. No estágio escolar, a primeira
prioridade constitui atividade motora lúdica, fonte de prazer, permitindo a criança
prosseguir a organização de sua imagem do corpo ao nível do vivido e de servir de ponto
de partida na sua organização prática em relação com o desenvolvimento das atitudes de
análise perceptiva (LE BOULCH, 1987, p. 129).
A educação psicomotora desenvolve as capacidades básicas, sensoriais,
perceptivas e motoras da pré-escola e Anos iniciais do ensino fundamental da escola
regular. Embora também possa estender-se aos demais anos escolares, uma vez que serve
ao desenvolvimento da pessoa, na integração deste sujeito consigo, com o mundo dos
objetos e com outros. Pode utilizar práticas diretivas e não diretivas. (Educação Física
Escolar: propostas pedagógicas para a educação básica, 2019).
A Educação Psicomotora se coloca no sentido de uma educação que não se
restringe apenas ao saber escolar ou então, ao aperfeiçoamento específico da motricidade,
porém, dirige-se à formação da personalidade, à sua expressão e organização através das
atividades humanas de relação, realização e criação. Esta compreende a educação do ser
humano nos seus aspectos corporais, motores, emocionais, intelectuais e sociais
(CARVALHO, 1996).
“A educação psicomotora deve ser considerada como uma educação de base na
pré-escola. Ela condiciona todos os aprendizados pré-escolares; leva a criança a tomar
consciência de seu corpo, da lateralidade, a situação no espaço, a dominar seu tempo, a
adquirir habilidades de coordenação de seus gestos e movimentos”. (OLIVEIRA, apud.
COSTA, 2011, p.27).
“O objetivo central da educação pelo movimento é contribuir para o
desenvolvimento psicomotor da criança, da qual depende, ao mesmo tempo, a evolução
de sua personalidade e o sucesso escolar.” (LE BOULCH, 1984, p. 24).
“A educação psicomotora é uma técnica, que através de exercícios e jogos
adequados a cada faixa etária leva a criança ao desenvolvimento global de ser. Devendo
estimular, de tal forma, toda uma atitude relacionada ao corpo, respeitando as diferenças
individuais (o ser é único, diferenciado e especial) e levando a autonomia do indivíduo
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como lugar de percepção, expressão e criação em todo seu potencial.” (NEGRINE, 1986,
p. 15).


EDUCAÇÃO SOMÁTICA

Thomas Hanna (1928-1990), a quem se deve o termo, criado em 1976, define
a educação somática como sendo: “a arte e a ciência de um processo relacional interno
entre a consciência, o biológico e o meio ambiente, estes três fatores sendo vistos como
um todo agindo em sinergia” (FORTIN, 1999).
Jussara Miller:
[...] a educação somática consiste em técnicas corporais nas quais
o praticante tem uma relação ativa e consciente com o próprio
corpo no processo de investigação somática e faz um trabalho
perceptivo que o direciona para a autorregulação em seus
aspectos físico, psíquico e emocional (A Escuta do Corpo:
sistematização da Técnica Klauss Vianna, 2007).
Thomas Hanna, a quem se deve o termo, criado em 1976, distingue os conceitos
de corpo e soma: “[…] soma é o corpo subjetivo, ou seja, o corpo percebido do ponto de
vista do indivíduo. Quando um ser humano é observado de fora, por exemplo, do ponto
de vista de uma 3ª pessoa, nesse caso, é o corpo que é percebido.” (HANNA, 2003, p.50).
“A arte e a ciência de um processo relacional interno entre a consciência, o
biológico e o meio ambiente, estes três fatores sendo vistos como um todo agindo em
sinergia.” (FORTIN, 1998, p. 40).
A Educação Somática emerge de um processo evolutivo que se
constrói sobre a base de uma pesquisa experiencial. A experiência
corpórea situa-se no coração desse novo paradigma, que começa
a encontrar seus títulos de nobreza nos meios universitário e
acadêmico. (BOIS, 2008, p.9).
[...] torna-se consciente e sensível, transforma-se em um lugar de
articulação entre a percepção e o pensamento no sentido de que
este tipo de experiência passa a revelar um significado que pode
ser compreendido em tempo real e em seguida, integrado ao
mecanismo de recepção cognitiva existente, caso haja eventual
transformação de sua forma. (BOIS, 2010, p. 12).


EQUILIBRAÇÃO

Segundo Piaget (WADSWORTH, 1996), a teoria da equilibração, de uma maneira
geral, trata de um ponto de equilíbrio entre a assimilação e a acomodação, e assim, é
considerada como um mecanismo autorregulador, necessária para assegurar à criança
uma interação eficiente dela com o meio-ambiente.
"Em resumo, a equilibração é o processo pelo qual todo o organismo assimila a
realidade exterior organizando-a em função das suas estruturas e esquemas de ação e de
pensamento, modificando, em seguida, por adaptação, as estruturas e os esquemas que
lhe permitiram agir graças às transformações internas operadas pelas ações realizadas na
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assimilação e acomodação." (Henrique da Costa Ferreira- A teoria piagetiana da
equilibração e as suas consequências educacionais).


EQUILÍBRIO

“Segundo Rosa Neto (2002 apud SOUZA, NETO, SILVA, 2018, p. 668), o
equilíbrio é a base primordial de toda ação diferenciada dos membros superiores. Quanto
mais defeituoso é o movimento mais energia consome, tal gasto energético poderia ser
canalizado para outros trabalhos neuromusculares. Nesta luta constante, ainda que
inconsciente, contra o desequilíbrio resulta numa fatiga corporal, mental e espiritual,
aumentando o nível de stress, ansiedade, e angustia do indivíduo.”
De acordo com Araújo (1992, p.36 apud SOUZA, NETO, SILVA, 2018, p. 669)
ao trabalhar a coordenação motora, o equilíbrio tem um papel muito importante, pois o
aperfeiçoamento progressivo da realização motora da criança só será mantido se esta for
levada a sustentar um equilíbrio corporal seja em estado de relaxamento ou movimento.
“O equilíbrio é à base dos movimentos, sem equilíbrio não há desenvolvimento
motor” (FONSECA 1989 apud SOUZA, NETO, SILVA, 2018, p. 669).


EQUILÍBRIO DINÂMICO

“Já no equilíbrio dinâmico, tanto o centro de gravidade, como a base de suporte
dos pés estão em constante movimento, e o centro de gravidade jamais alinha-se à base
de suporte dos pés durante a fase de apoio dos movimentos.” (MELO et al., 2017, p.263)
“[...] a manutenção da postura durante o desempenho de uma habilidade motora
que tenda a perturbar a orientação do corpo (equilíbrio dinâmico)” (BIANCONI, 2012
apud DIAS, 2016, p. 2).
“O equilíbrio dinâmico, como o nome sugere, está presente em movimentos
locomotores e de deslocamento, que suscitam a manutenção da postura. Esse equilíbrio
pode ser observado quando se dança, se executa um giro no próprio eixo ou sentado na
carteira lendo um livro.” (FONSECA, 2015, p. 32).


EQUILÍBRIO ESTÁTICO

A equilibração compreende exclusivamente a postura bípede humana, que é
considerada um fenômeno locomotor sem paralelos, onde o ser humano é o único
mamífero com o pé plantígrado, com função de apoio, impulsão e locomoção. Com isso
o ser humano tem o domínio da postura, o alinhamento vertical do centro da gravidade
da cabeça, do tronco e dos membros inferiores.” (Fonseca 2004 apud SOUZA, NETO,
SILVA, 2018, p. 669).
“No equilíbrio estático, a base de suporte dos pés, mantém-se fixa, enquanto o
centro de gravidade movimenta-se.” (MELO et al., 2017, p.263).
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“[...] a manutenção de uma postura particular do corpo com o mínimo de oscilação
(equilíbrio estático) [...]” (BIANCONI, 2012 apud DIAS, 2016, p. 2).



EQUILÍBRIO RECUPERADO

“A qualidade física que explica a recuperação do equilíbrio numa posição
qualquer” (TUBINO, 1984, p. 192, Apud LUSSAC, 2004).
“Poderíamos considerá-lo como fase de transição entre equilíbrios – entre o
Estático e o Dinâmico e vice-versa -, onde atua para restabelecer movimentos e atitudes.”
(COSTA, 1996, p. 143, apud LUSSAC, 2004).
“Para Campos (1998, apud LUSSAC, 2004), o equilíbrio recuperado é a
recuperação do equilíbrio em uma posição qualquer depois de estar durante um tempo
fora do solo.”



ESQUEMA CORPORAL

Relação do corpo com o meio exterior; Conhecimento do próprio corpo e da
relação das partes do nosso corpo umas com as outras e com o mundo; Consciência do
corpo como meio de comunicação consigo mesmo e com o meio (WALLON, 1974).
"Através das informações visuais, táteis, auditivas, cinestésicas e vestibulares
reunidas no cérebro o corpo realiza a composição da memorização de todas as partes do
corpo e de suas possíveis experiências de movimentos, agradáveis ou desagradáveis"
(FONSECA,1995).
“É importante ressaltar que o esquema corporal fica sempre em permanente
evolução adaptativa e também se modifica pelo resto da existência do indivíduo”
(BARRETO, 1999).
"A constituição do esquema corporal é fundamental para o desenvolvimento da
criança, já que esta organização é uma referência para as diversas possibilidades de ação"
(ROSA NETO, 2002).
O esquema corporal ou imagem do corpo pode ser considerado como uma imagem
de conjunto ou um conhecimento imediato que temos de nosso corpo em posição estática
ou em movimento, na relação das diferentes partes entre si e, sobretudo nas relações com
o espaço e os objetos que os circundam. (LE BOULCH, 1983, p.37 apud OLIVEIRA et
al., 2014).
Amaro (2010) afirma que, para a Psicologia moderna, a noção do corpo é definida
como esquema corporal e envolve o reconhecimento do corpo, de postura correta e do
posicionamento dos seus segmentos. O esquema corporal é resultado da união de várias
informações obtidas pelas inúmeras experiências corporais, relaciona-se à atividade
motora e revela-se pelo movimento e no movimento. (AMARO, 2010 apud OLIVEIRA
et al. 2014).
Para Wallon (1974 apud Oliveira et al., 2014) “o esquema corporal é a consciência
do corpo como meio de comunicação consigo mesmo e com o meio.”
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Schilder (1980 apud Oliveira et al., 2014) “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”
Le Boulch (1983, p. 37) coloca que: “O esquema corporal pode ser considerado
como uma intuição de conjunto ou de um conhecimento imediato que temos do nosso
corpo em posição estática ou em movimento, na relação de suas diferentes partes entre si,
sobretudo nas relações com o espaço e os objetos que nos circundam”.


ESTIMULAÇÃO SENSORIAL

“Capacidade de receber e organizar as informações sensoriais produzindo
respostas adequadas” (FONSECA, 2010).
“A estimulação sensorial é o processo neurológico segundo o qual o cérebro
organiza as informações sensoriais, do ambiente e do corpo, de modo a dar uma resposta
adaptativa adequada.” (AYRES, 2005),


ESTÍMULO

Provocação inconsciente, involuntária, causada por uma ação qualquer, capaz de
ocasionar uma reação ou resposta. (DÍCIO, [19--?])


EXPRESSÃO CORPORAL

A expressão corporal é uma atividade artística que se baseia primordialmente no
movimento, no gesto ou na quietude do corpo (FERREIRA, HEINSIUS, 2010).
A expressão corporal é essencialmente psicomotora porque possibilita ao sujeito
modificar a sua imagem corporal, ou seja, a imagem inconsciente que faz de si, por meio
de atividades que trabalham as emoções, a autoestima, a autopercepção e a relação com
o outro; pois ela é uma linguagem que permite as pessoas entrarem em contato com seus
desejos e os simbolizarem através de seus corpos (FERREIRA, HEINSIUS, 2010).
É um cumprimento pelo ser humano de sua possibilidade de manifestar-se através
do seu corpo (BRICKMAN, 1989).
“Os instrumentos mais comuns da expressão corporal são: o corpo, a voz, o som,
o ritmo, o gesto, a postura, o movimento, o espaço, o tempo”. (2021, Júlio Mesquita,
Universidade Estadual Paulista).
“Expressão corporal é uma linguagem, através da qual o ser humano expressa
sensações, emoções, sentimentos e pensamentos com seu corpo.” (STOKOE e HARF,
1987, p.15).
“Expressividade representa a intencionalidade manifesta, que representa aquilo
que queremos e pode-se, porém, não obrigatoriamente, ser apresentada pela nossa
linguagem não verbal." (KNAPP; HALL, 1999, p.232).
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“[...] o corpo tem a capacidade de se manifestar, o que, na expressão corporal, se
apresenta através do vivido corporal. Este vivido corporal equivale à maneira pela qual o
corpo apresenta-se disponível.” (SILVA e SCHWARTZ, 1999, p. 169).
“O ser humano, primeiramente sob a dependência exclusiva de
seus semelhantes, desenvolve aptidões de expressão bem antes
das de realização, em consequência, a primeira orientação de sua
vigilância é para as pessoas, e não diretamente para o mundo
físico, como nas espécies animais.” (WALLON, 1934).
“As atividades expressivas objetivam, através de vivências corporais, da dança e
de outras manifestações, levar o homem, a mulher, a sentir o corpo-próprio, ampliar sua
sensibilidade, eliminar os limites, as influências e preconceitos determinados pelo
ambiente cultural. (SILVA, 1995, P. 93).”
O movimento é uma forma de expressão e comunicação do aluno,
objetivando torná-lo um cidadão crítico, participativo e
responsável, capaz de expressar-se em variadas linguagens,
desenvolvendo a autoexpressão e aprendendo a pensar em termos
de movimento. (SCARPATO, 2001, p.59).



FASE DE MOVIMENTOS DESORGANIZADOS

Estágio de Inibição dos Reflexos (do nascimento até o início dos estímulos
sensoriais) ao Estágio de Pré-Controle; Reflexo do pré-controle motor e da competência
motora ainda em evolução; Movimentos rudimentares. (MACHADO, 2020).


FASE DE MOVIMENTOS VOLUNTÁRIOS

“Nela acontece o surgimento de diversos movimentos, correr, chutar, arremessar,
receber, saltar, entre outros” (SOUSA E VEIGA, 2019).
“Movimentos fundamentais, em que o indivíduo desempenha uma variedade de
movimentos estabilizadores, locomotores e manipulativos, e compreende o período entre
dois e sete anos de idade”. (GALLAHUE, OZMUN, 2003).


FASE REFLEXA

“Os reflexos são a forma mais primitiva do desenvolvimento motor e a partir
deles, o bebê obtém respostas e informações sobre o seu contexto ambiental, ajudando-o
a aprender sobre si mesmo e o ambiente externo, ainda que alguns desses reflexos sejam
meramente naturais e involuntários”. (Senir Almeida Ramos, Professora do Atendimento
Educacional Especializado-AEE Escola Municipal José Gomes Gonçalves).
“O reflexo primário de pisar e o reflexo de arrastar-se, por exemplo, relembram
intimamente os comportamentos de caminhar voluntário posterior e de engatinhar”.
(GALLAHUE E OZMUN, 2003, p. 101).
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“O estágio de codificação de informações e o estágio de decodificação de
informações. Esta fase se inicia ainda dentro útero até um ano de idade” (GALLAHUE,
OZMUN, 2005).


FLEXIONAR

Está relacionado à capacidade de realizar os movimentos articulares na maior
amplitude possível sem que ocorram danos as articulações. Ela é específica para cada
exercício, um exemplo são os movimentos das danças (DANTAS, 2003; FERNANDES
FILHO et. al., 2007).



GESTUALIDADE

“A gestualidade seja concebida como uma dimensão semiótica da cultura, pois ela
institui diferenças entre culturas, sexos e grupos sociais e dá a eles significação. [...]
gestualidade prática não é para o homem, senão um bloco, significante demarcado,
delimitado.” (GREIMAS, 1970, p. 62).
“93% da comunicação humana é feita através de expressões faciais e movimentos
do corpo.” (PEASE e PEASE, 2005. p.17).
“Práxis gestual e comunicação gestual, a partir sobretudo da significação da
palavra sentido: remissão de um código a outro ou semiose, na comunicação gestual;
direção ou intencionalidade entre o trajeto a percorrer e seu ponto de chegada, na práxis
gestual.” (GREIMAS, 1970, p. 62).
Conforme Picard (1986) nossos gestos se fazem presentes até mesmo na relação
verbal existente entre os sujeitos. Dessa forma, dificilmente conseguimos nos relacionar,
nos comunicar, interagir uns com os outros sem que o gesto corporal, por meio da
linguagem não verbal, evidencie-se. [...] Por mais que defendamos o aprimoramento
prático da gestualidade corporal, nada é mais significativo do que a percepção do corpo
que se comunica através de sua conjuntura completa, composta por verbalização,
intuição, sentidos e corporeidade. Para isso, a conexão entre consciência intelectual e
corporal é fundamental, no sentido de que o corpo ocupa seu determinado espaço na
interação cotidiana, “nível privilegiado onde a psicologia e a sociologia confluem e se
interferem. (PICARD, 1986, p. 19).


GRAFOMOTRICIDADE

Segundo Boscani (1998) Podemos definir grafomotricidade como um conjunto de
funções motoras envolvidas no ato de escrever ou relacionadas com a atividade gráfica
escrita ou desenhada. É uma habilidade que, conforme avança maturativamente, o seu
controle vai se refinando, à partir do desenvolvimento global, até chegar à motricidade
fina. (BOSCAINI, 1998, p. 16).


HABILIDADE MOTORA

A habilidade motora é a capacidade de realizar um movimento voluntário de
forma a atingir uma meta com máxima certeza e o mínimo de tempo e esforço. São ações
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complexas e intencionais que com a prática, tornam-se complexas e organizadas para que
alcancem objetivos predeterminados (SCHMIDT; WRISBERG, 2001).
Indica a qualidade de uma pessoa hábil, que revela capacidade para fazer alguma
coisa. O conceito de habilidade está intimamente relacionado com a aptidão para cumprir
uma tarefa específica com um determinado nível de destreza.
“O desenvolvimento motor pode ser compreendido como um processo sequencial
de mudanças no comportamento motor ao logo de toda vida, sendo afetado por diferentes
interações entre o indivíduo, o ambiente e a tarefa” (HAYWOOD; GETCHELL, 2016).
As habilidades motoras são caracterizadas como ações com movimentos
voluntários do corpo, aprendidas e orientadas para alcançar uma meta” (MAGILL, 2000).
“As habilidades motoras também podem ser amplamente afetadas pela
experiência (HADDERS-ALGRA, 2010), por fatores ambientais que podem alterar
aspectos motores durante o processo de desenvolvimento” (GALLAHUE; OZMUN;
GOODWAY, 2013).
Um maior tempo gasto com atividades físicas em crianças de idade pré-escolar
está associado com habilidades motoras mais desenvolvidas" (WILLIAMS et al., 2008).


HABILIDADES MANIPULATIVAS

As habilidades manipulativas de objetos caracterizam-se pela força que é
impulsionada a um objeto, para manuseá-lo. Estas habilidades são essenciais para a
interação intencional e controle com objetos do nosso meio (GALLAHUE E
DONNELLY, 2008).
“A manipulação motora rudimentar envolve o relacionamento de um indivíduo
com objetos e é caracterizada pela aplicação de força nos objetos e a recepção de força
deles.” (GALLAHUE e OZMUN, 2005, p. 256).
As habilidades manipulativas referem-se simultaneamente ao conjunto de
músculos que asseguram a manutenção dos ombros e dos braços, do antebraço e das mãos
particularmente responsável do agarre manual ou do ato motor. [...] O movimento de
agarre começa com a pré-disposição dos dedos, desde o começo dos movimentos. Os
dedos se separam em função do tamanho do objeto e começam a fechar-se quando o
movimento de aproximação se faz lento tendo em conta a forma do objeto. A modificação
do tamanho aparente de um objeto durante o transporte da mão gera uma correção da
pinça digital. (NETO, 2014, p.15).
"As habilidades manipulativas surgem na vida da criança à medida que o tempo e
as circunstâncias o permitem.” (ECKERT, 1993, p.97).
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IMAGEM CORPORAL

Maturana (2004 apud Amaro et al., 2011) explica que, em estudos da Neurologia
e Psicologia, o termo "imagem corporal" é comumente permutado pelo termo "esquema
do corpo" e que existem resistências a algumas definições e confusões na metodologia e
conceitualização.
Le Boulch (2000 apud Kruel e Paim 2012) compreende a imagem corporal como
a conjunção da etapa do corpo vivido, que corresponde ao corpo identificado pela criança
como seu próprio eu, ou seja, a apropriação da imagem do corpo como sua, com a etapa
do corpo percebido, que corresponde à organização do esquema corporal resultante das
sensações corpóreas, da noção espacial do corpo e do domínio dos movimentos.
De acordo com Tavares (2003 apud Amaro et al., 2011), imagem corporal engloba
todas as formas pelas quais uma pessoa experimenta e conceitua seu próprio corpo,
estando ligada a uma organização cerebral integrada, influenciada por fatores sensoriais,
processo de desenvolvimento e aspectos psicodinâmicos. A imagem corporal deve ser
compreendida como um fenômeno singular, estruturado no contexto da experiência
existencial e individual do ser humano, em um universo de inter-relações entre imagens
corporais.
Vayer e Destrooper (1979 apud Amaro et al., 2011) descrevem imagem corporal
como resultado complexo de toda atividade cinética, sendo a imagem do corpo a síntese
de todas as mensagens, de todos os estímulos e de todas as ações que permitam à criança
diferenciar-se do mundo exterior, e de fazer do "eu" o sujeito de sua própria existência.
A imagem do corpo representa uma forma de equilíbrio que, como núcleo central da
personalidade, organiza-se em um contexto de relações mútuas do organismo e do meio. –
Schilder (1935 apud Mataruna) “a imagem corporal pode ser definida como a
visão do nosso corpo que produzimos em nossa mente.”


IMAGINÁRIO INFANTIL

“O vocábulo imaginário no latim se grafa imaginarium e significa: imaginação
que se compõe por imagens mentais daquilo que a mente (consciência) representa sobre
objetos ausentes, isto é a capacidade que todos temos de inventar, criar.” (MELLO, 200?
p.1)
“[...] a imaginação é a base para toda a atividade criativa se manifestando assim
em todos os aspectos da vida cultural.” (VYGOTSKY, 1996, p. 18).
A importância do trabalho criador (imaginativo) se verifica no desenvolvimento
da criatividade infantil, na evolução e no amadurecimento da criança, pois no plano
imaginário podem ser observados os desenvolvimentos cognitivos, pelo raciocínio
estimulado, assim como a memória além de uma amplitude nas noções de valores morais
(VYGOTSKY, 1996, p. 18).
“Os contos de fadas são para as crianças: [...] recursos de que as crianças dispõem
para desenhar o mapa imaginário que indica seu lugar na família e no mundo.” (DIANA
& MÁRIO CORSO, 2006. p. 18).
“O imaginário define-se como re-presentação incontornável, a faculdade da
simbolização de todos os medos, todas as esperanças e seus frutos culturais jorram
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continuamente desde cerca de um milhão e meio de anos que o homo erectus ficou em pé
na terra.” (DURAND, 2001, p. 117).
“[..] dois aspectos importantes no brincar: a situação imaginária, a qual surge da
tensão entre o indivíduo e a sociedade e possibilita à criança controlar a situação e as
regras, criadas pela própria criança.” (VYGOTSKY, 1967).
“Para Piaget, crianças de 2 a 6 anos encontram-se no período simbólico, préoperatório, em que predominam fantasias e desejos.” (PIAGET, 1978).


INFÂNCIA

Assim, a noção de infância na modernidade se articula dentro de uma política de
verdades, amparada pela autoridade do saber de seus porta vozes (CIRINO apud
CASTRO, 1999, p.24).
“A “descoberta” da infância teria de esperar pelos séculos XV, XVI e XVII,
quando então se reconheceria que as crianças precisavam de tratamento especial, “uma
espécie de quarentena”, antes que pudessem integrar o mundo dos adultos” (HEYWOOD,
2004, p.23).
“É preciso considerar a infância como uma condição da criança. O conjunto das
experiências vividas por elas em diferentes lugares históricos, geográficos e sociais é
muito mais do que uma representação dos adultos sobre essa fase da vida.”
(KUHLMANN,2010, p.30).


JOGO

“Segundo Kishimoto (1994), [...] o jogo, vincula se ao sonho, á imaginação, ao
pensamento e ao símbolo. É uma proposta para a educação de criança (e educadores de
crianças) com base no jogo e nas linguagens artísticas. [...]”
"Jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e
determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas
absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um
sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana"
(HUIZINGA, 2007, p. 33).”
“Brougére (1998, p.126) retrata o jogo como desenvolvimento livre da criança,
sendo a excitação natural ao exercício, às combinações, é a aprendizagem cheia de graça,
de vida, portanto com significados, levando as crianças á compreenderem, e relacionarem
com a sua vida cotidiana, construindo dessa forma a sua própria aprendizagem de maneira
interdisciplinar.”
“Negrine (1994, p. 9) apresenta a definição para jogo conforme os dicionários, da
seguinte maneira “se origina do vocábulo latino “iocus”, que significa diversão,
brincadeira. Em alguns dicionários aparece como sendo a atividade lúdica com um fim
em si mesma, embora ocasionalmente possa se realizar por motivo extrínseco”.
"Situações que envolvam interação entre agentes racionais que se comportam
estrategicamente podem ser analisados formalmente como um jogo." (FIANI, 2006).
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"O jogo, portanto, além de material instrucional sustentador da aprendizagem
incorpora aspectos afetivos e ganha, assim, um atributo lúdico, que deve ser incorporado
no projeto educativo. (KISHIMOTO, 1996).
O jogo é um fenômeno antropológico e esse deve considerar no estudo do ser
humano. É uma constante em todas as civilizações, esteve unido à cultura dos povos, à
sua história, ao mágico, ao sagrado, ao amor, à arte, à língua, à literatura, aos costumes,
à guerra. O jogo serviu de vínculo entre povos e facilitador da comunicação entre os seres
humanos. (ORTIZ, 2005).


LATERALIDADE

“A integração do corpo que integram suas partes direita e esquerda constitui a
lateralização que está vinculado ao processo de maturação dos centros sensórios motores
de um dos hemisférios cerebrais.” (LE BOULCH 2001 apud OLIVEIRA et al. 2015).
“A definição de lateralidade está diretamente relacionada com o conhecimento
corporal, pois se entende por lateralidade, o predomino de um lado do corpo sobre o
outro.” (Faria 2004, p. 73).
Segundo Fonseca (1989, p. 69) “a lateralidade constitui um processo essencial às
relações entre a motricidade e a organização psíquica intersensorial.”.
Quirós e Schrager (apud Negrine, 1986, p.21) “dizem que o termo lateralidade se
refere a “prevalências motoras de um lado do corpo.”
Para Negrine (1986, p.29 apud Pacher [2001]) “a lateralidade é, por um lado, uma
bagagem inata e, por outro, uma dominância espacial adquirida.”


LOCOMOÇÃO

A locomoção é um aspecto fundamental no aprendizado do movimentar-se,
envolve a projeção do corpo no espaço externo, alterando sua localização, atividades
como caminhar, correr, pular e saltar obstáculos são movimentos locomotores
fundamentais (GALLAHUE, 2005, p. 252).
“Chama-se locomoção à capacidade que têm muitos organismos de se
movimentarem por seus próprios meios no habitat em que vivem.” (GALLAHUE, 2005,
p. 252).
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MATERNIDADE
Durante um longo período, a maternagem foi pensada como
intrinsecamente relacionada à maternidade, como função
feminina por excelência, concernente à natureza da mulher,
embora alguns autores apontem para o fato de que essa dedicação
da mulher ao papel materno deve-se muito mais a uma
transposição social e cultural das 6 suas capacidades de dar à luz
e amamentar. (CHODOROW, 1990, p. 247).

“Esse sentimento pode existir ou não existir; ser e desaparecer. Mostrar-se forte
ou frágil. Preferir um filho ou entregar-se a todos. Tudo depende da mãe, de sua história
e da História. Não, não há uma lei universal nessa matéria, que escapa ao determinismo
natural. O amor materno não é inerente às mulheres, é adicional.” (BADINTER, 1985, p.
367).
“As posições das mulheres sobre a maternidade se situam num contínuo entre dois
pólos: um, no qual, a condição materna é vista como exasperante, exigente ou mesmo
destruidora; o outro, na qual ela é apresentada como única, rica e insubstituível.”
(DANDURAND, 1994, p.9)


MEMÓRIA

“Em termos elementares, a memória compreende a capacidade de relembrar e de
recuperar a informação integrada e aprendida.” (FONSECA, 2007, p. 66).
A memória é um processo de construção, no qual a todo momento estamos criando
e formando memórias a partir de uma vasta quantidade de informações disponíveis no
ambiente. [...] muitas influências podem causar mudanças de memórias ou até mesmo
criar novos eventos, tais como nossa imaginação, perguntas capciosas ou diferentes
lembranças de outras pessoas. (LOFTUS, 1997, p. 50).
“A memória pode ser definida como a capacidade de um organismo alterar seu
comportamento em decorrência de experiências prévias. Do ponto de vista fisiológico,
essa capacidade é resultado de modificações na circuitaria neural em função da interação
do indivíduo com o ambiente.” (PAVÃO, 2008, p. 1).


MOTIVAÇÃO

Becker (1996), define motivação como um fator muito importante na busca de
qualquer objetivo pelo ser humano. "A motivação é caracterizada como um processo
ativo, intencional e dirigido a uma meta, o qual depende da interação de fatores pessoais
(intrínsecos) e ambientais (extrínsecos).” (SAMULSKI, 1995).
“A maneira como os indivíduos obtém motivação é influenciada por uma
variedade de comportamentos, pensamentos e sentimentos que incluem: a escolha da
atividade, o esforço na tarefa, a intensidade do esforço e a persistência ao fracasso e ao
adversário (WEINBERG & GOULD,1999).”
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MOVIMENTO

‟[...] o movimento é a única expressão e o primeiro instrumento do psiquismo. O
movimento (ação), pensamento e linguagem são unidades inseparáveis. O movimento é
o pensamento em ato, e o pensamento é o movimento em ato.” (WALLON, 1979, p.33).
Oliveira (2005) diz que a partir do momento em que um indivíduo consegue captar
os estímulos do meio, através de seus sentidos, ele aciona os sentimentos e sensações,
passando a responder sobre o mundo em torno de si e ainda sobre os objetos pertencentes
a ele, usando o movimento do seu corpo.
“O movimento humano antecede os aspectos afetivos e cognitivos, como podem
muito bem ilustrar os movimentos reflexos do bebê. É na ação involuntária e acidental
que começam a surgir os primeiros atos psicomotores, propriamente ditos. Atos
conscientes, produto do desejo emocional, mesmo que quase instintivo; do raciocínio,
embora rudimentar, refletido na ação. (ORSO, 2002, p. 8).”
Para Le Boulch (1986) nos primeiros anos de vida ocorrem um número
significativo de mudanças em ralação a capacidade de movimento dos indivíduos; a
criança passa a fase de completa dependência dos pais e cuidadores e do movimento
descontrolado para uma boa autonomia nestas perspectivas, surgindo assim novas
habilidades motoras, assim sendo mais satisfatórias relacionadas ao meio em que estas se
encontrarem inseridas.
“O movimento humano é construído em função de um objetivo. A partir de uma
intenção como expressividade íntima, o movimento transforma-se em comportamento
significante”. (FONSECA, 1988).
Wallon afirmava que a criança desenvolvia os movimentos primeiramente pela
afetividade: “A criança responde às impressões que as coisas lhe causam com gestos
dirigidos a elas.” (WALLON, 1971).
“O movimento humano é a parte mais ampla e significativa do comportamento do
ser humano. É obtido através de três fatores básicos: os músculos, a emoção e os nervos,
formados por um sistema de sinalizações que lhes permitem atuar de forma coordenada”
(BARROS, NEDIALCOVA, 1999, p.3).


MUSICOTERAPIA

“Musicoterapia é um processo sistemático de intervenção em que o musicoterape
uta ajuda o cliente a promover a saúde utilizando experiências musicais e as relações qu
e se desenvolvem através delas como forças dinâmicas de mudança.” (BRUSCIA, 1989)
“A Musicoterapia é o campo da medicina que estuda o complexo som – ser huma
no – som, para utilizar o movimento, o som e a música, com o objetivo de abrir canais d
e comunicação no ser humano, para produzir efeitos terapêuticos, psico profiláticos e de
reabilitação no mesmo e na sociedade” (BENENZON, 1981).


NECROSE

Segundo Galluzzi et al. (2021. p. 107)
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A necrose era considerada como um mecanismo meramente
acidental de morte celular, definida pela ausência de
características morfológicas de apoptose ou autofagia. Após
vários trabalhos e pesquisas, sabe-se agora que a necrose pode
ocorrer de forma regulada, além de possuir um papel importante
nos mecanismos fisiológicos e patológicos. Várias são as formas
de indução da necrose regulamentada, incluindo danos ao DNA,
excitotocinas e a ligação de receptores de morte. (GALLUZZI, et.
al., 2021, p. 107).
Conforme PATEL (2000. p. 295) destaca:
Necrose se caracteriza pela perda da integridade da membrana
plasmática quanto a sua permeabilidade. Diferentes insultos
patológicos como isquemia, hipoxia, hipertermia, irradiação e
metabólitos tóxicos podem levar à perda abrupta da integridade
da membrana plasmática (citólise) e à alteração de seus gradientes
eletroquímicos. Ademais, a liberação dos constituintes
intracelulares para o meio extracelular estimula a resposta
inflamatória e ampliam a lesão tecidual. O fenômeno de morte
celular por necrose é facilmente reconhecido nos espécimes de
biopsia hepática porque os restos celulares permanecem por
longo período antes de serem removidos pelas células
inflamatórias. (PATEL, 2000, p. 295).
Duas são as maneiras através das quais as células podem morrer: pela ação de
agentes nocivos (necrose) ou através do suicídio celular (apoptose). Tanto um mecanismo
quanto o outro envolvem uma sequência de eventos bioquímicos e morfológicos
consecutivos que resultam na morte da célula (KIESS & GALLAHER, 1998).
Vasconcelos (200, p. 1) Divide a necrose em: “Necrose lenta, precedida de
degenerações, coexistindo numa mesma área células vivas, degeneradas em graus
variáveis e mortas.” E “Necrose fisiológica, observada naquelas células que normalmente
são substituídas pela renovação tecidual, descamadas da superfície de um epitélio de
revestimento ou mucosa.”
De acordo com (Brasil escola, 2022, online) é possível dizer necrose
“...compreende tanto a morte quanto a degeneração das células de um tecido afetado por
determinadas alterações.”


NEGLIGÊNCIA

“Omitir em prover as necessidades físicas e emocionais de uma criança ou
adolescente. Configura-se no comportamento dos pais ou responsáveis quando falham
em alimentar, vestir adequadamente seus filhos, medicá-los, educá-los e evitar acidentes”
(BRASIL, 1993, p. 14).
A negligência é a modalidade entre as diferentes formas de maus-tratos que inclui
tanto eventos isolados quanto um padrão de cuidado estável no tempo por parte dos pais
e/ou outros membros da família, pelos quais esses deixam de prover o desenvolvimento
e o bem-estar da criança/adolescente, em uma das seguintes áreas: saúde, educação,
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desenvolvimento emocional, nutrição, abrigo e condições seguras. (WHO; ISPCAN,
2006).
Guerra afirma que a negligência se configuraria: “quando os pais (ou
responsáveis) falham em termos de alimentar, de vestir adequadamente seus filhos, etc.,
e quando tal falha não é o resultado das condições de vida além de seu controle” (2001,
p. 33).
Segundo McSherry (2007, p. 607):
A negligência resulta de uma dinâmica estabelecida entre vários
fatores econômicos, sociais e comunitários, bem como pessoais.
A reflexão sobre quais omissões ou comportamentos devem ser
considerados como negligência, implicando em procedimentos de
responsabilização dos cuidadores, é complexa, pois demanda a
consideração de um amplo espectro de variáveis de contexto
(idade da criança, nível de desenvolvimento, estado físico e
mental como também o entendimento dos pais da situação, seus
esforços e a existência e qualidade de programas e serviços na
comunidade) como também de fatores sociológicos, psicológicos
e econômicos, que contribuem para a produção da problemática.
(MCSHERRY, 2007, p. 607).
Já o trabalho de Backes (1999) integra aspectos conceituais e operacionais,
definindo a negligência como atos de omissão de cuidados e de proteção à criança contra
agravos evitáveis, que incluem atitudes de não educar, não impor limites, não mandar
uma criança à escola, não a alimentar adequadamente, não a medicar quando necessário,
não a proteger de inclemências climáticas e não a manter com a mínima higiene. Nessa
exposição, já se percebe uma ampliação do conceito no sentido de referir-se não somente
a aspectos físicos, mas às necessidades educativas/educacionais das crianças.


NEUROFISIOLOGIA

“Neurofisiologia é o estudo dos movimentos de íons através de uma membrana.
Esses movimentos podem iniciar a transdução de sinal e a geração de potenciais de ação.
O estudo da neurofisiologia também inclui a ação dos neurotransmissores.” (KREBS;
WEINBERG; AKESSON, 2013. p. 8).
Sobre o surgimento da neurofisiologia: “Os métodos desenvolvidos durante os
anos iniciais do vigésimo século para registrar e para visualizar o potencial (sinônimo
com a energia e a voltagem) elétrico de uma célula nervosa, ou neurônio, identificado,
estabeleceram uma possibilidade de identificar o potencial elétrico como o substrato
material da atividade psicológica. (GRINVALD, 1985. p. 263)”.
Conforme a fisioterapeuta Cláudio Cotter (2021.p.1): “A Neurofisiologia é um
ramo da fisiologia que estuda o sistema nervoso. Quando começamos a nos aprofundar
no entendimento do que estamos fazendo, percebemos que tudo sofre grande influência
do Sistema Nervoso, desde uma manipulação ou mobilização articular, passando pelas
posturas do RPG, correções de marcha”.
Estimulação elétrica do córtex cerebral produzindo reações de músculos
específicos (Gross 1870).
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“A Neurofisiologia clínica é um dos ramos da neurologia que estuda o sistema
nervoso. O estudo envolve o sistema nervoso central (Cérebro e medula) e o sistema
nervoso periférico (raízes, nervos e músculos). Trata-se de uma área de atuação médica.”


ONTOGÊNESE

“A ontogênese refere-se à evolução humana, iniciada na concepção, seguida de
transformações sequencializadas até a morte, de tal forma que cada estágio apresenta um
determinado nível de maturidade.” (VELASCO, 2006, p. 61).
“Ontogênese – diz respeito a história do indivíduo da espécie, do
desenvolvimento do ser, de uma determinada espécie. Por fazer
parte de uma determinada espécie, todo membro dessa espécie
passa por certo percurso de desenvolvimento que é definido e não
outro. Nesse sentido, várias coisas são determinadas pela
passagem daquele individuo da espécie por uma sequência de
desenvolvimento natural daquela espécie. (NOVAES, 2011, p.1)”
Vigotski defendeu que as funções mentais superiores ocorrem na ontogênese em
dois momentos consecutivos: primeiro, ao nível das interações sociais ou nível
interindividual; e segundo, ao nível intrapsíquico ou intraindividual. (VIGOTSKI, 2007).
Ontogênese, nas ideias de Vigotski, seria o percurso do indivíduo em seu próprio
ciclo de vida, do nascimento à morte, ou da infância à vida adulta, em termos de seu
desenvolvimento. Neste plano, interessa-nos saber que coisas um indivíduo consegue
fazer ou não, a depender da etapa de seu desenvolvimento em que se encontra.
(OLIVEIRA, 1993).
“Vários processos são ligados à mudança no comportamento motor, dentre eles,
a ontogênese onde ocorre mudanças decorrentes da maturação e experiências durante a
vida de uma pessoa. (HINDE,1982).”


ORGANIZAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL

“É a capacidade que o indivíduo tem de situar-se e orientar-se em relação aos
objetos, às pessoas e ao seu próprio corpo em um determinado espaço. É saber localizar
o que está à direita ou à esquerda; à frente ou atrás; acima ou abaixo de si, ou ainda, um
objeto em relação a outro. É ter noção de longe, perto, alto, baixo, longo, curto.”
(ASSUNÇÃO, COELHO, 1997, p.91-96).
“[...] as atividades psicológicas mais sofisticadas são frutos de um processo de
desenvolvimento que envolve a interação do organismo individual com o meio físico e
social em que vive.” (OLIVEIRA, 1997, p.26).
“De acordo com Piaget, a compreensão da noção de tempo é essencial para a
compreensão da História que supõe a noção de tempo, sob o duplo aspecto da avaliação
da duração e da seriação dos acontecimentos” (PIAGET, apud. DUTRA, 2003).
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PERCEPÇÃO

Barbanti (2003) compreende a percepção como processo pelo qual o indivíduo se
torna consciente dos objetos e das relações no mundo circundante, na medida em que essa
consciência depende dos processos sensoriais.
A percepção permite dar significado às coisas e objetos, percebe-se a partir do que
se sabe, assim a percepção está em interação com o conhecimento (GRECO e SOUZA,
1999; PAULA et al., 1999. apud. BARBANTI, 2003.)
“A percepção é o processo de extração de informação do meio ambiente.”
(FORGUS,1971, p. 1-2).
Greco (1995, p. 128) “divide a percepção em externa e interna. A externa diz
respeito à percepção do espaço, forma, tamanho, distância da ação de um indivíduo,
enquanto que a interna abrange a informação sobre a própria pessoa.”


PERCEPÇÃO ESPACIAL

“No pensamento do filósofo francês Merleau-Ponty, podemos ampliar a
concepção de percepção como meio de retomada do fenômeno e abranger criticamente,
daquele modo positivista de conceber, a percepção como sinônimo de sensação que
sustenta o estatuto da linguagem gráfica, tomada como registro geométrico análogo ao
ato sensitivo de ver o mundo.”
“A capacidade de percepção espacial é a habilidade para perceber seus
relacionamentos com o entorno ao seu redor (processos exteroceptivos) e com você
mesmo (processos interoceptivos). “
A percepção espacial é entendida por nós como “a tomada de consciência da
situação de seu próprio corpo em um meio ambiente, isto é, do lugar e da orientação que
pode ter em relação às pessoas e coisas.” (MEUR; STAES, 1991, p.13).
Segundo Le Boulch (1987), o desenvolvimento da percepção espacial da criança
passa por transformações de acordo com essa maturação progressiva. Primeiramente, por
volta dos seis-sete anos, a criança passa a perceber os conceitos de direita e esquerda em
relação ao próprio corpo. Junto a isso, considera o alto-baixo e o frente-atrás em relação
ao seu corpo, uma vez que ele é seu ponto de referência em relação ao espaço que o
circunda.
A criança começa a construir o senso espacial a partir do momento em que
consegue exercer algum domínio das relações dinâmicas que se estabelecem entre as
partes do seu próprio corpo e/ou entre seu corpo e os demais, ao nível do pensamento
consciente. Nesse momento, torna-se possível a aprendizagem de noções espaciais
posicionais, como as de direção, sentido, atrás, perto, em cima de etc. (LORENZATO,
1995, p.3-13).
A criança, faz a “análise do espaço primeiro com o seu corpo, antes de fazê-la
com os olhos, para acabar por fazê-la com a mente” (SMOLE; DINIZ; CÂNDIDO 2003,
pp. 26) e conhece o espaço, sobretudo, pelo movimento, de acordo com as explorações
corporais que ela faz.
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PERCEPÇÃO VISOMOTORA OU VISUOMOTORA

“Portanto, a percepção visomotora é viabilizada pela maturação e consolidação de
quatro etapas: visão do estímulo; compreensão do que se vê (percepção); tradução do que
é percebido numa ação ou expressão motora; e coordenação da ação motora.”
“A habilidade visomotora é composta pela capacidade de observar, reconhecer e
usar as informações visuais sobre formas, figuras e objetos, e permite que as crianças
processem as informações em torno delas.”
Segundo Sanghavi (2005, p.33):
“A integração visuo-motora é uma habilidade de interação
harmoniosa entre os olhos e as mãos; envolve a percepção visual
e a coordenação olho-mão; requer a capacidade de traduzir a
percepção visual em função motora e é necessária para muitas
atividades do ser humano como pegar um objeto e lançá-lo,
escrever, desenhar, pintar, recortar, etc.” (SANGHAVI, 2005,
p.33).
“A construção das coordenações visuo-motoras representa um papel essencial na
aprendizagem da escrita.” (AJURIAGUERRA, et all., 1988, p. 301).
“A Percepção visomotora representa: Uma atividade motora usual que requer a
atividade controlada de músculos e articulações de um membro superior associada à
coordenação visuo-manual; consiste em uma organização de movimentos coordenados
para reproduzir as formas e os modelos, e é considerada um prérequisito para o bom
desempenho escolar (ROSA NETO, 2002, p.136).



PERÍODO PRÉ OPERACIONAL
[...] mais precisamente o período pré-operacional caracterizado
entre 2-7 anos, neste período, a formação de classes operatórias
não é concluída, pois, a acomodação se separa da assimilação,
assim a criança cria pré-conceitos, séries intuitivas, contagem
automática e outros tipos de construções mentais prevalecendo o
pensamento egocêntrico, o jogo simbólico. (OLIVEIRA, 2009).



PLASTICIDADE CEREBRAL
Grosso modo, todos os conceitos orbitam em torno da noção de
capacidade adaptativa do cérebro em diferentes espectros:
biológico, físico, cognitivo, mental, entre outros. A delimitação
mais precisa de cada conceito, contudo, pode significar um mais
profundo entendimento da discussão científica, haja vista que
cada acepção realça pontualmente um objeto de estudo a ser
considerado: o cérebro, ou o Sistema Nervoso Central (SNC), o
sistema nervoso, os neurônios ou as sinapses. (COSTA,
SANT’ANA, JACÓBSEN, 2019)

Plasticidade cerebral: referente ao cérebro e sua capacidade de modificação ao
longo da vida. No que tange a esse aspecto, cumpre elucidar que, há alguns anos, aceitavase que o tecido cerebral não contava com capacidade regenerativa. Por conseguinte, não
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se podia aclarar como, apesar disso, pacientes com lesões severas invalidantes, por
exemplo, conseguiam determinadas recuperações. A esse respeito, explica-se:
A recuperação cerebral pode ocorrer gradativamente, entretanto
os ganhos funcionais podem continuar por anos após a lesão. O
grau de recuperação depende de diversos fatores, entre eles
incluem: idade, área comprometida do cérebro, quantidade de
tecido nervoso afetado, mecanismos de reorganização cerebral,
assim
como
fatores
ambientais
e
psicossocial
(AGUILARREBOLLEDO, 1998, p. 514).
Ainda, a plasticidade cerebral pode, em lugar de ser entendida com ênfase no
cérebro, ser definida como a capacidade adaptativa do SNC, “permitindo modificações
na sua própria organização estrutural e funcional” (ODA; SANT’ANA; CARVALHO,
2002, p. 173).


PRÁXIA FINA

“Capacidade em realizar movimentos mais precisos, com destreza e controle
manual” (Beatriz Pereira 2020). • “Capacidade de executar movimentos com precisão”
(Marcelle da Costa 2020).
“Estão ligadas as áreas distais do corpo, tudo que for de manipulação de pés de
boca” (Vera Mattos 2019).


PROPRIOCEPÇÃO

Propriocepção é uma terminologia empregada por Sherrington, por volta de 1900,
relaciona-se à capacidade de reconhecer a posição das articulações no espaço, por meio
de um sistema de reduplicação em que uma via atinge a consciência e outra não. (LIMA
e SAMPAIO, 2008).
O Sistema Proprioceptivo (SP) está ligado ao neurológico que recebe informações
e relacionam-se aos múltiplos sensores do nosso corpo através da pele, da sola dos pés,
músculos e articulações, mucosas, língua, sistema visual e sistema vestibular. A
propriocepção é o sistema que comanda todas essas informações e encaminha as ordens
necessárias para as fibras musculares de todo o corpo para que estas realizem uma
determinada ação (LIMA e SAMPAIO, 2008, p 278).
Segundo Bacarin et al. (2004, p. 1) Propriocepção é um termo utilizado para
descrever todas as informações neu-rais originadas nos proprioceptores das
articulações, músculos, tendões, cápsulas e ligamentos, que são enviadas por meio
das vias aferentes ao sistema nervoso cen-tral, de modo consciente ou inconsciente, sobre
as relações biomecânicas dos tecidos articulares, as quais podem influenciar no tônus
muscular, no equilíbrio postural e na estabilidade articular.
Filho (2009, p.10) destaca
Os proprioceptores transmitem a sensibilidade cinética, postural,
barestesia, dor profunda e vibratória. Fornecem informações
sobre a posição e os movimentos da cabeça no espaço, estado de
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tensão de músculos e tendões, posição da articulação, força
muscular e outros movimentos e posições do corpo (FILHO,
2009, p. 10).


PSICOCINÉTICA

Conforme Le Boulch (1983, p.7) a psicocinética é uma teoria geral do movimento
que conduz ao enunciado de princípios metodológicos que permitem encarar sua
utilização como meio de formação [...] utiliza o movimento humano para educar. Várias
ciências [...], interessam-se [...] por esse objeto de pesquisa. Mas para nenhuma [...] o
estudo do movimento representa um aspecto central.
Para Silva, Andrieu e Nóbrega (2018, p. 1041) essa epistemologia da psicocinética
de Le Boulch tem uma originalidade no que se refere à percepção da inteligência que os
alunos demonstram na motricidade. Esse aspecto inovador, portanto, deve ser
considerada nas concepções epistemológicas e pedagógicas da área da Educação Física.
E ainda afirmam: na Psicocinética, o objetivo educacional é favorecer o
desenvolvimento humano, permitindo ao homem situar e agir no mundo por meio do
conhecimento e aceitação de si; um melhor ajustamento da conduta, desenvolvendo
autonomia e responsabilidade no âmbito social. (SILVA, ANDRIEU, NÉBREGA, 2018).
Para Collinet (1999, p.44) a Psicocinética “[...] servem de justificativa à prática
psicomotora e permitem a concepção de diferentes relações do indivíduo com seu corpo
[...] postulando a existência de idas e vindas, já que o sujeito e o mundo são duas entidades
indissociáveis.”


PSICOMOTRICIDADE

“A Psicomotricidade baseia-se em uma concepção unificada da pessoa, que inclui
as interações cognitivas, sensoriomotoras e psíquicas na compreensão das capacidades de
ser e de expressar-se, a partir do movimento, em um contexto psicossocial. Ela se constitui
por um conjunto de conhecimentos psicológicos, fisiológicos, antropológicos e
relacionais que permitem, utilizando o corpo como mediador, abordar o ato motor
humano com o intento de favorecer a integração deste sujeito consigo e com o mundo dos
objetos e outros sujeitos.” (COSTA, 2002).
“Em razão de seu próprio objeto de estudo, isto é, o indivíduo
humano e suas relações com o corpo, a Psicomotricidade é uma
ciência encruzilhada... que utiliza as aquisições de numerosas
ciências constituídas (biologia, psicologia, psicanálise,
sociologia, linguística...) Em sua prática empenha-se em deslocar
a problemática cartesiana e reformular as relações entre alma e
corpo: O homem é seu corpo e NÃO - O homem e seu corpo”.
(JEAN-CLAUDE COSTE, 1981).


PSICOPEDAGOGIA

Segundo Silvana Martines e Silvia Felizardo (1934), a psicopedagogia é o campo
do saber que se constrói a partir de dois saberes e práticas: a pedagogia e a psicologia.
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“A psicopedagogia estuda o processo de aprendizagem e suas dificuldades, e a
numa ação profissional deve que englobar vários campos do conhecimento, integrandoos e sintetizando-os.” (SCOZ, apud. BOSSA. 2000, p.19).
“A psicopedagogia vai trabalhar a gestação de espaços subjetivos e objetivos que
possibilitam a autoria de pensamento.” (Andrade, 2002)
“A psicopedagogia foi uma ação subsidiária da medicina e da psicologia, perfilouse como um conhecimento independente e complementar, possuidora de um objeto de
estudo o processo de aprendizagem e de recursos diagnósticos, corretores e preventivos
próprios” (VISCA, 2007, p.23)”.


PSICOSSOCIAL

“Psicossocial se refere a relação entre o convívio social do ponto de vista da
psicologia. Consiste num ramo de estudo que abrange os aspectos da vida social em
conjunto com a psicologia clínica” (GIRÃO, 2009).
O termo Psicossocial descreve uma constelação das necessidades sociais,
emocionais e de saúde mental e o cuidado oferecido para atendê-las. Um conceito mais
amplo e relacionado é o de qualidade de vida, na perspectiva da pessoa, que inclui a sua
experiência em casa e não apenas o cuidado médico’ (JOHNSON 2007).
“A psicologia social é um ramo que trata especificamente e, preferencialmente,
do funcionamento dos indivíduos em seus ambientes sociais, ou seja, como parte
integrante de uma sociedade como ser humano, como ambiente em que se desenvolve,
contribui para determinar o outro” (Editorial QueConceito).


PSICOTERAPIA

De forma geral, Psicoterapia refere-se a um método de tratamento psicológico
exercido por um profissional treinado para tal, que tem por objetivo auxiliar as pessoas a
lidarem de forma mais saudável com suas dificuldades e sofrimentos (ROUDINESCO,
PLON, 1998).
Do ponto vista Psicodinâmico, Dewald (1989) define Psicoterapia como o
processo psicológico que se dá entre duas ou mais pessoas, no qual o terapeuta busca
aplicar seus conhecimentos a fim de compreender, influenciar e modificar a experiência
psíquica, a função mental e o comportamento do paciente.


PÚBERES

"Característica de quem se encontra no período de puberdade, na qual ocorre o
desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários e aceleração do crescimento;
pubesue está na fase da puberdade; sexualmente maduro, apto a procriar.” "Que adquire
pelos, chegou à puberdade." (Dicionário Informal).
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RITMO

“De acordo com Barbanti (2003), ritmo é a falta de interação ou não relativa ao
conjunto de equipe; correlação harmoniosa entre as partes de uma composição literária
ou artística; cadência; movimento regular e medido.”
“O ritmo se faz presente na natureza, na vida humana, animal e vegetal, nas fun
ções orgânicas do homem, em suas manifestações corporais, na expressão interior exter
iorizada pelo gesto, no movimento, qualquer que seja ele. Possibilita combinações infin
itas, possui diferentes durações e ou combinações variadas em diferentes formas de mo
vimento, alternando-se com inúmeras formas de repouso “(VERDERI,1998, p.53).
Para Gandara (1985), na educação física, o ritmo constitui a coordenação motor
a e a integração funcional de todas as forças estruturadoras, tanto corporais como psíqu
ica-espiritual. Assim, o ritmo é um aspecto que merece atenção especial na Educação F
ísica Infantil, sendo ele o responsável pelo adequado desenvolvimento motor das crianç
as.
“Ritmo é uma palavra grega que deriva de reo, “fluir”. No seu primeiro e mais
amplo significado, o ritmo é, portanto, a maneira com que um evento flui no tempo.”
(MAMMI, 1994, p. 46).
Segundo o dicionário Aurélio o ritmo é: “Sucessão de tempos fortes e fracos que
se alternam com intervalos regulares na natureza e nas artes (na linguagem, na poesia, na
música); cadência, compasso: ritmo poético. A palavra vem do grego rhythmos, que
significa Movimento compassado.” (FERREIRA, 1999).
Para Weigel (1988) o ritmo perpassa pela cultura dos seres vivos, em particular,
dos seres humanos, fazendo-se presente nas atividades circulatórias, glandular,
respiratória, nos ciclos dos dias, meses, semanas, anos, estações e até mesmo no
movimento da terra e astros.
Arribas (2002, p.168) diz que “não existe um ritmo comum a todos”.


SAÚDE

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde não apenas como a
ausência de doença, mas como a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social.
Essa definição, até avançada para a época em que foi realizada, é, no momento, irreal,
ultrapassada e unilateral. (SEGRE, FERRAZ, 1997).
De acordo com (IBRACS, 2022, online) a saúde é um “...estado de equilíbrio
dinâmico entre o organismo e seu ambiente, o qual mantém as características estruturais
e funcionais do organismo dentro dos limites normais para sua forma de vida e para a sua
fase do ciclo vital.”


SENSÓRIO – MOTOR

“Diz-se do nervo que provoca sensações e estímulos motores aos órgãos dos
sentidos” (PIAGET, 1971).
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SINERGIA

“Sinergia é o conjunto de elementos que interagem entre si para produzir a mesma
resposta motora.” (FREITAS, 2005).
Segundo Lee (1984), a sinergia neuromotora é um conjunto de músculos que agem
juntos para alcançar a meta. As ações motoras representam uma solução do SNC para
reduzir o número de graus de liberdade que devem ser controlados (problema de
redundância motora) devido ao número de articulações.
“A sinergia é uma organização neural de um sistema de múltiplos elementos que
organiza o compartilhamento da tarefa entre um conjunto de variáveis elementares,
referindo- se a uma variável importante do organismo, além de garantir a covariação das
variáveis para estabilizar o desempenho (ASAKA et al., 2008, p. 323).”
Latash et al. (2011, p. 36) descrevem que “a sinergia se baseia na abordagem de
sistemas dinâmicos, onde há um conjunto de elementos para a estabilização de uma
variável para a ação motora em um esquema de controle de um sistema de múltiplos
elementos.”


SOCIALIZAÇÃO

Socialização é o ato ou efeito de socializar, ou seja, de tornar social, de reunir em
sociedade. É a extensão de vantagens particulares, por meio de leis e decretos, à sociedade
inteira. É o processo de integração dos indivíduos em um grupo. (Dicionário Informal).
“Nenhum indício melhor se pode ter a respeito de um homem do que a companhia
que frequenta: o que tem companheiros decentes e honestos adquire, merecidamente, bom
nome, porque é impossível que não tenha alguma semelhança com eles.” (MAQUIAVEL,
1532).
“(...) virtualmente toda experiência humana é mediada – pela socialização e em
particular pela aquisição da linguagem. A linguagem e a memória estão intrinsecamente
ligadas, tanto ao nível da lembrança individual quanto ao da institucionalização da
experiência coletiva. “(ANTHONY GIDDENS, 2002)
“(...) educação é uma socialização da jovem geração pela geração adulta.
“(ÉMILE DURKHEIM, 1922).


TERAPIA OCUPACIONAL

“Campo de conhecimento em saúde, em educação e na área social, que reúne tec
nologia orientadas para emancipação e autonomia de pessoas que, devido a problemas e
speciais (física, sensoriais, psicológicas, mentais ou sociais. “(Barros e Col ., 2002, p.36
6).
Em 1977, a assembleia representativa da Associação Americana de Terapia Ocu
pacional (AOTA) aprovou uma nova definição: "Terapia ocupacional é a aplicação da o
cupação (única atuação) de qualquer atividade que se emprega para avaliação, diagnósti
co e tratamento de problemas que interfiram na atuação funcional de pessoas debilitadas
por doenças físicas ou mentais, desordens emocionais, desabilidades congênitas ou de d
esenvolvimento ou no processo de envelhecimento, com o objetivo de alcançar um func
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ionamento ótimo e de prevenir e manter a saúde" (cf. REED e SANDERSON, 1980, p.
7).
Reilly (1979, p. 69) afirma que o "objetivo da terapia ocupacional é encorajar o e
ncontro aberto e ativo com tarefas que razoavelmente pertencem a seu papel de vida”. [.
..].


TÔNUS

"Tônus muscular é o estado involuntário de contração natural dos músculos
corporais, responsável por fazer com que possam entrar em ação sempre que necessário.".
"Condição natural de flexibilidade e de firmeza de um tecido ou órgão”.
"Tônus é um termo com origem no latim tônus (“tensão”) e que diz respeito à
fisiologia. Trata-se de uma tensão leve dos músculos em estado de repouso.".
“Estado de tensão do músculo no repouso e possui como estrutura responsável
pelo seu controle o sistema nervoso.” (MAGALDI, 2019).
O Tônus muscular é a atividade primitiva e permanente do músculo; além de
traduzir a vivência emocional do organismo, é o alicerce das atividades práticas” (LE
BOULCH 1992).


TRANSTORNO MENTAL

Disfunção da atividade cerebral que pode afetar o humor e o comportamento da pessoa /
Alterações do funcionamento da mente que prejudicam o desempenho da vida da pessoa
/ Mudança do raciocínio, da forma de aprendizado e maneira de se comunicar de um
indivíduo (Dicionário Informal).
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ANA ISABEL ANDRADE DINIS CARITA
Formação acadêmica: Ph.D. é Professora Auxiliar na Secção de Métodos Matemáticos
e investigador na Universidade de Lisboa, CIPER/Faculdade de Cinética Humana. Ela
fez B.Sc. e M.Sc. em Estatística e Pesquisa Operacional na Faculdade de Ciências e Ph.D.
em Métodos Matemáticos na Faculdade de Cinética Humana da Universidade de Lisboa.
Os seus principais tópicos de investigação combinam a estatística e as ciências do
desporto com particular interesse na análise do jogo e no controlo motor. Ana Isabel
Carita tem sido o suporte estatístico em vários estudos de investigação. Ela publicou uma
série de artigos revisados por pares em revistas científicas de alta qualidade e é revisora
do iMedPub Journals. Ana Isabel Carita é também membro da Sociedade Portuguesa de
Estatística (SPE).
Obra:
Introdução à Teoria das Probabilidades.
BEATRIZ DE ALMEIDA REGO SABOYA
Formação acadêmica: Graduação em Fonoaudiologia pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro.
Obras:
Bases da psicomotricidade;
Eixo e as funções orofaciais
Bases psicomotoras: aspectos neuropsicomotores e relacionais no 1 ano.
BERNARD JOLIVET
Biografia:
Ano de nascimento: 1927
Ano de falecimento: 2017
Nacionalidade: França
Foi médico de hospitais psiquiátricos, trabalhou vários anos no serviço público, antes de
criar vários estabelecimentos associativos de assistência e reabilitação em Paris.
Obras:
Caminho da saúde para o social na psiquiatria;
Pare de pisar na sua cabeça! Para Psiquiatria Cidadã;
CARLOS ALBERTO DE MATTOS FERREIRA
Formação acadêmica: Graduação em fonoaudiologia; Graduação em Comunicação
Social; Graduação em Psicologia; Mestrado em Educação; Doutorado em Saúde Coletiva
Data de nascimento: 15 de fevereiro de 1943 Nacionalidade: Estados Unidos.
Obras:
Psicomotricidade da educação infantil à gerontologia – teoria e prática;
Anatomia orientada para a clínica;
Aprendizagem e performance motora: dos princípios a aplicação.
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CARLOS ALBERTO FERREIRA NETO
Biografia: Nascimento: Leiria – 1951; Falecimento: (não encontrado).
Formação Acadêmica: Instrutor de Educação Física (1971) pela Escola de Educação
Física de Lisboa; Licenciado em Educação Física (1975) pelo Instituto Nacional de
Educação Física, foi professor no Instituto Superior de Educação Física (1976 até 1984)
e é atualmente Professor Catedrático e docente (desde 1985) da Faculdade de Motricidade
Humana (FMH) da Universidade de Lisboa (UL). Nacionalidade: Português.
Obras:
Jogo e Desenvolvimento da Criança;
Motricidade e Jogo na Infância;
Tópicos em desenvolvimento na Infância e adolescência;
Brincar em Cascais.
CARMEN BARBOSA CAPITONI
Formação Acadêmica: Graduação em Licenciatura Plena em Educação Física pela
Universidade Gama Filho e Mestrado em Educação Física pela Universidade Gama Filho.
Nacionalidade: Brasileira.
Principal obra: Arqueiro vol. 19.
DAVID L. GALLAHUE
Biografia: Nasceu em 15 de fevereiro de 1943 (idade 79 anos), em Niagara Falls, Nova
York.
Formação acadêmica: É conhecido mundialmente por suas magníficas obras. Ele
também escreveu scripts para Educação, Referência e Didáticos, Escolas e Ensino,
Esportes e Lazer, Teoria da Educação por um longo tempo. Deve-se notar que David L.
Gallahue trabalhou em um trabalho extraordinário e somente em seu tempo livre escreveu
seus livros. Após o primeiro sucesso, ele ganhou popularidade em seu país e começou a
dedicar todo o seu tempo livre ao seu trabalho amado. Em todo o mundo, seus trabalhos
foram amplamente divulgados, milhões de leitores ficaram encantados com suas obras.
Principais obras:
A conceptual approach to moving and learming;
Developmental movement experiences for children;
Developmental physical education for all children package;
Developmental physical education for today's children;
Developmental physical education for today's elementary school children: instructor's
resource manual with transparency masters;
Developmental play equipment for home and school;
Fundamental movement: a developmental and remedial approach;
Graphics package for developmental physical education;
Let's move: a physical education curriculum for primary, intermediate, and middle school
teachers;
Motor development and movement experiences for young children;
Movimientos fundamentales: su desarrollo y rehabilitación;
Moving and learning: a conceptual approach to the physical education of young children;
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Moving toward literacy: developmental movement experiences (infants, toddlers,
preschoolers); Let's move: a physical education program for elementary school teachers;
Understanding motor development in children;
Understanding motor development with powerweb: health and human performance.
DENISE SAHYUN LEVY
Formação Acadêmica: Pós-doutorado em Tecnologia Nuclear pelo Instituto de
Pesquisas Energéticas e Nucleares. Doutora e Mestre em Ciência- Tecnologia Nuclear;
Aplicações pelo IPEN-USP. Especialização em Tecnologia Educacional. Nacionalidade:
Brasil.
Principais obras:
Monitoramento das radiações ionizantes e sua otimização;
Informatization and integration of radiological protection optimization programs.
DONALD WOODS WINNICOTT
Biografia: Nascimento: 7 de abril de 1896.
Nacionalidade: Plimude, Reino Unido.

Falecimento: 25 de janeiro de 1971.

Formação Acadêmica: Pediatra; Universidade de Cambridge, Jesus college.
Principais Obras:
Realidad e juego;
O ambiente e os processos de maturação.
EDISON DE JESUS MANOEL
Formação Acadêmica: Graduação (1980) e Mestrado (1989) em Educação Física pela
Universidade de São Paulo, Especialização em Técnica Esportiva – Atletismo pela
Universidade de São Paulo (1983), Doutorado em Psicologia pela University of Sheffield
(1993). Nacionalidade: Brasil.
Principais obras:
Educação física escolar: fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista;
Desenvolvimento motor: implicações para a educação física escolar.
ELIANE MAUERBERG DECASTRO
Formação acadêmica: Graduada em educação física (licenciatura) pela Universidade
Estadual de Londrina (1983). Realizou dois programas de pós-doutorado na Indiana
University, em 1995 sob supervisão da Dra. Bev Ulrich, e em 2000 sob supervisão da
Dra. Esther Thelen. Em 1998 foi professora associada na Central Connecticut University,
EUA. Em 2005 publicou o livro Atividade Física Adaptada, considerado o primeiro livrotexto escrito por brasileiro na área. A Dra. Mauerberg-deCastro acredita que a atividade
profissional do educador físico e de áreas afins, seja de caráter educacional, terapêutico
ou de prestação de serviços, tem um importante papel na inspiração da investigação
científica.
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ÉTIENNE LE CAMUS
Biografia: Nascimento: 24 de setembro de 1632 Paris, França. Falecimento: 12 de
setembro de 1707 Grenoble, França.

EUGÊNIO CARLOS LACERDA
Formação acadêmica: Possui Graduação em Psicologia pela Universidade Santa Úrsula
(1986), Mestrado em Educação pela universidade Estácio de Sá (1999). Trabalha na
Fundação Oswaldo Cruz desde 1994. Foi Coordenador e Professor do Módulo de
Psicologia Educacional e Desenvolvimento Humano, do Curso de Desenvolvimento
Profissional em Educação Infantil da Creche Fiocruz, em parceria com a Escola
Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio/Fiocruz. Atualmente atua como psicólogo do
Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria da Escola Nacional de Saúde Pública
Sergio Arouca da Fiocruz e coordenador de estágio CIEE.
FRANÇOISE DOLTO
Formação acadêmica: Pediatra e Psicanalista francesa (Nascimento: 6 de novembro de
1908, Paris, Franca. Falecimento: 25 de agosto de 1988, Paris, França).
Principais obras:
Psicanálise e pediatria, 1961;
La causa de los niños, 1985;
Tudo e linguagem, 1987.
GEORGES VIGARELLO
Biografia: Historiador e sociólogo francês (Nascimento; 1941. 80 anos de idade).
Principais Obras:
Le Corps Redressé, 1978;
Le Spetacle du Sport, 1998;
Lo Sport e il Mito, 2017.
GISELLE SOUBIRAN
Formação Acadêmica: Fisioterapeuta e Terapeuta Psicomotora.
Biografia: Data de nascimento: 15 de Setembro de 1916; falecimento; 31 de Agosto de
2012. Nacionalidade: Francesa.
Principais obras:
Giselle Soubiran et Paul Mazo, La réadaptation scolaire des enfants intelligents par la
rééducation psychomotrice. Paris, Doin, 1965.
Giselle Soubiran et Jean-Claude Coste, Psychomotricité et relaxation psychosomatique,
Paris, Doin, 1975.
Giselle Soubiran et Paul Mazo,. La Reeducación psicomotriz y los problemas escolares,
Barcelone, Médico y técnica, 1980.

55

GUY AZEMAR
Formação Acadêmica: Treinador esportivo, professor de Educação Física. Traumatologista e professor-pesquisador em neurociências. - Professor do INSEP. Presidente do Sindicato Nacional dos Médicos Federais (em 2003).
Biografia: Data de nascimento: 08 de dezembro de 1925; falecimento em 10 de fevereiro
de 2014. Nacionalidade francesa.
Principais obras:
Azémar Guy. La couverture médicale des compétitions sportives : guide de
l’organisateur. Paris: INSEP-Publications, 2003.
HELEN BEE
Formação acadêmica: Ph.D. Data de nascimento: 1939 Nacionalidade: Estadunidense
Principais obras:
The Developing Child (A Criança em Desenvolvimento, no Brasil, pela ARTMED, 2003,
9ª ed);
The Journey to Adulthood by Helen Bee and Barbara Bjorklund U.S.A. Prentice Hall.
1999;
Essentials of Child Development and Personality;
Lifespan Development by Helen Bee and Denise Boyd;
Child and Adolescent Development (9ª ed.) Bee, H. (2000). [e-text]. Boston, MA:
Pearson Custom Publishing.
HENRI PAUL HYACINTHE WALLON
Biografia: Nasceu na França no dia 15 de junho de 1879 e faleceu dia 1 de dezembro de
1962, foi um filósofo, médico, psicólogo e político francês. A obra de Henri Wallon é
perpassada pela ideia de que o processo de aprendizagem é dialético: não é adequado
postular verdades absolutas, mas, sim, revitalizar direções e possibilidades.
Formação acadêmica: Em 1899, Wallon ingressou na Escola Normal Superior. Em 1902
formou-se em Filosofia. Em 1908 formou-se em Medicina. Entre 1908 e 1931 dedicouse ao trabalho com crianças especiais, portadoras de deficiência Mental.
Principais obras:
Evolução psicológica da criança, Andes, Rio de Janeiro, s.d.;
Psicologia e educação da infância, Estampa, Lisboa, 1975 (coletânea);
Objetivos e métodos da psicologia, Estampa, Lisboa, 1975;
Origens do pensamento na criança, Manole, São Paulo, 1989.
Henry Head
Formação Acadêmica: Neurologista, Trinity College, Grove House School. Realizou
pesquisas pioneiras sobre o sistema somatosensorial e nervos sensoriais.
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Biografia: Data de Nascimento: 4 de agosto de 1861. Data de Falecimento: 8 de
outubro de 1940 Nacionalidade: Inglês Principais obras: Studies in Neurology, 1920
Aphasia and kindred disorders of speech, 1926

JACQUES- MARIE ÉMILE LACAN
Formação Acadêmica: Graduado em medicina e se especializou em psiquiatria.
Biografia: Data de nascimento: 13 de abril de 1901, Paris, França. Data de falecimento:
9 de setembro de 1981. Nacionalidade: França.
Principais obras:
Seminário;
The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis.
JEAN BERGÈS
Formação Acadêmica: Graduado em medicina.
Biografia: Data de nascimento: 13 de setembro de 1928, Toulouse, França. Data de
falecimento: 08 de junho de 2004. Nacionalidade: França.
Principais obras:
Os gestos e personalidades;
Jogo de posições da Mãe e da criança.
JEAN LE BOULCH
Formação Acadêmica: Professor de Educação Física, Doutor em Medicina.
Biografia: Data de nascimento: 28 de janeiro de 1924, Brest, França. Data de
falecimento: 27 de maio de 2001, Dinard, França. Nacionalidade: França.
Principais obras: “La educación por el movimiento en la edad escolar”, “Educare con il
movimento”.
JEAN WILLIAM FRITZ PIAGET
Biografia: Nascimento: 9 de agosto de 1896 Neuchâtel Suíça. Falecimento: 16 de
setembro de 1980 Genebra Suíça.
Formação acadêmica: Foi um biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço, considerado um
dos mais importantes pensadores do século XX. É mundialmente conhecido por seu
trabalho sobre a inteligência e o desenvolvimento infantil, sendo base para inúmeros
estudos em psicologia e pedagogia até os dias atuais. Na maior parte de sua carreira,
Piaget interagiu com crianças, observando e estudando os processos de desenvolvimento
na infância, fundando, assim, a Epistemologia Genética e a Teoria do Conhecimento.
Principais obras:
A causalidade física na criança (1927)
A gênese das estruturas lógicas elementares (1959)
A gênese do número (1941)
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A geometria espontânea na criança (1948)
A Linguagem e o Pensamento na Criança (1923)
A noção de tempo na criança (1946)
A representação do espaço na criança (1948)
Da lógica da criança à lógica do adolescente (1955)
O desenvolvimento das quantidades físicas (1941)
O Juízo e o Raciocínio na Criança (1924)
O julgamento moral na criança (1931)
JEAN-OVIDE DECROLY
Formação acadêmica: Formou-se em medicina.
Biografia: Nascimento: 23 de julho de 1871 Mote: 12 de setembro de 1932
Nacionalidade: bélgico
Principais obras:
El juego educativo: iniciación a la actividad intelectual y motriz
La función de globalización y la enseñanza
Le programme d'une école dans la vie
JEFFERSON THADEU CANFIELD
Biografia: Nasceu em Lages (SC) em 1944. Faleceu dia 29 de setembro de 2019.
Formação acadêmica: Possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (1966), especialização em Pesquisa pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro (1974), mestrado em Educação pela University of Pittsburgh (1978),
doutorado em Esportes pela Universidade Federal de Santa Maria (1977), pós-doutorado
pela Universidade Técnica de Lisboa (1988), pós-doutorado pela Free University Of
Amsterdam (1989) e pós-doutorado pela Louisiana State University (1989).
Principais obras:
Os Pesquisadores Pioneiros em Comportamento Motor no Brasil
Educação Física e Desporto Universitário
Aprendizagem Motora no Voleibol.
JOÃO DOS SANTOS
Biografia: Nascimento: 15 de setembro de 1913. Falecimento: 16 de abril de 1987. Em
Lisboa/Portugal. João dos Santos foi o criador da moderna Saúde Mental Infantil em
Portugal e o grande impulsionador da viragem da Psiquiatria Infantil que de uma
especialidade enraizada na Psiquiatria de adultos passou a uma especialidade autónoma.
Formação acadêmica: Foi um dos primeiros psicanalistas portugueses e um dos
fundadores da Sociedade Portuguesa de Psicanálise. Desenvolveu um olhar novo sobre o
valor da arte no desenvolvimento da criança e sobre a educação na família, na escola e na
comunidade, criando concepções e ensinamentos originais e modos inovadores de
formação de pais e professores.
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JOHN DEWEY
Biografia: Nascimento: 20 de outubro de 1859. Falecimento: 1 de junho de 1952.
Nacionalidade: Norte Americano.
Formação Acadêmica: universidade de Vermont, universidade John Hopkins e
Burlington high school.
Principais obras:
Democracia e educação;
Experiência e educação;
A escola e a sociedade.
JULIAN DE AJURIAGUERRA OCHANDIANO
Biografia: Nasceu em 7 de janeiro de 1911 em Bilbao, foi um psiquiatra e professor
francês de origem espanhola. E também um dos mais extraordinários representantes da
psiquiatria eclética, erudita, humanista, tendo contribuído para a criação da psiquiatria de
setor. Ajuriaguerra foi discípulo de Clérambault, Guiraud e Janet. Ajuriaguerra recolheu
os ensinamentos de outros importantes psicólogos, psiquiatras e psicanalistas que o
antecederam, como: Piaget, Wallon, Spitz, Melanie Klein e Bowlby , adicionando novas
abordagens à psiquiatria infantil. Faleceu no dia 23 de maio de 1993 em Villefranque.
Aprofunda os estudos no terreno da patologia, circunscrevendo de forma clara os
transtornos psicomotores que pendem entre o neurológico e o psiquiátrico, redefinindo o
conceito de debilidade motora ao considerá-la uma síndrome com todas as suas
peculiaridades.
Formação acadêmica: Foi um psiquiatra e professor francês de origem espanhola. Foi
para Paris, onde estudou medicina, especializando-se em psiquiatria. Em 1936, leu sua
tese de doutorado sobre a dor, sob o seguinte título: “Dor nas condições do sistema
nervoso central”. Mais tarde, estudou Psicanálise e realizou sua análise didática com
Sacha Nacht. Atuou com maior profundidade na neuropsiquiatria infantil, vinculando o
desenvolvimento infantil ao neurológico. Sendo adepto da interação médica-pedagógica,
concepção está registrada em seu Manual da Psiquiatria Infantil, tópico referente à
história da psiquiatria da criança que traz: “que mergulha suas raízes num passado rico
em experiências pedagógicas e afetivas”. Afeto à psicanálise freudiana, mais tarde chega
a trabalha com Piaget.
Principais obras:
Manual de psiquiatría infantil;
Manual psicopatologia del niño - Livro por Daniel Marcelli e Julian de Ajuriaguerra;
Manual de psicopatologia del nino;
La dislexia en cuestion: Dificultades y fracasos en el aprendizaje de la lengua escrita;
L'écriture de l'enfant: L'évolution de l'écriture et ses difficultés;
KARL WERNICKE
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Biografia: Nasceu dia 15 de Maio de 1848 em Tarnowitz, Silésia, Alemanha e faleceu
15 de Junho de 1905 em Gräfenroda).
Formação acadêmica: Karl era médico, anatomista, psiquiatra e neuropatologista.
Wernicke pesquisou sobre os efeitos do traumatismo craniano na linguagem. Wernicke
concluiu que nem todos os déficits de linguagem eram resultado de danos à área de Broca.
Notou que lesões na região posterior esquerda do giro temporal superior resultavam em
déficits na compreensão da linguagem. Esta região é hoje chamada de área de Wernicke
e a síndrome associada é denominada afasia de Wernicke.
Principais obras:
O complexo afásico: uma explicação psicológica com uma base anatômica;
L'aphasia;
Apresentações de pacientes da clínica psiquiátrica em Breslau.

MARIA TECLA ARTEMISIA MONTESSORI
Biografia: Nasceu em Chiaravalle, norte da Itália, no dia 31 de agosto de 1870. Era filha
de Alessandro Montessori, oficial do Ministério das Finanças, e de Renilde Stoppani.
Faleceu na cidade de Noordwijk, na Holanda, no dia 6 de maio de 1952.
Formação acadêmica: Foi uma pedagoga, pesquisadora e médica italiana, a criadora do
“Método Montessori”, um sistema educacional baseado na formação integral do jovem.
“Educar para a Vida” foi o seu lema. Formada em 10 de julho de 1896, Maria Montessori
se tornou uma das primeiras mulheres a concluir medicina em uma universidade na Itália.
Fugindo do preconceito da sociedade da época, de uma mulher exercer a profissão de
médica, ingressou como assistente na clínica psiquiátrica da Universidade de Roma.
Dedicou-se ao estudo e à realização de experiências com as crianças portadoras de
distúrbios de comportamento e de aprendizagem. A partir do estudo da obra de Édouard
Séguin, médico e educador francês, passou a criar materiais que mais tarde fariam parte
de seu método.
Principais obras:
Educação Para um Novo Mundo (1946);
Para Educar o Potencial Humano (1948);
A Mente Absorvente (1949).
PIERRE VAYER
Principais Obras:
El Niño Frente Al Mundo, 1985;
Educazione Psicomotoria e retardo mentale, 1991;
L’equilibrio corpóreo, 1999;
Catalogue des évêques de Grenoble;
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RENÉ DIATKINE
Biografia: Nascimento em 6 de abril de 1918. Falecimento: 2 de novembro de 1997.
Nacionalidade: França
Formação Acadêmica: Psiquiatra e Psicanalista.
Principais Obras:
Agressividade e fantasmas de agressão;
A criança no adulto, ou, a eterna capacidade de devaneio.
SOLANGE THIERS NASCIMENTO
Biografia: Nascimento em abril de 1940, falecimento: março de 2018. Criadora da
metodologia ramain-thiers
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