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VIVÊNCIAS ARTÍSTICAS NO CONTEXTO PSICOMOTOR E LÚDICO COM 

ALUNOS COM SÍNDROME DE ASPERGER 

  

Jocileuda de Andrade Braga1 

RESUMO 

 

O presente artigo apresenta um breve estudo sobre a prática da Arte como ação 

educativa no contexto psicomotor e lúdico com portadores de Asperger. O 

principal objetivo é mostrar que a educação artística atua como ação interventiva 

favorável na área inter-relacional, motriz e comunicativa, favorecendo o 

desenvolvimento das pessoas com síndrome de Asperger. Por ser uma disciplina 

que desperta a criatividade, a admiração pelo belo e trabalha com diversos tipos 

de linguagem, a educação artística atua no pensamento e na emoção, 

melhorando a qualidade de vida desses indivíduos, favorecendo uma melhor 

interação com seus pares, bem como com o meio ambiente. O pressuposto é que 

a arte integrada à psicomotricidade e ao lúdico na relação inteligível entre o 

sujeito e o meio, envolve zonas cerebrais responsáveis pela organização do 

movimento e estimula interação afetiva e emocional que o contexto sociocultural 

propõe ao sujeito executante, de acordo com as dificuldades motoras, afetivas, de 

equilíbrio, orientação espacial e de seu corpo. Escolheu-se como metodologia a 

pesquisa bibliográfica fundamentada principalmente em WALLON (2009), 

FONSECA (1998), e VIGOTSKY (2008), Justifica-se a escolha desses autores por 

sua identificação com o tema, tendo em vista que os mesmos discorrem sobre a 

qualidade da disponibilidade tônica, corporal e expressividade comportamental 

frente às atividades lúdicas. Destacam-se como resultados alcançados uma 

melhoria na qualidade das respostas com relação à permissão ao afeto e ao 
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toque, melhor socialização e consequentemente satisfatório desempenho na 

inclusão escolar, familiar e social. 

Palavras-chave: Asperger; Artístico; Lúdico; Psicomotricidade. 

INTRODUÇÃO 

     O presente artigo trata da Arte como disciplina e como terapia na 

educação de crianças, adolescentes e jovens portadores da Síndrome de 

Asperger incluídas em classes comuns. O foco da abordagem é, portanto, o uso 

das diversas linguagens artísticas na educação inclusiva como metodologia de 

trabalho pedagógico. Parte da necessidade e do desejo de salientar a importância 

da arte no contexto psicomotor e lúdico na área interrelacional, motriz e 

comunicativa em portadores da Síndrome de Asperger. A autora teve como 

motivação o exercício do magistério em educação especial mais especificamente 

em turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) com alunos incluídos. 

As vivências pedagógicas com essas pessoas suscitaram inquietações 

sobre o comportamento observado nesses indivíduos que geraram o desejo de 

aprofundar os conhecimentos a respeito da educação inclusiva com alunos que 

apresentam esse transtorno de desenvolvimento. Há uma necessidade de melhor 

compreender os fenômenos que caracterizam os comportamentos dessas 

pessoas e buscar uma intervenção que favoreça o alcance dos objetivos 

educacionais e formativos para estes alunos. 

O desenvolvimento desse trabalho aborda o tema referente à Síndrome de 

Asperger e sua relação com o contexto educacional e social, destacando a 

importância da arte como forma de desenvolver as potencialidades do educando 

aspergers, no âmbito escolar. Apresenta-se a psicomotricidade e ludicidade na 

educação de portadores de transtornos globais do desenvolvimento, autistas e 

aspergers, como estratégias de ensino. Objetiva-se demonstrar o poder 

terapêutico da Arte na educação de alunos especiais, e mais especificamente em 

portadores da Síndrome de Asperger.  

Para Wallon, (2010) a atividade lúdica é da maior importância para o 

desenvolvimento da criança, considerando-se elemento obrigatório no contexto 

das atividades pedagógicas.  
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O brincar não é essencialmente aquilo que não exigiria esforço, 
em contraposição à labuta cotidiana, pois uma brincadeira ou um 
jogo podem exigir e liberar quantidades bem mais consideradas 
de energia de que uma tarefa obrigatória. (WALLON, 2010, p. 5) 

Essas atividades recreativas não devem ser utilizadas apenas como forma 

de entretenimento, ou para gastar energias, mas também como meio de promover 

o desenvolvimento intelectual. 

 Fonseca (1995, pág. 95) enfatiza “a psicomotricidade como ciência do 

produto da relação inteligível entre o sujeito e o meio, através da qual a 

consciência se forma e se materializa”. Isto é, a psique humana sendo dominada 

pelo ato motor e integrada na ação do fazer artístico, utiliza-se de meios, 

materiais e diversos instrumentos que a compõem para representar de forma 

concreta o pensamento abstrato. 

Muito já se tem discutido no Brasil o problema do autismo e a síndrome de 

Asperger tem sido vista como uma variante desse transtorno do desenvolvimento, 

com alterações do comportamento em nível social, motor, perceptivo, 

comunicativo, ou evoluídas percepções e desempenho cognitivo.  Outras 

manifestações são observadas nestes indivíduos, como: ausência de fixação do 

olhar, movimentos estereotipados, desbotamento social e afetivo. Torna-se, pois, 

necessária uma atenção especial em todas as áreas do desenvolvimento, e a 

Arte, associada à psicomotricidade e à ludicidade pode muito colaborar para o 

alcance dos objetivos nesse campo de atuação do professor. 

De acordo com Oliveira (1997), exercícios psicomotores realizados 

coletivamente ou individualmente têm por objetivo auxiliar a criança a vivenciar 

melhor seu corpo, melhorar suas habilidades motoras, promover o  

desenvolvimento do esquema corporal, orientação espaço-temporal, ritmo, 

equilíbrio dentre outros benefícios. 

Baptista, (2012) afirma que através dos interesses especiais próprios da 

criança com Síndrome de Asperger, é possível a realização de aprendizagens e 

de códigos de comportamento, ou seja, partindo daquilo que a motiva e de forma 

lúdica e inconsciente, poderão ser propostas à criança a realização de outras 

atividades paralelas que lhe permitam a aquisição de novos conhecimentos. 
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Reforça-se assim, a compreensão de que a atividade pedagógica no 

contexto artístico, psicomotor e lúdico executada, envolve zonas cerebrais 

responsáveis pela organização do movimento e depende da intenção afetiva e 

emocional que o contexto sociocultural propõe ao sujeito executante. Assim, a 

expressividade gestual e corporal é intensificada na ludicidade, além da 

organização representativa de si, do outro e sua inter-relação espacial com os 

objetivos simbólicos e concretos existenciais. O aluno portador de necessidades 

educacionais especiais, como o aspergers, incluído em classes comuns, deve ser 

o centro, por excelência, das atividades pedagógicas artísticas, tendo em vista 

que estas favorecem o respeito às diferenças e o desenvolvimento de suas 

potencialidades  aprender, para relacionar-se com os seus pares e com o mundo 

exterior. 

Segundo Denardi, (2012) 

A educação inclusiva propõe uma educação de qualidade para 
todos, com aceitação, convivência e valorização das diferenças e 
escolhas individuais, assim como dos modos e tempos de 
aprendizagem destes sujeitos. (...) No entanto, estudiosos da área 
advogam que é preciso acreditar na crença de que todas as 
pessoas são capazes de aprender, independente da raça e da 
religião a que pertençam, bem como de sua opção sexual, seu 
gênero, sua idade e suas necessidades especiais. (s/p) 

Assim sendo, entende-se que educação inclusiva deve ser entendida em 

sentido amplo e irrestrito, isto é, todos têm direitos e capacidades de 

aprendizagem, embora que diversificadas. Educação inclusiva neste sentido não 

se refere apenas aos portadores de deficiências, mas a todos sem distinção, uma 

vez que todas as pessoas são especiais em sentido genérico. A Arte colabora 

com a aprendizagem de qualquer indivíduo, através da reflexão e ação, 

elaboração do pensamento abstrato e a transposição da linguagem simbólica 

para a representação concreta. 

Ainda conforme a autora citada, Arte na educação especial deve considerar 

os recursos materiais e humanos, incluindo fatores motivacionais envolvidos na 

realidade do educando. Daí a importância mediadora do professor com o aluno, 

associando a experiência artística ao contexto lúdico, gerando conteúdos 

emocionais e intelectuais de profundos significados no âmbito escolar. É 

necessário que o professor estabeleça as atividades artísticas permitindo que o 
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portador da síndrome de Asperger consiga interagir com o mundo exterior através 

do olhar, demonstrando suas diversas percepções, organizando seus 

pensamentos e ações, conforme a citação abaixo: 

Em relação ao ensino da arte são necessárias as seguintes 
condições: espaço físico e materiais adequados e variados às 
atividades artísticas e de acordo com a linguagem artística a ser 
trabalhada (música, teatro, danças e artes visuais). Também é no 
trabalho artístico que a humanização do Homem implica-o em 
deixar de ser apenas espécie biológica (funções psicológicas 
elementares - linha natural: conhecimento sensorial imediato, 
como o comportamento instintivo e reflexo) e assumir 
características culturais. Isso acontece por meio da formação dos 
processos psicológicos (DENARDI, 2012 s/p) 

 

Wallon (1989, p. 35), ratifica a ideia de Denardi, (2012) ao enfatizar a ação 

do pedagogo “(...) constituída de sensações e movimentos para os quais é sem 

dúvida, importante a noção de ritmo, para organizar o equilíbrio, força e 

desempenho motriz em qualquer ação motora, perceptiva e social". 

As hipóteses geradas a partir das vivências pedagógicas são de que a 

ação ativa do professor, como mediador da atividade artística no contexto 

psicomotor e lúdico, gera conteúdos emocionais e intelectuais, porque a 

experiência emotiva se expressa motoramente no ato do brincar. Os conteúdos 

artísticos resgatam sentimentos que são canalizados pela prática. A ação 

pedagógica integrada ao contexto psicomotor e lúdico influencia positivamente as 

vivências escolares, gerando iniciativa, criatividade, participação, interação social; 

estímulos perceptivos (visuais, auditivos, táteis, olfativos), memória, sequência 

lógica de ações e pensamentos, organização espaço-temporal, equilíbrio motor 

nos diversos atos da coordenação motora fina e interpretação das vivências 

motoras, sociais e conceitos relativos ao processo de aprendizagem. 

Verificou-se através de experiências artísticas no contexto psicomotor e 

lúdico, em turmas com alunos asperges incluídos, melhoria nos aspectos que 

antes eram deficitários como, sociabilidade e atenção. Foram utilizadas 

estratégias de sociabilização a partir de situações corriqueiras, favorecendo o 

inter-relacionamento entre os pares, para aprendizagem comportamental, 

melhorando a qualidade do processamento das relações sociais. 
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Esse artigo, portanto, apresenta três tópicos, a saber: A Síndrome de 

Asperger: bases conceituais; A fundamentação legal da Arte no Ensino 

Fundamental; e A importância da arteterapia e da psicomotricidade no contexto 

da educação inclusiva  

1. A SÍNDROME DE ASPERGER: BASES CONCEITUAIS 

O termo “Síndrome de Asperger” deve-se a Hans Asperger, pediatra 

austríaco que se dedicou a estudar os transtornos globais do desenvolvimento. 

(TGD), cujo trabalho não foi reconhecido internacionalmente até a década de 

1990. Segundo site do NAS, (National Autistic Society), este termo foi utilizado 

pela primeira vez por Lorna Wing em 1981 num jornal médico, que pretendia 

desta forma honrar o pediatra desconhecido.  

Os estudiosos divergem opiniões a respeito dessa síndrome, se deve ou 

não ser considerada um tipo de autismo. Para Rivieri, (2004), “As crianças e os 

adultos com Síndrome de Asperger têm capacidades normais de inteligência 

impessoal fria, e frequentemente extraordinária em campos restritos” (p. 239). 

Isso significa que a criança aspergers poderá apresentar um cociente de 

inteligência mediana ou até acima da média, desenvolvendo habilidades 

específicas, para determinados assuntos de seu interesse. Apresentam uma fala 

rebuscada e até imprópria, causando estranheza. Entretanto, apesar de se 

expressarem com esse nível de rebuscamento, essas pessoas, crianças ou 

adultos têm sérias limitações comunicativas e dificuldades de sociabilização. 

Segundo Teixeira,  

A Síndrome de Asperger é uma desordem pouco comum, contudo 
importante na prevenção do processo psicológico de crianças, que 
tardiamente é diagnosticado devido à falta de conhecimento por 
parte dos profissionais, nomeadamente dos professores e 
educadores. Esta síndrome é uma categoria bastante recente na 
divulgação científica e encontra-se em uso geral nos últimos 15 
anos. (TEIXEIRA, 2013, p. 1). 

Não obstante as divergências em torno do assunto, muitos estudiosos 

concordam que os portadores dessa síndrome diferenciam-se dos autistas 

clássicos, por não apresentarem problemas graves de ordem cognitiva nem 

sofrerem grandes atrasos na aquisição da linguagem. 
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      A definição mais aceita para essa síndrome é, que se manifesta como 

um transtorno de múltiplas funções do psiquismo com afetação principal na área 

do relacionamento interpessoal e no da comunicação, embora a fala seja 

relativamente normal. Há ainda interesses e habilidades específicas, o 

pedantismo, o comportamento estereotipado, repetitivo. 

Seu desenvolvimento motor é frequentemente afetado, comprometendo a 

coordenação motora, a escrita e o desenho. Uma das grandes dificuldades 

apresentadas por pessoas com Síndrome de Asperger é a capacidade de 

abstração. Elas têm um pensamento operacional concreto, não sabem se 

expressar com movimentos corporais e têm dificuldades para aceitar mudanças 

no seu cotidiano. De acordo com Segar, 

As pessoas com Asperger não têm a habilidade natural de 
enxergar a comunicação implícita da interação social, e podem 
não ter capacidade de expressar seu próprio estado emocional, 
resultando em observações e comentários que podem soar 
ofensivos apesar de bem-intencionados, ou na impossibilidade de 
identificar o que é socialmente "aceitável”. (SEGAR, 2008, p.3) 

Pela citação acima, depreende-se que essas pessoas, embora possuam 

um cociente de Inteligência desenvolvido, lhes falta a Inteligência emocional. São 

incapazes de desenvolver a empatia, são frias, não interagem socialmente, nem 

entendem os limites impostos pelas regras da comunicação. Nesse contexto, a 

educação artística contribui para instigar no educando aspergers a sensibilidade, 

a apreciação do belo bem como a interação com seus pares, através das 

múltiplas variedades artísticas que envolvem a ludicidade e a expressão corporal, 

como a dança e o teatro. 

Ainda conforme Segar,  

As características mais comuns e importantes podem ser divididas 
em várias categorias amplas: as dificuldades sociais, os 
interesses específicos e intensos, e peculiaridades na fala e na 
linguagem. A principal característica é a dificuldade com o 
convívio social. Os não-autistas são capazes de captar informação 
sobre os estados emocionais de outras pessoas pela expressão 
facial, linguagem corporal, humor e ironia. Já os portadores de 
Asperger não têm essa capacidade, o que é às vezes chamado de 
cegueira emocional. ( SEGAR, 2008, p. 3) 

Entende-se, pois, que a combinação de problemas sociais e de interesses 

específicos intensos pode produzir um comportamento incomum, tal como 
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abordar um desconhecido e iniciar um longo discurso sobre um assunto de 

interesse especial sem apresentar a necessidade de escutar o outro e manter 

uma troca de informações neste diálogo, além de direcionar-se ao próximo com 

uma abordagem inicial. 

Ainda conforme o autor, pessoas com Síndrome de Asperger podem ter 

pouca paciência com coisas fora de seus campos de interesse específico. Na 

escola, podem ser considerados superdotados, altamente inteligentes capazes de 

superar seus colegas em seu campo de interesse, e ainda assim constantemente 

desmotivados para fazer tarefas comuns (às vezes até mesmo em suas próprias 

áreas de interesse). Outros podem ser hipermotivados para superar os colegas da 

escola. Entretanto, em muitos casos ao alcançar a idade adulta, podem superar 

estas inapetências e falta de motivação e conseguir desenvolver mais tolerância 

às novas atividades e relacionar-se com pessoas. 

Segundo Teixeira, (2013) pode-se classificar a Síndrome de Asperger da 

seguinte forma: a) Interesses específicos ou preocupações com um tema em 

detrimento de outras atividades; b) Rituais ou comportamentos repetitivos; c) 

Peculiaridades na fala e na linguagem; d) Padrões de pensamento lógico/técnico 

extensivo e) Comportamento socialmente e emocionalmente impróprio e 

problemas de interação interpessoal; f) Problemas com comunicação não verbal; 

g) Transtornos motores, movimentos desajeitados e descoordenados. 

Segundo Vânia,   

As causas do autismo e da Síndrome de Asperger não são ainda 
totalmente compreendidas. Muitos especialistas acreditam que as 
alterações do comportamento que constituem o SA podem não 
resultar de uma única causa. .Existe alguma informação que leva 
a pensar ser a SA provocado por um conjunto de fatores neuro-
biológicos que afetam o desenvolvimento cerebral, e não ser 
devida, como se chegou a pensar, a privação de afeto, ou à 

criança ter crescido num ambiente demasiado austero. ( VÂNIA, 
2003, s/p) 

Como se pode perceber, a bibliografia consultada revela que a Síndrome 

de Asperger ainda não está totalmente esclarecida. O estudo sintomatológico 

desse transtorno é pouco conhecido como também suas causas também ainda 

não estão definidas. No entanto, os estudos bibliográficos apontam que a questão 

hereditária é um elemento importantíssimo, nos casos registrados, já que 
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apresentam a herança genética passada pelos genes que trazem consigo, além 

das características físicas, também patologias familiares.  

Entretanto, desde a década de 1940, já é possível um diagnóstico preciso e 

seguro, após consultas com equipes multidisciplinares, envolvendo 

neuropediatras, psiquiatras e psicólogos e também com a presença de um 

neurologista. Não existem exames complementares, como tomografia 

computadorizada ou ressonância magnética que possam evidenciar alterações 

anatômicas significativas que ajudem na identificação da causa real. 

 O transtorno se caracteriza pelos distúrbios em interações sociais, a 

dificuldade de socialização e atividades e interesses restritos. A falta de 

socialização é o mais marcante. A criança não tem amigos, não interage. Há 

também a dificuldade na identificação e no entendimento de expressões faciais 

emocionais – o que dificulta a interação de forma empática. Quem tem síndrome 

de Asperger não se dá conta da receptividade do outro durante a conversa.  

Perde as pistas não verbais, como entonação e emoção, que são expressas 

durante uma conversa e que demonstra se o interlocutor está ou não apreciando 

o assunto. 

Por essas características, entende-se que a utilização da arte como 

disciplina, ludicidade e criatividade, possibilita oportunidades que instigam a 

memória, a percepção, a interação com o outro e com o meio, permitindo ao 

educando aspergers ter uma nova visão do mundo à sua volta, culturalmente e 

socialmente. Portanto, esta disciplina é muito importante e tem que ser bem 

elaborada e trabalhada. 

 O bloco a seguir apresenta a fundamentação legal para o ensino da arte 

como disciplina no Ensino Fundamental  

2. A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA ARTE NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 O ensino da Arte está legalmente respaldado pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, nº 9394/96. Antes de ser apresentada como 

disciplina obrigatória, componente da base comum, a Arte é apresentada como 

um princípio. Entre os doze princípios defendidos pela Lei, em seu art.3º inciso II, 
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leem-se: “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber;”. (grifo nosso) 

Um princípio significa uma verdade ou um conjunto de verdades que 

norteia uma ação. Assim sendo, entre os doze princípios filosóficos que orientam 

o texto da Lei, a Arte figura como um deles, não de menor importância, uma vez 

que o homem é um ser racional e como tal, está sempre criando, inovando, 

reciclando. Arte não se limita à simples produção de algo inusitado, mas também 

arte é recriação. É apreciação, é sensibilidade, espiritualidade, emoção. O 

capítulo II, que trata da educação básica, afirma: 

Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental 
e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser 
complementada, em cada sistema de ensino e em cada 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 
pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, 
da economia e dos educandos.   (Redação dada pela Lei nº 
12.796, de 2013) 

(...) 

§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões 
regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos 

diversos níveis da educação básica, de forma a promover o 
desenvolvimento cultural dos alunos. (Redação dada pela Lei nº 
12.287, de 2010) (grifo nosso) 

Assim sendo, conforme a LDB, a Arte também é disciplina e componente 

obrigatório do currículo da educação básica, privilegiando as expressões 

regionais, como forma de valorização da cultura local. Conforme os PCN 1ª a 4ª 

série, 

A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento 
artístico e da percepção estética, que caracterizam um modo 
próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana: o aluno 
desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao 
realizar formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer 
as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e nas 
diferentes culturas. (PCN, 2007 p. 18) 

Partindo do princípio de que a Arte promove a sensibilidade, a percepção e 

a imaginação como defendem os PCN, entende-se que seu papel na educação 

de pessoas com Transtornos Globais do Desenvolvimento, como no caso de 

autistas e Aspergers, é de fundamental importância, pois ao envolver as quatro 

linguagens básicas citadas, permite que o educando melhore sua capacidade de 
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comunicação, desperte suas emoções latentes, melhore a postura e a 

coordenação motora e desenvolva a empatia. 

A seguir, serão abordadas as quatro linguagens, associando-se ao 

conjunto de estratégias das quais o educador deve se apropriar para desenvolver 

seu trabalho com crianças e jovens especiais. 

2.1. As quatro linguagens apresentadas nos PCN 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, (2007) propõem a arte no Ensino 

Fundamental utilizando as quatro linguagens, a saber: Artes Visuais, Música 

Dança,e Teatro. 

a) Artes Visuais 

No mundo contemporâneo as artes visuais estão presentes em toda 

produção humana, desde a arquitetura até a culinária. Na mídia, as artes visuais 

se apresentam associadas às diversas manifestações artísticas, compondo um 

cenário visual encantador. Associada à música, ao teatro, à expressão corporal, 

forma um cenário nunca antes visto pela humanidade. Eis o grande poder da 

mídia. Quer na propaganda, novelas, filmes e até no telejornalismo. 

O conceito de Artes é bastante amplo. Na verdade, arte é cultura, é 

expressão humana, é fruto do pensamento, da imaginação e da criatividade do 

ser humano. Isto o distingue dos outros animais, que no máximo, reproduzem o 

que seus treinadores lhes ensinam mediante o estímulo repetido. 

Arte Visual envolve diversos recursos e formas de expressão. Na escola 

pode ser desenvolvida por meio de desenhos, pinturas, gravuras, esculturas e 

colagens, utilizando papel, tinta, gesso, argila, madeira e metais. Atualmente, com 

o avanço da tecnologia, podem-se incluir o uso de câmeras fotográficas e 

filmadoras, bem como o computador como coadjuvante no processo de educação 

artística de crianças, adolescentes e jovens. 

b) Música 

A música é outro grande fenômeno artístico difícil até de ser explicado. 

Pela combinação de sons, com apenas oito notas musicais o ser humano é capaz 

de produzir infinitamente melodias, ritmos tanto se utilizando de instrumentos de 

produção sonora, como usando apenas as cordas vocais. 
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Nos documentos do Referencial Curricular para a Educação Infantil 

(RCNEI), o volume número 3 tem uma parte dedicada a esse conteúdo. Dessa 

forma verifica-se a importância dada pelos mesmos, ao assunto. Conforme o 

documento citado, para a criança a vivência musical pode proporcionar a 

integração de experiências que passam pela prática e pela percepção, como por 

exemplo: aprender, ouvir e cantar uma canção, realizar jogos de mão ou brincar 

de roda. Dessa maneira por meio do desenvolvimento e da compreensão dessas 

atividades, as crianças atingem patamares cada vez mais sofisticados, visto que 

começam a dominar tais conteúdos o que permitem a elas uma transformação e 

uma recriação dos mesmos.  

Estudiosos do assunto já comprovaram que o aprendizado da música na 

infância desenvolve a capacidade de concentração, o raciocínio matemático, a 

criatividade, alivia a tensão, e melhora a aprendizagem em geral. A música 

produz os mais diferentes tipos de emoções. O ensino da música na arteterapia 

torna-se, pois um excelente aliado no trabalho educativo de crianças e jovens 

com autismo e Síndrome de Asperger. 

De acordo com os documentos do Referencial Curricular para a Educação 

Infantil  

A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras 
capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e 
pensamentos, por meio da organização e relacionamento 
expressivo entre o som e o silêncio. A música está presente em 
todas as culturas, nas mais diversas situações: festas e 
comemorações, rituais religiosos, manifestações cívicas, políticas 

etc. (RCNEI, 1998, p. 45).  

A educação musical pode ser feita em sala de aula através de áudio de 

músicas infantis, com letras simples e de fácil compreensão, para auxiliar na 

concentração dos educandos. Pode ainda ser associada à dança, com marcações 

de ritmos através de palmas, ou mesmo com uma coreografia simples. A música 

pode ainda ser utilizada como terapia de relaxamento, desde que seja uma 

música suave, de preferência instrumental, ou como fundo musical para a 

contação de história, recitação de poesias, formação de hábitos de rotina, como 

por exemplo, marcar a hora do lanche, a hora de saída, etc. 

Aliada à música pode ainda o professor trabalhar a terapia ocupacional 

com a confecção de instrumento musicais artesanais, e trabalhar o ritmo, com a 



14 

 

identificação das notas mais fortes executadas na música, ou simplesmente 

criando novos ritmos através dos instrumentos fabricados pelos próprios alunos. 

O cântico como método de ensino é utilizado desde tempos remotos. 

Principalmente na escola dos Jesuítas, os cantos foram usados na Idade Média 

com muita intensidade. Schueler e Magaldi, (2008) que tratam da História da 

Educação no Brasil, abordam o uso da tabuada cantada como forma de 

memorização, na Primeira República. 

 Atualmente a educação infantil faz da linguagem cantada um de seus 

principais métodos, utilizando músicas infantis, com temas educativos para 

ensinar valores, e ao mesmo tempo trabalhando a motricidade e a ludicidade dos 

pequenos.  

Na atualidade, há estudos sobre a música como terapia. Segundo. Serra, 

Elementos musicais são aplicados no tratamento de determinadas doenças. O 

som é compreendido na Física como uma forma de energia que se manifesta de 

várias formas, cujas frequências podem ressonar em objetos. Ainda segundo a 

autora,  

 A música pode ser considerada uma sofisticação da energia 
sonora, envolvendo tons e ritmos das mais variadas formas. Cada 
nota musical traz, em si, uma frequência de som que, segundo 
alguns estudiosos, carrega um estado vibratório. A melodia 
resultante dessas frequências resulta num certo tipo de vibração. 
Então podemos dizer que cada música tem um determinado 
“estado energético” e pode influenciar os elementos ao seu redor. 
(SERRA, 2003, s/p) 

 

Assim sendo, segundo a autora citada, não restam dúvidas de que a 

musicoterapia pode ser uma importante ferramenta no tratamento e educação de 

crianças com transtornos Globais do Desenvolvimento. A música exerce um efeito 

importante sobre as emoções e conduz a estados emocionais diversos. Portanto, 

ela deve ser utilizada na educação e no tratamento de portadores da Síndrome de 

Asperger, porém com critério e cientificidade, pois assim como pode produzir um 

estado emocional de bem-estar, alguns ritmos frenéticos podem acarretar mal 

estar emocional e até físico. 

c) Dança 
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A música é uma chamada para a dança. O ritmo dos instrumentos musicais 

despertam o desejo natural da ginga, do balanço cadenciado do corpo, do 

movimento dos membros, pernas e braços, dos movimentos faciais e de cabeça, 

das palmas e etc. A dança é um forte instrumento de socialização, pois exige a 

presença do outro para compartilhamento dos movimentos corporais.  

A dança é um excelente veículo de comunicação e pode perfeitamente ser 

utilizada como terapia motricial. 

A dança, assim como a música tem uma história remota. Segundo Purcino,  

A dança foi uma das primeiras formas de expressão artística e 
pessoal. Na África e no sul da Europa, foram encontradas em 
paredes e cavernas, pinturas de dançarinos. Estas pinturas 
podem ter mais de 20 mil anos. As cerimônias religiosas que 
combinavam dança, música e dramatizações provavelmente 
desempenharam um papel importante na vida do homem pré-
histórico. (PURCINO, 2005 p. 20) 

Na antiguidade os monarcas contratavam dançarinos para alegrarem os 

festejos reais. A dança também foi muito utilizada como rituais religiosos, assim 

como a música. Em todo o mundo antigo, tanto no Egito, como na Grécia e em 

Roma, as danças faziam parte da vida social e religiosa dos povos. 

d) O teatro 

A dramaturgia, assim como as artes visuais, a música e a dança tem uma 

história bastante remota. Segundo Cavassim (2008), A palavra teatro vem de 

theatron, palavra grega que significa “lugar onde se vê”. Entre os gêneros teatrais 

mais antigos, destacam-se a tragédia e a comédia. Os temas da tragédia eram 

oriundos da religião ou das sagas dos heróis. O objetivo da tragédia era 

apresentar a luta entre o bem e o mal, tendo como predominância o bem. Embora 

tendo surgido quase meio século após a tragédia, o gênero que ficou conhecido 

como comédia difundiu-se na Grécia e teve como inspiração as sátiras à política 

da época. A Comédia moderna incorpora temas do cotidiano da vida ocidental, e 

tem como objetivo satirizar, ironizar e divertir.  

O teatro nasceu do imaginário popular de um mundo ideal, embora irreal. 

Os primeiros atores usavam máscaras de cera para suas encenações, que 

geralmente se davam ao ar livre ou em arenas próprias. Dessa prática, advém a 

palavra sincero, que significa “sem cera”, quer dizer, verdadeiro, sem máscara. 
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Os objetivos da utilização das artes cênicas na escola são diversos. A 

teatralidade libera o corpo e a alma. Desperta as emoções, promove a 

criatividade. Como o encenante se reveste do “outro”, incorpora uma nova 

personagem, a teatralização ajuda na empatia, (colocar-se no lugar do outro), 

além de desenvolver a interação e a solidariedade, no ato da contracena.  A 

criatividade também se desenvolve através da dramatização e permite um 

equilíbrio entre a expressão corporal e o desenvolvimento da linguagem e do 

pensamento, além de favorecer o lúdico. 

Entende-se, pois, que o teatro educativo encontra-se relacionado a 

Abordagens Psicopedagógicas, sobretudo de Piaget, que apontam para o 

desenvolvimento de linguagem e representação, para o exercício artístico e 

coletivo, para a construção de conteúdos inerentes à personalidade por 

intermédio da estética e o valor emocional. 

Segundo Cavassin, 

O princípio de formação para a cidadania presente nos PCN-Arte 
refere-se não apenas ao Teatro, mas também às outras três 
linguagens artísticas (Dança, Artes Visuais e Música) já que de 
acordo com o documento a polivalência das linguagens é 
presença fundamental no currículo escolar. No entanto, deve-se 
estar atento a essa “normatização”, pois é delegada à escola a 
tarefa de decidir qual modalidade artística irá implementar, o 
momento mais adequado para promover o estudo de uma ou de 
outra linguagem e a duração de cada uma das atividades 
curriculares. E na realidade, em função de um processo histórico, 

o que se vê é a hegemonia das Artes Visuais. (CAVASSIN, 2008, 

p 42) 

Assim sendo, as quatro linguagens artísticas não existem isoladamente. 

Elas se entrelaçam, dialogam entre si e formam um conjunto harmonioso de 

experiências que são produzidas pelos seres humanos e despertam a 

imaginação, desenvolvem o pensamento criativo e produz satisfação individual e 

coletiva. 

A seguir será tratada sobre a importância da arte e da psicomotricidade 

como estratégia pedagógica e como terapia na educação de crianças e jovens 

portadores da Síndrome de Asperger. 
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3. A IMPORTÂNCIA DA ARTE E DA PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

Para uma melhor compreensão da Arte como prática educativa, convém 

relatar um pouco de sua história e suas relações com a educação escolar e com o 

processo histórico-social. 

Conforme Silva e Araújo, (2006), o ensino de arte, desde a década de 

1970, vem se constituindo tema de discussão no Brasil, tendo já sido produzida 

uma farta literatura sobre o assunto. Como disciplina escolar, passou a ser 

denominada Arte/Educação. 

 Dessa forma, a Arte/Educação é, portanto, a epistemologia da 
arte. Nesse sentido, a Arte/Educação tem se caracterizado como 
um campo amplo de conhecimento que, durante a sua trajetória 
histórica e sócio-epistemológica, vem agregando diferentes 
estudos, os quais são frutos de pesquisas científicas na área da 
arte e seu ensino, pesquisas artísticas e da produção de 
conhecimento/saberes, através da prática de ensino experimental 
de arte, na educação escolar e não-escolar. (Silva e Araújo, 2006, 
p.1) 

Entende-se, pois que a denominação Arte/Educação modifica o sentido 

original de Arte como produção humana e transforma-se em ensino/aprendizagem 

da arte. Esse assunto, portanto tornou-se polêmico, porque desconstrói o 

verdadeiro sentido de fazer arte. Daí, arte escolar passou a ser sinônimo de 

desenhar qualquer coisa, pintar, colar, reproduzir, e outras atividades 

consideradas de pouca importância cognitiva. 

Segundo Ferraz e Fusari (2010), as práticas educativas seguem uma 

pedagogia, uma teoria de educação escolar. Pode-se observar que 

simultaneamente, as práticas e teorias educativas estão cheia de concepções 

ideológicas e filosóficas, que influem tal pedagogia. E certamente isso também 

ocorre no ensino escolar de Arte. A pedagogia pode ajudar a compreender a 

pratica educacional de Arte como também a relação do contexto da vida humana. 

De acordo com os autores, 

A educação através da Arte é, na verdade, um movimento 
educativo e cultural que busca a constituição de um ser humano 
completo, total, dentro dos moldes do pensamento idealista e 
democrático. Valorizando no ser humano os aspectos intelectuais, 
morais e estéticos, procura despertar sua consciência individual, 
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harmonizada ao grupo social ao qual pertence. (FERRAZ e 
FUSARI, 2010, p. 17), 

Assim sendo, a educação artística não deve ser vista como um mero 

passatempo, um complemento da carga horária escolar, mas como um 

instrumento de formação humana, exercendo um movimento de dentro para fora 

e vice versa, no contexto individual e social. 

Os autores acima citados concordam que na prática, a Educação Artística 

tem sido desenvolvida nas escolas brasileiras de forma incompleta, quando não 

incorreta. Esquecendo ou desconhecendo que o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento do educando envolve múltiplos aspectos, muitos professores 

propõem atividades às vezes totalmente desvinculadas de um verdadeiro saber 

artístico (FERRAZ e FUSARI, 2010, p. 18). 

Todas as diferentes linguagens artísticas sendo elas, as artes visuais,  a 

música, a dança e o teatro, têm um fundamento importante no aprendizado da 

criança e devem ser muito bem trabalhadas. O ensino da arte é uma forma de 

socialização entre o sujeito e a realidade. Deste modo, o professor deverá através 

da arte demonstrar a realidade contemporânea e seus problemas, permitindo que 

o aluno tenha uma nova leitura do mundo à sua volta culturalmente e socialmente.  

Neves e Damiani concordam que 

 Na abordagem vygotskyana, o homem é visto como alguém que 
transforma e é transformado nas relações que acontecem em uma 
determinada cultura. Assim, é possível constatar que o ponto de 
vista de Vygotsky é que o desenvolvimento humano é 
compreendido não como a decorrência de fatores isolados que 
amadurecem, nem tampouco de fatores ambientais que agem 
sobre o organismo controlando seu comportamento, mas sim 
como produto de trocas recíprocas, que se estabelecem durante 
toda a vida, entre indivíduo e meio (NEVES e DAMIANI, 2006 p. 
12) 

Assim, a aprendizagem torna-se um ato contínuo que se inicia com o 

nascimento e termina com a morte. Não há indivíduo que não possua nenhuma 

capacidade de aprendizagem. Ele poderá ter limitações para algumas 

aprendizagens, mas não será completamente incapaz de aprender. 

Desta maneira, aprender com sentido e prazer está associado à 

compreensão mais clara daquilo que é ensinado. Cabe ao professor propor os 

modos e recursos didáticos adequados para apresentar as informações, 
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ressaltando sempre a necessidade de introduzir formas artísticas, entendendo 

que não apenas ensinar arte é importante, mas principalmente, ensinar com arte. 

O mestre é um artista nato. Por esse motivo, não deve limitar-se aos 

programas livrescos ou mesmo fazer dos PCN uma camisa de força. Cabe ao 

professor, principalmente aqueles que lidam com educação inclusiva, 

transformarem suas aulas em verdadeiras obras de arte. Munido de sua 

criatividade, e utilizando-se das diversas linguagens artísticas, inventar maneiras 

originais de trabalhar, com os alunos aspergers e não aspergers, desenvolvendo 

o respeito às diferenças, a solidariedade, a interação grupal e a produção artística 

livre. 

A Arte como instrumento de trabalho na educação especial, tem sido cada 

vez mais utilizada, já que alicerça várias temáticas e tem a capacidade de 

desenvolver muitas habilidades no educando. Mediante essas características, se 

propõe buscar maneiras de como trabalhar a disciplina de arte na educação 

especial. Segundo Barbosa (1990, p. 61) “a habilidade desenvolvida pelo 

processo artístico para interagir, não somente com materiais e ideias, mas 

também com processos mentais”. 

Para Stobäus e Mosquera,  

Sejam quais forem as limitações do aluno, adaptar currículos, 
facilitar tarefas e diminuir o alcance dos objetivos educacionais 
concorrem para rebaixar o nível das expectativas com relação à 
potencialidade dos alunos especiais para enfrentar um tarefa mais 

complexa (STOBÄUS e MOSQUERA, 2006, p. 35). 

Significa dizer que os alunos especiais não devem ser subestimados em 

suas capacidades de aprendizagem, mas devem ser valorizadas suas 

potencialidades e estimulados através das diversas estratégias pedagógicas.  

3.1 Psicomotricidade e ludicidade 

 As estimulações e vivências psicomotoras são fundamentais para que haja 

consciência dos movimentos corporais integrados com suas emoções e 

expressados por sinergias mais prazerosas dentro do contexto psicomotor e 

lúdico. O significado artístico, lúdico e psicomotor tem como finalidade a 

compensação e a otimização das dificuldades específicas, ligeiras ou moderadas 

das crianças com transtornos globais do desenvolvimento, especificamente os 
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portadores de síndrome de Asperger, que apresentam atraso nas diversas facetas 

ortogenéticas da linguagem corporal, falada e relacional, tendo por base os 

fundamentos da psicomotricidade. 

A este respeito nos diz Fonseca (1991, p.35): 

A arte no contexto psicomotor e lúdico favorece a mobilização das 
funções mentais de atenção, de processamento/simultâneo, 
sequencial e planificação por meio da internalização e da 

linguagem como instrumento do pensamento. (FONSECA, 1991, 

p.35) 

A linguagem educativa favorece o desenvolvimento porque supõe uma 

modificação e uma habilitação dos desequilíbrios emocionais, relacionais e 

comportamentais que ocorrem ao mesmo tempo em que a desorganização 

corpórea.  

Conforme Oliveira (1997), a psicomotricidade auxilia e capacita o aluno 

para uma melhor assimilação das aprendizagens escolares. Considerando que 

um bom desenvolvimento psicomotor proporciona ao aluno algumas das 

capacidades básicas para obter bom desempenho escolar, a psicomotricidade se 

utiliza do movimento para atingir outras aquisições mais elaboradas, e intelectuais  

Assim, dada à extraordinária plasticidade da organização funcional do 

organismo, todas as síndromes são susceptíveis de modificações, desde que se 

identifiquem as suas vulnerabilidades e se intervenham em tempo hábil de forma 

individualizada e diferenciada. 

     Numa perspectiva multidimensional a prática da arte associada ao 

lúdico e ao psicomotor engloba uma visão multifacetada dos saberes nas áreas 

neuropsicológicas, relacionais, sociais, pedagógica e artística que só tem a 

acrescentar nas observações (expressão aqui equivalente a visualizações) que 

comportem fatores como: tonicidade, postura, noção do corpo, da integração e 

estruturação espacial e rítmica, da praxia global e fina para além dos pré-

requisitos do processamento de informação inerentes às aprendizagens não 

verbais e verbais, avaliando de forma dinâmica e prospectiva, e não meramente 

formal, o potencial de adaptabilidade e de aprendizagem. 

           Por essa razão, as situações lúdicas e artísticas desenvolvidas no contexto 

escolar são excelentes oportunidades de estimulação do desenvolvimento motor 
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global, coordenação motora ampla e fina sensorial (visual, táteis, olfativas e 

gustativas.). Refletindo no processo de ensino aprendizagem e direcionando a 

atenção das atividades, gerando interesse, criatividade, habilidades manuais, 

estimulando a memória e a intelectualidade, refletindo no contexto escolar, já que 

as habilidades escolares, para serem bem desenvolvidas, necessitam do 

desempenho cognitivo, perceptivo e motor descrito acima e particularmente se 

tratando de pessoas portadoras de necessidades especiais, esta relevância se 

torna maior e mais significativa. 

Segundo Fonseca, a interferência da atuação artística com as funções 

emocionais prende-se também à ativação do centro de prazer do cérebro, uma 

vez que a experiência corporal equilibrada contribui para a sua homeostasia e 

reduz o estresse. Ao contrário, a privação motora ou lúdica pode gerar estados 

intensos donde podem emergir comportamentos motores de agressividade e 

violência.  

 A estratégia de intervenção artística baseia-se na atuação de uma equipe 

multidisciplinar que assume o papel de orientar os pais como co-terapeutas, 

fornecendo-lhes as competências relacionais necessárias para tal fim, para além 

de envolver um plano de apoio à família. A ação conjunta da atividade artística e 

dos programas de transição da família para a educação pode assumir um papel 

muito importante na redução e na minimização do atraso do desenvolvimento 

perceptivo, cognitivo, emocional e intelectual na criança e na sua família. 

   A observação in loco de alunos portadores da Síndrome de Aspergers 

incluídos em classes comuns, permite observar que a relação afetiva baseada 

num diálogo corporal permite o estabelecimento de uma simbiose psicológica 

baseada num diálogo verbal de integração com o sujeito e a ação. Essa prática é 

fundamental para gerar o surgimento de comportamentos comunicativos e 

relacionais sem os quais os processos de aprendizagem mais direcionados se 

podem desencadear, e é neste sentido que a intervenção artística pode 

desempenhar uma mais valia nos problemas graves da personalidade dos 

transtornos globais do desenvolvimento incluindo a síndrome de Asperger.  

   As metodologias empregadas para a intervenção artística servem-se 

também da interação com os objetos lúdicos (bolas, arcos, bastões, cordas, 
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tubos, caixas, laços, tecidos, brinquedos, jogos educativos, etc.) e o envolvimento, 

mobilizando as projeções fantásmicas e lúdicas a eles inerentes, favorecendo a 

expressão da afetividade do indivíduo.  

Para Fonseca (1998) a arte como elemento de pertencer à capacidade 

comunicativa na organização social não é um fim em si próprio, e sim pretextos 

para superar as relações objetais patológicas, as angústias, o temor, o receio, o 

medo, etc., que se constituem como componentes particulares mais frequentes 

nos transtornos globais de desenvolvimento.  E é dentro deste contexto artístico 

que a ludicidade e a motricidade no jogo e no corpo estabelecem um diálogo 

mediatizador entre o pedagogo e a criança, entre o educador e o educando, 

exigindo do mediatizador um investimento e um compromisso relacional, 

intencional, transcendental e significativa. 

A expressividade motora advinda da arte, não se limita a criar tarefas, a 

comandar exercícios e a controlar níveis de execução motora. Pelo contrário, na 

função da mediatização, a interação intencional entre os sujeitos envolvidos é 

mais relevante que a simples repetição ou produção final de respostas motoras 

eficazes às tarefas colocadas.  

Nesta base relacional, o fazer artístico age sobre a personalidade total das 

crianças e dos jovens, em todo o aspecto da sua diversidade biopsicossocial, 

oferecendo um conjunto de atividades educativas, reeducativas e terapêuticas de 

grande relevância para a sua saúde mental, pois influencia positivamente no seu 

desenvolvimento motor, psico-afetivo, comportamental e favorece a aquisição das 

diferentes aprendizagens não verbais e verbais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

            O presente trabalho procurou enfatizar a Arte na educação escolar 

como disciplina e como terapia na educação de crianças e adolescentes ou 

jovens portadores da síndrome de Asperger incluídas em classes comuns.  

Surgiu a partir da necessidade e do desejo de entender melhor o aluno 

portador da Síndrome de Asperger e buscar um aperfeiçoamento do trabalho 

pedagógico em turmas inclusivas.  



23 

 

O estudo teve como foco a importância da arte no contexto psicomotor e 

lúdico com alunos aspergers. A metodologia empregada foi a observação in loco 

do comportamento de adolescentes na turma de Educação de Jovens e Adultos - 

EJA  em uma escola publica da rede estadual do Ceará,  e teve como 

fundamentação teórica uma fonte bibliográfica sobre o assunto, bem como as leis 

que fundamentam o ensino da Arte como disciplina da educação fundamental.  

Acredita-se que, a as reflexões contidas neste artigo, traz um repensar 

sobre a importância das experiências artísticas para o portador de Síndrome de 

Asperger, uma vez que estas possibilitam vivenciar significados que implicam na 

sua vida cotidiana e escolar de um modo geral, abrangendo também, alterações 

motoras, sensoriais, sociais, entre outras, e resultando em mudanças 

significativas na vida diária.  

O tema escolhido “Vivências artísticas no contexto psicomotor e lúdico com 

alunos com síndrome de Asperger”, justifica-se porque este estudo enfatiza a 

ação no cotidiano escolar, ou seja, dá mais importância à prática do que a teoria 

no tocante ao ensino da arte na escola. 

Vale salientar que o ponto de partida para este trabalho foram as 

experiências vividas com crianças/adolescentes incluídos, e também este é o 

ponto de chegada, tentando responder aos questionamentos suscitados, quais 

sejam: como trazer ao presente, olhares tão distantes, como instigar a interação, 

despertar para a ludicidade, para a empatia, para a linguagem inteligível, para o 

afeto, a cinestesia corporal? 

A partir das experiências vivenciadas com alunos portadores da Síndrome 

de Asperger, pode-se afirmar que as atividades lúdicas com jogos, contribuem 

para que esses alunos sejam estimulados. A estimulação pode ser feita por meio 

da utilização de diversos recursos materiais e estimuladores, incluindo os 

movimentos corporais, a musicalidade, a linguagem do corpo, o desenho, a 

pintura, a lógico-matemática, a exploração do espaço, todos esses elementos 

conjugados em favor de um melhor desempenho do aluno aspergers. 

Busca-se através de esse artigo ampliar o conceito de Arte Educação, 

descobrindo sua utilização, aliada à psicomotricidade, como estimulação do 

pensamento e do desenvolvimento cognitivo. 
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Disponibiliza-se este trabalho para que outros profissionais da área 

pedagógica e interdisciplinar, como terapeutas ocupacionais, psicólogos, 

psicopedagogos e fonoaudiólogos possam, a partir dessas reflexões sentirem-se 

estimulados a ampliar sua atuação e seus conhecimentos. Certamente, este é 

apenas um despertar. Há muito o que estudar, pesquisar, descobrir, pois a 

Síndrome de Asperger ainda suscita muitas indagações e para os profissionais 

que lidam com essa problemática ainda há um longo caminho a percorrer. 

Espera-se assim que esse artigo traga uma pequena contribuição a tantos 

pedagogos que anseiam por um melhor desempenho em sua árdua tarefa de 

fazer uma educação inclusiva de qualidade. 
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