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RESUMO: 
 
 
Constitui-se problema central desta pesquisa investigar os princípios teóricos e 
metodológicos que norteiam a Educação Condutiva, organizando um material em língua 
portuguesa que possa subsidiar o trabalho de pais, professores ou profissionais da educação, 
implicados com a paralisia cerebral. Consideramos que o maior significado para essa 
pesquisa será dado no sentido de contribuir para a ampliação das discussões e das práticas 
de intervenção com as pessoas que apresentam seqüelas de paralisia cerebral. Trata-se de 
uma pesquisa de caráter documental e bibliográfico. Os documentos encontrados foram 
organizados e analisados buscando apreender a organicidade em torno da concepção desta 
abordagem, uma vez que o foco do trabalho volta-se para a apreensão dos princípios que 
norteiam tal proposta educacional. Os materiais foram coletados em diferentes institutos de 
Educação Condutiva no mundo, destacando-se o Centro de Desenvolvimento de Educação 
Condutiva ConNosotr@s (México), Instituto Petö (Hungria) e National Institute 
Conductive Education (Inglaterra). Consideramos que a divulgação dos aportes teóricos e 
metodológicos da Educação Condutiva possa mobilizar, tanto as escolas especiais e os 
educadores do ensino regular, como informar às famílias sobre as possibilidades de 
desenvolvimento e intervenção junto às crianças com seqüelas de paralisia cerebral. 
 
Palavras-chave: inclusão; Paralisia Cerebral; Educação Condutiva. 
 
 
ABSTRACT: 
 
 
The central theme of this study is to investigate the theoretical and methodological 
principles that guide Conductive Education, and to organize some material in Portuguese 
that can support the work of parents, teachers and educational professionals who work with 
children with Cerebral Palsy. We believe the main significance of this study will be in 
terms of helping to widen discussions and the intervention practices with people with 
Cerebral Palsy.  This a documentary and bibliographic study. The documents found were 
organized and analyzed, seeking to understand the concept behind of this approach, since 
the focus of this work is to understand the principles behind the educational proposal.  The 
materials were gathered from different Institutes of Conductive Education around the 
world, including the ConNosotr@s Center for the Development of Conductive Education 
(Mexico), the Petö Institute (Hungary) and the National Institute of Conductive Education 
(England).  We consider that the spread of the theoretical and methodological basis of 
Conductive Education could mobilize both especial schools, and the teachers in regular 
schools, and  inform families about the possibilities of development and intervention with 
children with Cerebral Palsy. 
 
Key words: Inclusion; Cerebral Palsy; Conductive Education. 
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1 – APRESENTAÇÃO  

 

Não somos pessoas com deficiências, somos pessoas com 
capacidades diferentes. 
 

A epígrafe deste texto anuncia o modo como compreendemos as diferenças e 

possibilidades do homem em sua inserção no mundo e, de certa forma, como o tema da 

diferença será tratado no corpo deste trabalho. Esta frase, proferida por um adolescente com 

paralisia cerebral, me sensibilizou, de tal forma, que passei a direcionar o meu olhar e a 

construir uma compreensão para a forma positiva com que as crianças e os adolescentes, 

que eu estava observando, se envolviam com o trabalho. Ouvi esta frase no primeiro dia de 

observação no Centro de Desenvolvimento da Educação Condutiva – ConNosotr@s, no 

México, em 2004, em um programa para adolescentes. Um jovem aproximou-se e 

perguntou se eu trabalhava no Brasil com este “tipo de problemática” (expressão usada por 

ele, referindo-se à paralisia cerebral). Respondi que não trabalhava diretamente com 

pessoas com deficiência. Ele prontamente me alertou: – “Não somos pessoas com 

deficiência, somos pessoas com capacidades diferentes”. Desde então, me senti desafiada a 

compreender este fascinante campo de desenvolvimento humano. Não tem sido um 

trabalho fácil, uma vez que minha experiência profissional foi delineada no âmbito da 

escola de ensino regular. 

A expressão do adolescente, aliada à observação que pude fazer durante aquele 

período, motivou-me a continuar a busca do sentido e dos desdobramentos que um trabalho 

pedagógico específico pode causar na vida, nesse caso, das pessoas com seqüelas 

motoras1decorrentes de paralisia cerebral2 (e talvez com a educação e a formação de 

professores). 

Contextualizo, a seguir, um pouco da minha trajetória investigativa que resultou no 

presente trabalho. O meu primeiro contato com a Educação Condutiva foi obtido quase ao 

acaso, por meio de informações de um telejornal. A reportagem despertou-me profundo 
                                                 
1 Seqüelas motoras podem ser entendidas como alterações e comprometimento dos movimentos corporais, 
geralmente caracterizadas por alterações no tônus muscular, do equilíbrio corporal e da coordenação dos 
movimentos. 
2 Paralisia cerebral “é o resultado de uma lesão ou mau desenvolvimento do cérebro, de caráter não 
progressivo, existindo desde a infância. A lesão que atinge o cérebro quando ainda é imaturo interfere com o 
desenvolvimento motor da criança” (BOBATH, K. 1989, p.11). 
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interesse: primeiramente, por apresentar a luta de uma jovem mãe para levar sua pequena 

filha a um centro de Educação Condutiva, em Birmingham, na Inglaterra, chamado NICE – 

National Institute for Conductive Education; depois, pela descrição e apresentação desta 

abordagem. Esta reportagem foi veiculada no dia 23 de junho de 2004 e pode ser acessada 

no Site: www.globo.com.br/jornalhoje. 

A reportagem apresentou a história de Luísa, uma menina de dez anos, com 

seqüelas motoras decorrentes de paralisia cerebral, seus desafios e suas conquistas até 

aquele momento. A mãe de Luísa encontrou esta escola em Birmingham, Inglaterra, que 

desenvolve a Educação Condutiva. Percebeu que essa seria uma possibilidade de mudar o 

futuro de sua filha: a oportunidade de aprender a superar suas limitações, conquistando uma 

vida mais independente e, assim, mais feliz. Na entrevista, a diretora do NICE, em 

Birmingham, salientou que – “Olhamos a criança como um indivíduo: o que lhe interessa e 

motiva. É uma educação individual feita em grupo e para a vida inteira” 

(www.globo.com.br/jornalhoje, 23/06/2004). Um outro depoimento significativo, na 

mesma reportagem, foi o relato de uma outra mãe, inglesa, sobre sua filha. Ela relatava que 

não se conformou com o diagnóstico médico, o qual afirmava que a criança possuía um 

cérebro tão atrofiado que jamais poderia aprender qualquer coisa, ao longo da vida. 

Corajosamente, esta mãe conta que não desistiu até encontrar o NICE – National Institute 

for Conductive Education, em Birmingham, Inglaterra. Em seu depoimento, salienta: “A 

grande mudança em minha filha foi na mente. Ela descobriu que pode aprender...”. Tal 

depoimento confirma um dos princípios básicos da aprendizagem condutiva, que é o de 

incentivar a pessoa a reconhecer, a acreditar em suas possibilidades. 

Como já afirmei, a reportagem me instigou duplamente. Por um lado, minha 

experiência com o ensino regular me colocava em cheque frente à problemática de um 

aluno, com seqüelas de paralisia cerebral, que era matriculado no colégio em que 

trabalhava. Nossas ferramentas pedagógicas disponíveis não eram suficientes para, no 

mínimo, integrar esta criança no ensino regular. E, por outro lado, me mobilizou, no sentido 

de investigar mais a fundo o que parecia, na época, uma saída possível para os desafios da 

escola inclusiva.  

Instigada pelo assunto da reportagem, procurei saber um pouco mais, usando, como 

ferramenta, a Internet. Encaminhei um e-mail ao NICE (National Institute of Conductive 
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Education) a escola onde foi realizada a reportagem. Como resultado, recebemos, eu e 

muitos brasileiros, um documento elaborado por Andrew Sutton do Instituto inglês, com 

respostas, creio eu, às inúmeras solicitações das pessoas que assistiram à reportagem. A 

“Carta aos brasileiros”3 permitiu-me uma maior aproximação com a Educação Condutiva. 

Neste documento, eram apresentados endereços de instituições em várias partes do 

mundo que trabalhavam com a Educação Condutiva. Continuei a investigação pelos 

vizinhos mais próximos e iniciei contato com o México. Ainda não posso afirmar ao certo o 

que me despertou essa “desacomodação”, mas em alguns meses estava eu aterrando na 

cidade do México e me deslocando até a cidade de Cuernavaca. Fui recebida na instituição 

“ConNosotr@s”, responsável em desenvolver a Educação Condutiva naquele país. A partir 

daí, a Educação Condutiva já havia me capturado e passei a estudá-la cada vez com maior 

afinco, na certeza de que possa ser, para a nossa realidade brasileira, uma alternativa efetiva 

para a mobilização das pessoas com seqüelas de paralisia cerebral. 

A Educação Condutiva pode ser entendida como uma abordagem pedagógica que 

integra o processo pedagógico e o processo reabilitacional, objetivando não apenas 

melhorar tarefas motoras e funcionais, mas também transformar o desenvolvimento em sua 

totalidade, incluindo os aspectos emocionais e intelectuais. Desta forma, beneficiando 

crianças e adultos com disfunções motoras, isto é, com problemas para controlar e 

coordenar seus movimentos. Essas “dificuldades” de movimentos resultam de condições 

como Paralisia Cerebral, Traumatismos Crânio-encefálicos, AVC, Mal de Parkinson, 

Esclerose Múltipla e Lesões Medulares. Segundo Sutton, no documento “Carta aos 

brasileiros”, não há regra absoluta sobre quem pode e quem não pode se beneficiar da 

Educação Condutiva; vai depender da avaliação e das condições dos diferentes Centros de 

Educação Condutiva. É melhor começar cedo – mas nunca é tarde demais. 

Tal abordagem foi criada por András Petö (1893-1967), médico-pedagogo, em 

Budapeste, na Hungria, na década de 1940. Este médico, insatisfeito com as práticas 

tradicionais aplicadas às pessoas com lesões cerebrais, fundamentou sua teoria e prática no 

conceito de plasticidade cerebral4. Apoiado nesse conceito, Petö reconhece a capacidade de 

                                                 
3 Anexo 1. 
4 A plasticidade cerebral, um processo criativo do sistema nervoso central (SNC), que é capaz de mobilizar 
habilidades e capacidades residuais após uma lesão, podendo reconstruir uma nova organização e até uma 
função. 
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flexibilidade do cérebro que, mesmo prejudicado por uma lesão, quando estimulado, não 

cessa de aprender. Nesta perspectiva, criou-se um novo olhar para a paralisia cerebral, 

dando ênfase à aprendizagem como um dos motores de desenvolvimento da pessoa. Esse 

processo deve ser contínuo, ativo e resultante da integração das dimensões motora, afetiva e 

cognitiva. Justamente um dos objetivos da Educação Condutiva é o de estimular ao máximo 

as possibilidades de cada pessoa, alcançando a independência bio-psicossocial. 

Na prática, a Educação Condutiva orienta as pessoas para a construção de uma 

atitude educacional, ensinando-as a acreditar que são capazes de aprender. Desta forma, 

propõe às pessoas que realizem as tarefas de forma ativa, a explorar o seu ambiente, através 

do movimento, com esforço e persistência; esta atitude promove autoconfiança, entusiasmo 

e melhora a auto-estima. Quando há necessidade, as pessoas recebem ajuda necessária para 

que completem os seus objetivos. Os trabalhos são realizados em grupo, o qual atua como 

um princípio motivador de relações interpessoais e de aprendizagem. 

O mediador de todo o processo de aprendizagem é chamado de “condutor”5. Ele é o 

profissional capacitado para exercer a ação de educar pelos princípios práticos e teóricos do 

sistema Petö ou Educação Condutiva. O condutor recebe formação de dois a quatro anos, 

com um currículo multidisciplinar, nos Institutos de Formação de Educação Condutiva6. O 

condutor é a pessoa chave no “sistema educativo condutivo”, uma vez que cabe a ele a 

responsabilidade pelo planejamento, execução e acompanhamento constante do processo 

educativo.  

Atualmente há Centros de Educação Condutiva na Hungria, Alemanha, Espanha, 

Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Noruega, França, Holanda, Polônia, Suécia, Canadá, 

Estados Unidos, Israel, Japão, Austrália, Nova Zelândia, México e Kuwait. No Brasil, já 

acontecem pequenas experiências, como relato mais adiante, no capítulo sobre o contexto 

histórico. É importante ressaltar que apresentar os princípios filosóficos e metodológicos  

da Educação Condutiva tornou-se o tema deste trabalho, o que significou uma árdua busca, 

uma espécie de garimpagem junto a diferentes centros de Educação Condutiva no mundo, 

                                                 
5 O significado da palavra condutor, neste trabalho, não deve estar associado à idéia daquele que serve para 
guiar, nem mesmo entendido como a pessoa que conduz. Deve ser entendido como o “profissional chave”, 
que sabe orientar exercendo uma liderança positiva. 
6 Sabe-se que há institutos de formação de condutores em vários países, mas coletamos materiais apenas dos 
centros de formação na Hungria e Inglaterra. 
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com destaque, é claro, para o Instituto Petö, na Hungria, o NICE – National Institute for 

Conductive Education, na Inglaterra e ConNosotr@s, no México. 

Considero pertinente descrever o processo empreendido na busca de materiais e 

experiências na Educação Condutiva. Estes últimos três anos foram se configurando como 

uma espécie de jogo de quebra-cabeças, em que a descoberta de uma nova peça permitia 

desvelar um pouco mais acerca do quadro e das possibilidades de encaixe. Aos poucos, foi-

se delineando uma arquitetura, em um processo de aprendizagens, juntando as partes, 

buscando uma intersecção significativa entre a produção teórica e a observação da prática. 

A história de Petö foi que me mobilizou para ir delineando a rota de descobertas, 

procurando descrever os ambientes em que foi possível conhecer, na prática, essa 

abordagem, bem como apresentar os princípios filosóficos e metodológicos da Educação 

Condutiva. No Brasil, as referências, sejam bibliográficas ou documentais, são quase que 

inexistentes, o que complexificou a minha busca. Cabe ressaltar, aqui, que Petö pouco ou 

nada escreveu sobre a Educação Condutiva. Petö instaurou na prática uma cultura de 

escolarização e efetiva inclusão de pessoas com seqüelas de paralisa cerebral. Nos relatos 

de seus colaboradores fica evidente que ele estava mais interessado em desenvolver uma 

abordagem pedagógica de resultados, que funcionasse na prática. Assim, tive que lidar com 

mais este dilema e desafio, uma vez que todos os materiais escritos, aos quais tive acesso e 

que fundamenta as análises, não são obra de Petö, mas de seus colaboradores. 

O conceito de Educação Inclusiva, no Brasil, ganhou espaço efetivo a partir de 

1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei nº 9394/96) e a Resolução 

CNE/CEB Nº 2 de 2001, que instituiu as Diretrizes Nacionais para a educação de alunos 

que apresentam necessidades educacionais especiais, na Educação Básica, em todas as suas 

etapas e modalidades. Como o movimento de inclusão foi deliberado por mecanismo legal, 

sua implementação vem sendo cercada, desde então, de muita polêmica, especialmente no 

que se refere às resistências e falta de condições objetivas da escola regular. Não é a minha 

intenção aqui aprofundar este tema, irei destacar apenas um dos argumentos principais nas 

rodas de discussões entre os professores do ensino regular: como atender cada aluno para 

que ele possa realmente participar do processo de aprendizagem. Na trajetória de 

construção dos meus saberes profissionais, busquei ampliar a minha experiência 

desempenhando trabalho voluntário em uma instituição de educação especial, discutindo e 
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trocando experiências sobre questões didáticas com os professores. Pude constatar, na 

prática, certa defasagem na formação inicial dos professores e no atendimento às pessoas 

com deficiência. Mais grave ainda, as dificuldades que se apresentavam diante da falta de 

conhecimento de uma metodologia que pudesse atender alunos com seqüelas de paralisia 

cerebral.  A ampliação progressiva desta problemática no cotidiano da escola regular foi, 

com certeza, a mola que me propulsionou a buscar uma saída para mobilizar o trabalho do 

professor com crianças com paralisia cerebral. Estudo recente de Hoefelmann (2003) 

comprova como esta questão ainda não está resolvida em nosso contexto educacional. 

As escolas de Educação Especial surgiram no Brasil a partir de movimentos 

isolados de pais, o que resultou na constituição das APAEs. Segundo o histórico da 

Federação Nacional das APAEs, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais é um 

Movimento iniciado em 1954. Motivado por Beatrice Bemis, um grupo, congregando pais, 

amigos, professores e médicos de excepcionais, fundou a primeira Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais – APAE do Brasil. Logo tornou-se um movimento nacional. 

Sem ter uma legislação que garanta o atendimento especializado, a Lei 9394/96 

insere a obrigatoriedade de a escola regular receber os alunos com necessidades especiais 

de toda e qualquer ordem, sem que sejam garantidas as condições mínimas para que este 

atendimento seja realizado (falamos desde formação especializada até equipamentos 

informatizados que possam garantir o atendimento coerente com a necessidade). 

Em sua forma original, como afirma Gombinsky (2005), a Educação Condutiva foi 

uma educação especial alternativa, designada para ajudar crianças a se integrarem em 

classes padrão da época. Nasce em outro momento histórico, como um pensamento radical 

para seu tempo, e obviamente ausente do pensamento educacional incluído no presente.  A 

experiência que pude observar no Instituto Petö, na Hungria, e no National Institute for 

Conductive Education em Birmingham, Inglaterra, é que as atividades são integradas ao 

ensino formal visando desenvolver o ser humano integral. Conforme as necessidades das 

crianças ou a escolha das famílias, há alunos que freqüentam apenas os centros de 

Educação Condutiva, outros freqüentam as escolas que trabalham em parceria, 

desencadeando um processo de inclusão escolar mais efetivo.  

Considero que o maior significado para esta pesquisa será dado no sentido de que 

venha a contribuir para apresentar a abordagem pedagógica da Educação Condutiva como 
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possibilidade de trabalho na educação de crianças com seqüelas motoras de paralisia 

cerebral. Ao apresentar e discutir o conhecimento sistematizado pelos seguidores de Petö, 

penso em contribuir para ampliar as discussões e as práticas de inclusão. Acredito, ainda, 

que os conceitos aqui introduzidos possam instigar a reflexão para a promoção de uma 

avaliação da nossa prática até o momento. 

 

 

1.1 – O PERCURSO DA PESQUISA 

 

Inicio a contextualização desta pesquisa apresentando um pouco da minha trajetória 

investigativa. Como já afirmei anteriormente, iniciei minha busca empírica no Centro de 

Desenvolvimento de Educação Condutiva no México. Estive no México em dois momentos 

distintos, que me permitiram iniciar uma compreensão sobre a dinâmica de 

desenvolvimento empreendida por um programa de Educação Condutiva. Em 2004, por dez 

dias, pude observar os trabalhos com dois grupos: um, com crianças de 3 a 6 anos e outro, 

formado de adolescentes com idades entre 14 a 18 anos. Estes grupos trabalhavam 

regularmente em um período de 5 horas diárias com uma programação que incluía as 

tarefas em série7 integradas com o programa escolar. Os adolescentes, na continuidade do 

dia, participavam de aulas semanais de teatro, artes plásticas, expressão corporal e natação. 

Nestas atividades, os grupos eram organizados conforme seus interesses e possibilidades da 

família.  

Pude ampliar um pouco mais a minha visão sobre a Educação Condutiva assistindo 

a alguns vídeos8 Trouxe, como bagagem dessa viagem, muito entusiasmo, inúmeras 

perguntas e os primeiros materiais em língua espanhola: folder com a divulgação da 

Educação Condutiva, um texto escrito pela diretora da instituição e o livro de Fink (1998), 

intitulado “A prática da estimulação condutiva segundo Petö”. Esses materiais foram 

elementos significativos no processo da investigação, pois me possibilitaram uma 

compreensão mais geral dos princípios da Educação Condutiva. Na verdade, o que havia 

despertado o meu interesse, desde o início, estava ligado à visão educacional apresentada 
                                                 
7 As tarefas em série fazem parte da programação diária da Educação Condutiva e serão detalhadas no 
capítulo sobre os elementos e procedimentos metodológicos e de intervenção. 
8 Um sobre o Instituto Petö (Budapeste) e outro organizado pela própria instituição mexicana ConNosotr@s. 
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nesta abordagem. Entender o percurso e as relações da Educação Condutiva com a 

Pedagogia me mobilizavam profundamente. 

Voltando ao Brasil, mantive o contato com o Instituto mexicano, recebendo, desta 

vez, o convite para participar do “I Curso teórico/prático em Educação Condutiva no 

México”, em julho de 2005. Consegui mobilizar um grupo de três pedagogas e uma 

fonoaudióloga, da cidade de Itajaí, Santa Catarina, para participar do evento. Nesse meio 

tempo conheci uma família, com gêmeos com paralisia cerebral, que já havia tomado 

conhecimento da Educação Condutiva e que estava interessada em conhecer a prática do 

sistema condutivo. Voltei ao México, com este grupo9 e participamos do curso 

teórico/prático, de quatro semanas, voltado para crianças com seqüelas de paralisia cerebral 

e profissionais interessados.  

A constituição deste grupo de onze pessoas, configurado por uma multiplicidade de 

características individuais e por poucas vivências juntos, oportunizou a todos experimentar, 

no dia-a-dia, as aprendizagens grupais, um dos princípios desta proposta que nos mobilizou 

a ir tão longe. Quatro semanas de trabalho, sem intenção de registrar “milagre”, mas que 

marcaram profundamente a vida de todos. Com muita responsabilidade e sem exageros, 

pudemos observar sutis diferenças no comportamento social, emocional e motor das 

crianças que participaram do curso: as manifestações de alegria ao re-encontrarem os 

colegas de classe, a disposição com que se preparavam para ir à escola, uma vitalidade para 

darem pequenos passos, o choro mais controlado e um esforço invejável de manter o 

equilíbrio da cabeça, mesmo que por alguns segundos. 

Cursos como este, de duração de quatro semanas, têm como objetivo iniciar um 

atendimento às crianças, orientar os pais e mostrar os princípios e a prática aos 

profissionais interessados. Nesta programação, o centro ConNosotr@s organizou e 

ofereceu atividades paralelas aos pais e profissionais. Foram encontros com temas, tais 

como, “Disciplina positiva com limites”, “Sexualidade” e vários momentos de troca de 

experiências entre os pais, além da avaliação e outras orientações finais.  

Esta outra oportunidade de aproximação teórico/prática com a Educação Condutiva 

foi fundamental para ampliar os questionamentos e definir, na época, o que seria a 

problemática inicial desta pesquisa. A Educação Condutiva contribui para a promoção de 

                                                 
9 Um grupo de onze pessoas mobilizadas pelo interesse na Educação Condutiva. 
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ações educativas que possibilitam a inclusão de crianças com paralisia cerebral na escola de 

ensino regular? O desafio seria conhecer e entender os princípios e a prática da Educação 

Condutiva e, para isso, encontrar as fontes bibliográficas, analisar os textos, relacionar um 

ao outro para fundamentar as informações requeridas que identificassem os princípios 

teóricos e metodológicos dos trabalhos de Petö. Muito embora o problema de pesquisa não 

se mantivesse, a busca foi decisiva para a delimitação da problemática desta pesquisa. 

Com o problema na bagagem e um pouco mais de material para leitura e análise, me 

encorajei a buscar parcerias e organizar um curso no Brasil, objetivando ver, um pouco 

mais de perto, a prática e estabelecer uma compreensão mais segura da teoria. Foi o “I 

Curso de Verão de Educação Condutiva em Santa Catarina”, realizado na cidade de Itajaí, 

em janeiro de 2006. Pudemos observar de perto o trabalho de um condutor mexicano com 

sete adolescentes em um período de quatro semanas. Vinte profissionais: pedagogos, 

fisioterapeutas e fonoaudiólogos, participaram do curso teórico/prático, como facilitadores. 

Esses profissionais realizaram um primeiro ensaio de discussão da teoria pela realização da 

prática. 

É importante esclarecer que uma estrutura e organização de um curso de quatro 

semanas é uma forma diferenciada de oferecer a proposta. É direcionada para aquelas 

pessoas com seqüelas de paralisia cerebral que não têm a oportunidade de ser atendidas 

pelos condutores de forma regular. Um curso assim estruturado tem como objetivo 

introduzir os pais e os alunos aos princípios e à prática da Educação Condutiva. Sob um 

olhar mais superficial ou para quem não tem a formação de pedagogo, fica difícil entender 

a dimensão pedagógica do sistema condutivo nesta modalidade de oferta.  

Nesse mesmo ano, surgiu uma oportunidade para visitar o NICE (National Institute 

Conductive Education), a escola em Birmingham, na Inglaterra, onde os gêmeos que foram 

ao México estavam estudando e trabalhando na perspectiva da Educação Condutiva. Nesta 

viagem, o material bibliográfico tomou grande impulso. Foi possível encontrar livros, 

textos e materiais informativos da instituição. O grande complicador, entretanto, eram os 

textos em inglês, mais um pequeno desafio para tamanha aventura “garimpeira”. Outra 

fonte valiosa de informações, foi a possibilidade de assistir, por um dia, aos trabalhos com 

dois grupos de alunos: um programa com crianças de três a cinco anos, chamado de grupo 



 14 

de “jardim de infância”e outro grupo formado com a faixa etária entre 8 e 14 anos em um 

programa escolar. 

A experiência de observação em Birmingham foi muito positiva. As leituras e 

vivências haviam se ampliado e a dimensão pedagógica da Educação Condutiva se 

concretizava nas minhas observações. Na dinâmica de sala de aula, os recursos didático-

pedagógicos estão voltados a estimular nas crianças a elaboração de conceitos iniciais de 

aprendizagem, tais como: cor, número, tamanho, forma, etc. Os assuntos são 

contextualizados em temas de pesquisa sobre corpo humano, plantas, meios de 

comunicação e todos aqueles que interessam aos pequenos pesquisadores. Integrados a 

esses conteúdos, com muita didática, a condutora trabalhava atividades de vida diária, 

como ida ao banheiro, higiene corporal, respiração e atenção à postura correta, que são 

fundamentais para a qualidade de vida e construção de autonomia de todos os alunos, e que 

são objetivos fundamentais na perspectiva da Educação Condutiva. 

Estando tão longe de casa e tão perto do berço da Educação Condutiva, aliei o lazer 

ao projeto, comprando um pacote de viagem até a Hungria. Assim, optei entre um “city 

tour” e uma rápida passagem pelo Instituto Petö, em Budapeste, que entrava naqueles dias, 

em recesso de Páscoa. Esta rápida passagem só foi possível, porque recebi ajuda de uma 

estudante húngara que havia conhecido quando participei do curso no México. Visitar o 

instituto sem um agendamento prévio, pode-se dizer, é um pouco “complicado” e observar 

os trabalhos estava fora de cogitação. Mesmo assim, houve a oportunidade de ir até a 

biblioteca e adquirir alguns poucos livretos em inglês, pois a maioria está escrito em 

húngaro. 

O ano de 2007 iniciou com a possibilidade e o planejamento de retorno à Hungria. 

Agora, de uma forma mais organizada e encaminhada pela diretora do centro 

ConNosotr@s, do México, que estava em um período de curso em Budapeste. O instituto 

Petö preparou e me enviou uma proposta de curso e planilha de custos para análise e 

aprovação. No mês de maio, de 13 a 18, passei de sala em sala, em um roteiro intenso de 

observação dos programas oferecidos para bebês, desde 6 meses, até programas para 

adultos com 92 anos. Sem desmerecer as experiências anteriores, mas enriquecendo-as, a 

vivência no Instituto Petö significou um novo ponto de partida. É preciso deixar claro que 

as leituras e o contato com a Educação Condutiva nas outras instituições foram muito 
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relevantes, pois constituíram a base para uma compreensão mais ampla desta abordagem 

pedagógica. Essa experiência anterior estabeleceu um processo mediador entre o que eu já 

conhecia e o acesso às novas informações, principalmente pela questão da língua: ouvia em 

húngaro, havia uma tradução em inglês e depois em espanhol; uma segunda questão a 

considerar foi o pouco tempo diante da intensidade da programação.  

Na biblioteca do Instituto Petö, em alguns momentos, me deparei com o obstáculo 

do idioma, sendo importante comentar que, diante da maioria dos textos em húngaro, optei 

por textos em inglês, já que esta seria a alternativa menos difícil para a tradução no Brasil. 

Mesmo assim, foi possível conseguir fontes relevantes para dar continuidade à pesquisa. 

Com o material em mãos, dei continuidade ao meu processo de pesquisa e aprendizagem; 

organizei, selecionei e analisei as contribuições teóricas da Educação Condutiva, 

procurando comparar com as observações realizadas neste percurso investigativo. Sem a 

pretensão de supervalorizar o percurso desta pesquisa, tampouco de ignorar as suas 

limitações, a apresentação deste caminho visa contribuir para apresentar os percursos de 

uma pesquisa que assumimos como bibliográfica e documental.  

Desse modo, procurarei investigar os princípios teóricos e metodológicos que 

norteiam a Educação Condutiva. Mais especificamente, objetivo identificar os fundamentos 

teóricos e metodológicos da Educação Condutiva e as práticas de intervenção utilizadas 

pelos professores/condutores. 

 

1.2 – Uma  pesquisa bibliográfica e documental 

 

Para a consecução dos objetivos propostos nesta investigação, optei pelo 

desenvolvimento de uma metodologia de pesquisa bibliográfica e documental. Alguns 

autores diferenciam a pesquisa documental da pesquisa bibliográfica, pois consideram o 

levantamento bibliográfico mais amplo do que o documental. Gil (1989) afirma que a 

pesquisa bibliográfica assemelha-se à pesquisa documental, diferenciando-se apenas na 

natureza das fontes. Este autor considera como fontes, na pesquisa bibliográfica, os 

materiais impressos localizados nas bibliotecas. Argumenta, ainda, que a pesquisa 

documental vale-se de fontes mais diversificadas e dispersas, que ainda não receberam um 

tratamento analítico (p.51). 
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O objetivo da pesquisa documental, segundo Barros e Lehfeld (1986) “é recolher, 

analisar e interpretar as contribuições teóricas já existentes sobre determinado fato, assunto 

ou idéia” (p.91). O material documental constitui-se fundamentalmente de fontes gráficas 

que, segundo Spina (1994), podem ser: 

 
1. bibliográficas  
a. impressas ou manuscritas:  

- obras de referência: obras de consulta: dicionários, glossários, 
léxicos, enciclopédias, anuários, almanaques. 

- obras de estudo: tratados, manuais, textos, compêndios, 
monografias, teses, ensaios, conferências, dissertações, etc. 

2. iconográficas: filmes, fotografias, pinturas, gravuras, gráficos, etc. 
3. fonográficas: todo o tipo de gravação sonora. 
 

Como descrevi no texto sobre o percurso da pesquisa, inicialmente meu objetivo era 

encontrar fontes e documentos necessários para conhecer a Educação Condutiva. Nesse 

momento, as informações eram advindas de publicações, anais de congressos, vídeos, 

entrevistas, observações e anotações de campo. Entretanto, dada a diversidade das fontes, 

considero que esta pesquisa transita entre a análise dos documentos já referidos e fontes de 

ordem bibliográfica, como apresentarei a seguir. Os documentos encontrados foram 

organizados e analisados buscando apreender a organicidade em torno desta abordagem, 

uma vez que o foco do trabalho volta-se para a apreensão dos princípios que norteiam tal 

educação.  

Já nas primeiras leituras, obtive a informação de que Petö foi um pesquisador 

prático e que não havia sistematizado suas idéias. Isso me inquietou e procurei, por algum 

tempo, confirmar essa afirmação. As fontes às quais tive acesso confirmam que ele 

escreveu sobre variados assuntos da área médica, mas não sobre o que denominou 

Educação Condutiva. Dr. Miklos Kun (1999), em suas memórias, afirma que “Petö não 

escreveu sobre seu método e que os condutores não aprendiam pelos livros, mas sim por 

exemplos” (KUN, apud Forrai, 1999, p. 81).  

Maria Hári (1923 – 2001), médica e mais tarde professora, foi a sucessora de Petö 

na direção do Instituto Petö e, até a data desta pesquisa, a autora da maioria dos textos 

sobre a Educação Condutiva. A produção escrita por Hári complementou o legado de Petö, 

sistematizando suas idéias e divulgando, fora da Hungria, o sistema condutivo. Na 

seqüência, muitos condutores e outros profissionais continuam investigando e produzindo 
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materiais com as diferentes marcas de seus tempos e contextos, nas diferentes línguas dos 

países em que a Educação Condutiva se faz presente.  

Considero que meus dois grandes desafios são a localização das fontes de pesquisa 

e, principalmente, a tradução dos textos originais. Analisando um referencial bibliográfico 

sobre a Educação Condutiva, encontrei não só livros escritos em língua inglesa ou húngara, 

mas textos publicados nos diversos idiomas dos países onde a Educação Condutiva se 

desenvolve, tais como Japão, China e Israel. Destaco, neste material, a presença de Hári, 

com 41 textos em húngaro, inglês, alemão, e francês. Ainda os trabalhos de Ballogh, em 

número de 31 obras, Kozma, com 23 e o inglês Sutton, com 13 trabalhos. Acredito que a 

coleta e análise de algumas dessas obras e de outros diferentes materiais (especialmente 

conseguidos junto aos institutos de Educação Condutiva no México, Hungria e Inglaterra) 

subsidiam elementos significativos para atingir os objetivos deste trabalho de pesquisa e 

também delinear um material, em língua portuguesa, que possa estabelecer um primeiro 

contato com a Educação Condutiva para pais, professores e profissionais interessados.  

Os procedimentos em torno deste material foram: tradução, leitura exploratória, 

leitura analítica e, posteriormente, leitura interpretativa. Para empreender a leitura analítica, 

utilizei os referentes indicados por Gil (1989), a saber: a) leitura integral dos textos e 

documentos encontrados; b) identificação das idéias centrais dos textos e de indicadores 

que possam nortear a compreensão da abordagem; c) hierarquização dos conceitos 

apreendidos, no sentido de se estabelecer uma ordem compreensiva dos principais aportes 

teóricos da Educação Condutiva e, d) sintetização das idéias, ou seja, apresentação de uma 

proposta de Educação Condutiva acessível à leitura de pais, professores e profissionais da 

educação no Brasil. 

Por uma questão metodológica, todos os textos foram traduzidos e as citações 

seguem em português, a partir de uma tradução livre da autora. Tal procedimento foi 

aplicado tanto para o material em espanhol, quanto em inglês. 

 

1.3 – Corpus da pesquisa 

 

Em seguida, apresento o corpus da pesquisa e a forma como foi estruturada. 

Descrevo os princípios teóricos e metodológicos que norteiam a Educação Condutiva, 
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inicialmente sobre a trajetória de vida de András Petö e as raízes da pedagogia condutiva. 

Neste capítulo apresento as datas e os fatos significativos na vida de Petö; o contexto 

histórico em que se organizou a Educação Condutiva; as características pessoais de uma 

personalidade marcante descrita por seus contemporâneos e a forma como esse “jeito de 

ser” de Petö estão presentes em sua abordagem pedagógica. Ainda registro dados 

encontrados da presença da Educação Condutiva no Brasil, a partir de 1990, em São Paulo. 

As diferentes influências que permearam a teoria e a prática desta abordagem pedagógica 

são apresentadas nas raízes da pedagogia condutiva. Petö dedicou-se intensamente à criação 

de uma prática que viesse atender às necessidades das pessoas com dificuldades em 

controlar e coordenar seus movimentos. Como já foi sinalizado, ele não escreveu sobre sua 

teoria, a qual foi sistematizada pelas pessoas que participaram de todo esse processo de 

criação. Sobre as raízes da pedagogia condutiva, apresento as várias aproximações que os 

precursores de Petö estabeleceram com os diferentes teóricos da época. 

O ponto de partida para apresentar as bases filosóficas e pedagógicas da Educação 

Condutiva é a compreensão desta como uma pedagogia do movimento que investe para que 

sua prática oportunize uma aprendizagem consciente e ativa e favoreça o desenvolvimento 

de uma personalidade ortofuncional, esta entendida como as possibilidades que um 

processo de aprendizagem podem favorecer ao longo da vida. Nessa perspectiva, aprender 

requer motivação e participação efetiva, cujos resultados, sejam mais de ações do que de 

respostas passivas.  

Na seqüência dessa pesquisa, descrevo os elementos e procedimentos 

metodológicos e de intervenção. O primeiro tema apresenta o elemento central dessa 

abordagem pedagógica  que é o “condutor ou condutora”, o profissional especializado para 

atuar com a Educação Condutiva. O condutor é capacitado a desenvolver uma metodologia 

de trabalho em grupo, respeitando a singularidade de cada um dos envolvidos no processo. 

O planejamento do condutor contempla uma programação diária cuidadosamente elaborada 

para atender às necessidades de cada um, e do grupo como um todo. 

Outro elemento fundamental na teoria e prática da Educação Condutiva é a 

“intenção rítmica”. Petö criou esta forma de facilitação conectando fala e música com ação 

motora em formas variadas, auxiliando a aprendizagem consciente e ativa. Descrevo, neste 

capítulo, a “programação diária” com as tarefas em série, sinalizando a importância do 
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trabalho como um sistema integrado. Na Educação Condutiva, o trabalho se realiza em 

grupo e apresento “o papel do aprendizado em grupo” como mais um dos procedimentos 

metodológicos.  

A criança com seqüelas de paralisia cerebral precisa de apoio para aprender e para 

se desenvolver. Para promover um desenvolvimento que não acontece naturalmente, Petö 

criou a “facilitação condutiva” e este é o último tema apresentado no capítulo: elementos e 

procedimentos metodológicos e de intervenção.  

Cabe lembrar que o texto  “Carta aos Brasileiros” está no anexo 1.  

Diante da minha formação em Pedagogia e também da pouca experiência com 

pessoas com paralisia cerebral, na trajetória desta pesquisa, senti necessidade de buscar 

conhecimentos que me esclarecessem um pouco mais sobre a paralisia cerebral. Assim, 

apresento, no anexo 2, “um pouco sobre paralisia cerebral”, uma breve descrição. Socializo 

minhas leituras sobre o conceito, as causas e a classificação da paralisia cerebral, como 

forma de favorecer a compreensão sobre as pessoas atendidas pela proposta da Educação 

Condutiva. 

O Instituto Petö apresenta, em seus materiais de divulgação, o seguinte provérbio 

oriental: “Dê um peixe a um homem e ele sacia a sua fome hoje. Ensina-lhe a pescar. Ele e 

sua família irão prosperar e ser felizes pela vida”. Este era o pensamento de Petö, que criou 

a Educação Condutiva com uma visão educacional, acreditando nas possibilidades de 

participação e aprendizagem das pessoas com seqüelas de paralisia cerebral, em busca de 

maior independência e conquista de qualidade de vida. 

 



 20 

 

2 – EDUCAÇÃO CONDUTIVA: 

 

2.1 – Do contexto histórico aos fundamentos teórico-metodológicos 

 

Este contexto histórico pretende registrar datas e fatos significativos da vida de 

András Petö (1893-1967), o idealizador dos fundamentos teóricos e práticos da Educação 

Condutiva. Parece importante sinalizar que nos textos pesquisados, as datas10 aparecem 

com pequenas diferenças nos registros dos autores, mas apresentam a trajetória de vida de 

András Petö de forma coerente. Para os dados biográficos tomamos como referência os 

textos de Hári (1998), Forrai (1999), Fink (1999) Maguire e Sutton (2005), que nos 

oportunizaram conhecer esta personalidade brilhante. 

András Petö nasceu em 1893 e viveu com sua mãe professora, seu pai zelador de 

escola e seus três irmãos, na cidade de Szombathely, Hungria, na fronteira da Áustria. 

András cresceu sob os cuidados e orientação de uma criação exigente por parte de sua mãe, 

que cobrava que os deveres cotidianos fossem cumpridos com disciplina e criatividade e, 

por outro, a situação do pai, em cadeira de rodas por sofrer de Mal de Parkinson. Em certa 

medida, é razoável pensar que esta personalidade forte, marcante, de Petö, que não se 

rendia aos desafios impostos aos seus objetivos, foi fruto da educação que orientou o 

menino András Petö.  

András é descrito pelas pessoas com as quais conviveu como uma pessoa marcante, 

interessada em pesquisar vários assuntos, revelando um comprometimento social e forte 

vontade de desenvolvimento pessoal. Ainda jovem, dirigia um jornal e lecionava aulas 

particulares para ajudar na formação de seus irmãos. 

Em 1911 matriculou-se na Faculdade de Medicina, em Viena (cidade com 

numerosas escolas psicológicas) onde, segundo Fink (1998), teve a oportunidade de 

estabelecer contato com Sigmund Freud (1856-1939), Alfred Adler (1870-1937) e Jacob 

Moreno (1889-1974). 

                                                 
10 Considera-se que estas alterações sejam decorrentes do fato que a Rússia, pré-revolução, adotava outro 
calendário, o que gerou diferenças cronológicas de acordo com o registro (se no calendário ocidental ou no 
russo). 
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Podemos aproximar algumas idéias desses teóricos com os princípios do sistema 

condutivo de Petö. Adler (1870 – 1937), por exemplo, defendeu que o meio social e a 

preocupação contínua do indivíduo em alcançar objetivos preestabelecidos são os 

determinantes básicos do comportamento humano. Consideramos que tais princípios 

possam estar contemplados na teoria de Petö, quando ele afirma que as pessoas podem 

aprender desde que sejam ensinadas de uma maneira que crie nelas uma determinação para 

tal. 

Moreno (1889 – 1974) trabalhou o teatro improvisado com grupos de crianças, o 

que se supõe tenha sido uma futura semente para o seu trabalho e atendimento em grupos. 

Petö enfatiza o trabalho em grupo e a troca de papéis, algo que está na base da proposta 

psicodramatista de Moreno. 

Como estudante de medicina, Petö trabalhou três anos na seção de tuberculose e, em 

1921, entrou em contato com a seção de tuberculose óssea, no campo da ortopedia. Em 

1922 se dedicou à fisioterapia e desenvolveu uma ampla terapia motora com o diretor do 

sanatório Semmering, na Áustria.  

Petö especializou-se em ortopedia, neurologia e psiquiatria (Tatlow, 1990, apud: 

Fink 1998, p. 50).  Ocupou-se, simultaneamente, do corpo e da mente de seus pacientes, 

algo que só foi possível em razão de sua consistente formação. Exerceu diferentes posições 

diretivas como médico em vários hospitais e sanatórios na Áustria, tais como: o sanatório 

neurológico vienense Steinhof, o Bad Kreuzen, e, finalmente, em 1930, foi diretor do 

sanatório popular Maurer. Foi, também, professor adjunto da cátedra de Fisiologia da 

Universidade de Viena.  

Um fato repetido nos relatos sobre Petö, era de que em sua biblioteca, 

cuidadosamente selecionada, estavam lado a lado à literatura médica atualizada, obras 

sobre Religião Oriental, Filosofia, História da Filosofia. Seus livros revelam que se 

interessava, também, por autobiografias que relatavam uma vida de luta e êxito, como de 

Hellen Keller (1880 – 1968). Revelam, também, paixão e gosto pela literatura, encontrando 

tempo para dedicar-se à escrita. Foi redator chefe da editora Weidmann & Co., com edições 

de temas médicos e escreveu, por nove anos, cerca de sessenta artigos em uma publicação 

chamada Terapêutica Biológica. Esses dados sobre os escritos de Petö foram encontrados 
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apenas em Fink (1999, p. 50). Os outros autores pesquisados não compartilham essas 

informações. 

Segundo Fink (1998) e Sutton (apud: Forrai, 1990) Petö publicou textos sob o 

pseudônimo de Dr. Karl Otto Bärnklau, destacando-se dois títulos “Desordens da 

enfermidade – Triunfo da arte médica” e “Existem enfermidades incuráveis? Não!”, 

publicados pela editora Karl Schusteck, Hanau/Main, Alemanha. Nesses textos, conforme 

os autores citados, Petö descreve e confirma a maneira positiva e apaixonada de defender  

sua posição diante da enfermidade: de que o ser humano dispõe de mecanismos naturais 

que podem ser estimulados por meio de uma vida ordenada e de métodos naturais de auto-

ajuda.  

Petö aliava à sua personalidade, curiosa e arrojada, uma inteligência sensível sempre 

em busca de novidades para dar uma melhor qualidade de vida ao ser humano. Conhecedor 

das Ciências Humanas, desenvolveu, também, a faceta literária e poética, compondo 

novelas curtas, poesias e dramas. A escritora Annete Fink (1998), citando Hári (1992) 

descreve que, nesses trabalhos, publicados em 1931, já se podem reconhecer os princípios 

fundamentais da estimulação condutiva (HÁRI, apud Fink, 1998, p. 51). 

Hári (1998) descreve Petö como um homem com idéias e práticas um século à 

frente de seu tempo: tinha “um espírito não conformista” como característica pessoal. Hoje, 

reforça a autora, a interdisciplinaridade, entendida como o diálogo entre as disciplinas, é 

enfatizada pelas ciências modernas, o que já era a forma de pensar deste médico na sua 

época. Petö pensou e construiu seu sistema com uma visão de Educação que contempla o 

desenvolvimento integral, definindo a Educação Condutiva como um sistema unificado 

para atender pessoas com seqüelas de paralisia cerebral. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, Petö, como filho de judeus, foi para Paris, onde 

escreveu alguns temas especializados de medicina. Durante esse tempo, sua biografia 

descreve o que significou pertencer a uma comunidade judaica, vivendo em uma época 

marcada pela ditadura de Hitler. Nesse período, conviveu com uma menina que havia 

sofrido poliomielite. A partir da observação intensiva desse caso, desenvolveu os 

fundamentos do que chamou de “terapia do movimento”.  

Insatisfeito com as práticas tradicionais aplicadas às pessoas com seqüelas de lesões 

cerebrais, que ainda utilizavam princípios mecanicistas, através de exercícios diretos, por 
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condicionamentos e que provocavam apenas reações mecânicas, Petö propõe uma 

alternativa para ultrapassar essas limitações: conceber uma reeducação das funções 

alteradas pelo processo de aprendizagem. Evidencia-se, aqui, um dos fundamentos teórico-

metodológicos da Educação Condutiva, baseado na aprendizagem consciente e ativa da 

pessoa. 

Nessa perspectiva, criou e impulsionou o sistema condutivo acreditando que, 

quando estimulados, tanto a criança como o adulto são capazes e querem aprender, mesmo 

que seu sistema nervoso esteja severamente lesionado, no sentido anatômico, como no caso 

das paralisias cerebrais. Petö, dando ênfase à aprendizagem como um dos motores de 

desenvolvimento da pessoa, insiste que esse processo deve ser contínuo, ativo e resultante 

da integração das dimensões motora, afetiva e cognitiva. Considera que a qualidade 

humana da vontade expressa pelo querer, pelo desejo de atuar, compreender e ser 

compreendido, é impulsionadora de aprendizagem.  

Outra característica dos programas de Educação Condutiva é que são estruturados 

para um trabalho embasado nas relações grupais e nos processos de interação entre todos os 

envolvidos no processo educacional. O princípio do trabalho em grupo pode motivar a 

pessoa com paralisia cerebral a envolver-se no trabalho, sentindo-se valorizada e apoiada 

pelo grupo. 

Os amigos e as pessoas que conviveram com András Petö, como relata Forrai 

(1999), o definem como um homem extremamente positivo, capaz de ensinar a andar ou 

comer a uma pessoa ainda que os resultados obtidos fossem muito aquém do esperado. Petö 

encontrava sempre um fator positivo e de sucesso em cada paciente, exigindo que seus 

auxiliares se envolvessem da mesma forma. O criador da Educação Condutiva foi um 

excepcional professor, doutor, psicólogo, cientista e escritor, com um raciocínio ágil e 

brilhante. Recusou-se a aceitar determinismos. Assim, rompeu com paradigmas que 

acreditavam que as pessoas com seqüelas de paralisia cerebral não poderiam aprender a 

superar as suas limitações. Essas características foram consideradas fatores marcantes da 

filosofia de vida de ordem pessoal e profissional de Petö. A história de vida deste homem 

poderá nos referenciar na articulação das contribuições de sua pedagogia, com o 

entendimento do ser humano e das questões educacionais.  
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Logo depois da Segunda Guerra Mundial, Petö reiniciou, com o apoio do Ministério 

do Bem Estar Social da Hungria, seu trabalho de “terapia motora”, em Budapeste. O 

primeiro neurologista infantil húngaro, László Focher, enviou as primeiras crianças para a 

seção experimental de Petö. Eram crianças encaminhadas dos asilos estaduais, em um total 

de dezenove, que foram acompanhas de quatro auxiliares, todos estudantes de medicina. 

Este projeto foi estruturado em programas que organizavam a vida e o trabalho do grupo. 

Um fato considerado relevante é que, depois de dois anos de trabalho, essas crianças, até 

então consideradas com dificuldades de aprendizagem, puderam ir à escola regular. 

(BudaPress 1988, apud : Fink, 1998, p. 51) 

No ano de 1948, foi criada uma cátedra em Terapia Motora, na Escola Superior de 

Pedagogia Terapêutica. O Ministério de Bem Estar Social da Hungria determinou um 

orçamento para manter essa disciplina, que foi assumida por Petö, que, além de titular, foi 

designado diretor do Instituto Estatal de Terapia Motora. 

Em 23 de fevereiro de 1950 foi construído o Instituto de Budapeste, projetado por 

Petö, com capacidade para atender oitenta crianças. Foi mantido, inicialmente, pelo 

Ministério da Fazenda. Nasceu, assim, com a ajuda do Estado Húngaro, um primeiro 

Centro de Terapia Motora. Tal centro foi delineado segundo os planos de Petö e com uma 

perspectiva pedagógica que mudou a organização do ensino das crianças e dos professores 

(chamados, nesse sistema, de condutores). Em 1963, depois de uma batalha incansável, o 

Instituto passou a ser gestionado por Petö, deixando de ser competência do Ministério da 

Saúde e sendo subordinado ao Ministério da Educação.  

O grande cuidado de Petö era manter uma coerência entre o que ele pensava, a sua 

teoria, e como ela era realizada, na prática, pelos condutores. Ele se dedicava a ensinar para 

os condutores como trabalhar com as crianças através da emoção e, ao mesmo tempo, 

fazendo-as compreender e desenvolver seus movimentos. Pál Gegesi Kiss (1999), uma das 

personalidades importantes na sociedade médica húngara, vice-chanceler da universidade 

médica, descreve como Petö agia: “Ele me passou seu conceito e concordei totalmente com 

o mesmo. A essência de seu método se baseia no efeito do exercício corporal e o 

funcionamento mental, ou vice-versa, e colocar isto em prática com as crianças para que 

sua condição melhore. Petö nunca escreveu isso, mas era o que ele estava fazendo quando 

me descrevia” (KISS, apud: Forrai, 1999, p. 47). 
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O atendimento às pessoas com paralisia cerebral era realizado, inicialmente, por 

enfermeiras, o que gerou dificuldades no atendimento pedagógico. Constatando este 

problema, Petö passou a contratar professoras. Entretanto, o trabalho ainda não acontecia 

tal como ele idealizava, surgindo, dessa necessidade, a criação de uma profissão específica 

que atendesse às exigências da proposta. Petö denominou esse profissional de “condutor” 

(konduktor, em húngaro). Tal profissão foi reconhecida oficialmente, na Hungria, no ano de 

1965. 

Petö faleceu no dia 11 de setembro de 1967 (data de seu aniversário), após uma 

reunião com seus companheiros de trabalho, em uma discussão sobre reabilitação de 

adultos. Sua saúde estava fragilizada por um período de doenças entre 1964-1965. A 

doutora Maria Hári assumiu a sucessão de Petö, e, em 1992, Ildikó Kozma a sucedeu. 

Durante muito tempo, pouco foi sabido sobre este sistema fora de Hungria. Hári, 

dedicada à causa da Educação Condutiva, despertou a atenção com suas palestras e, em 

1968, foi convidada para uma conferência organizada pela Spastics Society, no Reino 

Unido, o que resultou em um incrível sucesso. Anteriormente, a Sociedade de 

Espasticidade da Inglaterra havia enviado uma fisioterapeuta, Ester Cotton, para conhecer o 

instituto e a prática de Petö. Os artigos publicados (em inglês) por ela oportunizaram a 

divulgação da Educação Condutiva fora da Hungria. Em 1986, entretanto, um vídeo da 

televisão BBC divulgou os trabalhos do Instituto Petö a uma audiência maciça, 

primeiramente no Reino Unido, espalhando-se pelo resto da Europa.  

Em 1988, o governo húngaro, com o objetivo de difundir a Educação Condutiva, 

criou a Fundação Internacional András Petö, à qual pertencem o Instituto Internacional Petö 

e a Escola Superior de Formação de Condutores. Em 1987, em Birmingham, na Inglaterra, 

é constituído o Instituto Nacional de Educação Condutiva, uma organização em princípio 

com parceria do instituto húngaro. O Instituto Petö é atualmente reconhecido 

internacionalmente e oferece para crianças, jovens e adultos, um atendimento especializado 

e completo de diagnóstico, terapia, assistência e estimulação sócio-pedagógica-terapêutica. 

A Educação Condutiva, como já foi afirmado anteriormente, se desenvolve em vários 

países, entre eles Israel, Austrália, Nova Zelândia, Áustria, Bélgica, Alemanha, República 

da Irlanda e Estados Unidos, Noruega, Suécia, Hong Kong, Japão, México e Kuwait. 
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No Brasil, temos ainda poucas experiências com a Educação Condutiva, aparecendo 

como registro mais significativo, os dados encontrados no site DEFNET: 

www.defnet.com.br: 

* 1990 - Iniciado o processo de aplicação do sistema no Brasil, através do GRHAU, liderado por 
Vera Lúcia Bailão Marujo e Janice De Nardi, em São Paulo, SP. 
* 1993 - A professora Ildikó Kozma assume como diretora-geral do Instituto Petö, na Hungria. 
* 1995/96 - Primeiros contatos por correio comum do Dr. Jorge Márcio Pereira de Andrade com o 
Instituto em Budapeste. Realizada a I Oficina de Educação Condutiva de Ribeirão Preto, com 15 
crianças com paralisia cerebral, promovida pelo CEBRIJ – Centro Brasileiro de Infância e 
Juventude. 
* 1996 - Realizado o I Encontro Rio-São Paulo de Educação Condutiva, promovido pelo DefNet, no 
Rio de Janeiro, RJ. 
* 1996 – O Boletim InfoAtivo nº 4 Ano 1, publica matéria sobre Educação Condutiva com sugestões 
de contato e indicações para pesquisa. 
*1997 - Realizado o I Curso de Introdução ao Sistema de Educação Condutiva, sob orientação do 
GRHAU, promovido pelo DefNet, no Rio de Janeiro, RJ. 
 
Também registramos uma cronologia a partir da nossa experiência: 
* 2004 – Primeiros contatos da pesquisadora com a associação mexicana de desenvolvimento da 
Educação Condutiva – ConNosotr@s 
* 2005 – Participação de uma equipe de profissionais e duas crianças com seqüelas de paralisia 
cerebral no Primeiro Curso Teórico-Prático de Educação Condutiva, em Cuernavaca – México. 
* 2006, janeiro – I Curso de Verão de Educação Condutiva em Santa Catarina, na cidade de Itajaí, 
com o condutor mexicano Irving Ortiz da instituição ConNosotr@s. 
* 2006, agosto – II Curso de Educação Condutiva em Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, 
com o condutor mexicano Irving Ortiz da instituição ConNosotr@s. 
* 2007, julho – iniciada em Itajaí, a Educação Condutiva para um grupo de alunos com a condutora 
mexicana Evangelina Raquel Labastida Del Toro. Este grupo fará parte de uma pesquisa que tem 
por objetivo avaliar as contribuições da Educação Condutiva para crianças e adolescentes com 
paralisia cerebral em programas de atendimento especializado, desenvolvidos nas seguintes 
instituições: Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação Condutiva, Fundação Catarinense 
de Educação Especial e APAEs de Balneário Camboriú, Camboriú e Itajaí. 
 

A trajetória histórica da Educação Condutiva possui as marcas humanas das 

diferentes opiniões e contextos, nos diferentes depoimentos. Petö foi amado e odiado, 

respeitado por muitos e desacreditado por outros. O que trazemos aqui é uma apresentação 

do que foi a inspiração original de Petö, sistematizada por aqueles que o sucederam. Uma 

abordagem pedagógica que ultrapassou os cinqüenta anos de existência e que se espalhou 

pelo mundo em diferentes países e seus contextos atuais. Minha investigação, ainda inicial, 

considera que os princípios de Petö, que serão descritos neste trabalho, trazem um novo 

olhar para a paralisia cerebral. Petö aproximou emoção e razão, acreditando que as pessoas, 

quando motivadas e orientadas, podem encontrar soluções para seus problemas. Petö 

insistia que um sistema nervoso afetado por uma lesão ainda possuía células de reserva para 

serem ativadas. É preciso salientar que o conceito de plasticidade cerebral, na época, não 
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era ainda amplamente difundido e os estudos no campo das neurociências ainda pouco 

avançados. Enfim, esta abordagem pedagógica acredita que todos os seres humanos podem 

aprender. Esta premissa cabe especificamente para as pessoas com seqüelas de paralisia 

cerebral que, pelo desenvolvimento da autoconfiança, podem começar a perceber, sentir e 

reorganizar seus movimentos. 

 

2.2 – As Raízes da Pedagogia Condutiva 

 

Petö foi um grande estudioso e cuidadoso pesquisador. Escreveu alguns textos, mas 

especificamente sobre a abordagem pedagógica que chamou de Educação Condutiva não 

realizou registro algum. Conforme depoimento do Dr. Mikólos Kun (1999) “Ele tinha 

poucos trabalhos publicados. Praticava instintivamente e, de alguma forma, é difícil dar 

uma base científica para sentimentos instintivos. Somente agora, Hári e outros, estão  

escrevendo e passando adiante os exemplos que aprenderam”. (KUN, apud: Forrai, 1999, p. 

82). Maria Hári (1923-2001), médica, começou a trabalhar com Petö quando ainda era 

estudante. Dedicou sua vida trabalhando com a Educação Condutiva e foi a primeira 

diretora, entre 1967 e 1993, após a morte de Petö, no Instituto Internacional Petö, em 

Budapeste. Sistematizou as idéias de Petö, sendo de sua autoria, até o momento, a maioria 

dos textos sobre Educação Condutiva. Trabalhou intensamente na formação de condutores, 

visitando regularmente os grupos condutivos e assumindo a frente da prática condutiva. 

Judite Forrai (1999) escreveu “Memoirs of the bennings of Conductive Pedagogy 

and András Petö”11, uma coletânea de várias entrevistas de amigos, profissionais e alunos 

de Petö. Andrew Sutton, na introdução deste livro, traz algumas considerações importantes, 

que passo a comentar aqui, com o objetivo de propiciar uma maior compreensão da 

pedagogia condutiva e do movimento condutivo, como um todo, que se organizou após a 

expansão para outros países. Sutton (1999) chama a atenção de que é um “livro muito 

húngaro” (p. 3) e que deve ser lido considerando todas as referências pessoais, que 

precisam ser compreendidas como “[...] características da biografia ou da autobiografia do 

país” [idem]. 

                                                 
11 “Memórias do início da pedagogia condutiva e András Petö" – tradução livre 
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Outra questão abordada por Sutton (1999), ainda nessa apresentação, é sobre as 

dificuldades que se encontram nas traduções do húngaro para o inglês. Ele comenta: 

“[...] um problema contínuo ainda existe em torno do uso da palavra ‘cura’, muitas vezes 
infelizmente traduzida como ‘saudável’ ou ‘tratamento’. Precisamente por não ser 
satisfatória, a deixei como está, uma vez que, fazendo assim pode ajudar a transmitir 
algumas das incompreensões e oposições de colegas médicos durante a vida de András 
Petö” (SUTTON, apud: Forrai, 1999, p. 04).  
 
Diante das dificuldades nas traduções de uma língua para outra, as garantias de uma 

fidedignidade de significação ainda permanecem como um desafio, neste trabalho, mas que 

busquei diminuir com as observações e entrevistas durante as visitas aos centros de 

Educação Condutiva. Creio que fica bastante claro que uma visão ampla deve ser 

acompanhada de toda a leitura, contemplando o contexto histórico, cultural e social da 

época e o atual. Outro aspecto relevante que cabe salientar é que, ao apresentar as 

aproximações teóricas colhidas nos materiais encontrados, vale lembrar a necessidade de 

reflexão para elucidar até que ponto houve influência e que efeitos surgiram, contribuindo 

com a prática de Petö. Segundo Forrai (1999), médica e pesquisadora húngara, a vida e o 

trabalho de muitos pensadores, pedagogos, médicos, influenciaram a pedagogia de Petö, 

como o trabalho de John Pestalozzi (1746-1827). Destaca-se na obra deste, a importância 

do trabalho como valiosa ferramenta educacional, insistindo na ordem sistemática e no 

ritmo do trabalho como essenciais para o processo ensino-aprendizagem. Petö chegou a 

chamar seu primeiro instituto de “Policlínica Pestalozzi”. 

A autora ainda cita outro membro da escola francesa que exerceu influência 

decisiva nos princípios e práticas da Educação Condutiva, Jean G. M. Itard (1775-1838). 

Itard determinou princípios novos e essenciais da educação especial, como o de que: “... o 

desenvolvimento de uma função aprimora o trabalho de todas as outras, e que a imitação 

desempenha papel importante no processo de aprendizado” (ITARD, apud: FORRAI, 1999, 

p. 12). 

Edouard Seguin (1812-1880) é outro autor citado por Forrai (1999). Como suas 

idéias tiveram forte influência nos pensamentos e na prática de Petö, apresento, a seguir, as 

três percepções importantes de aprendizado estabelecidos por Seguin:  

a) A educação consciente deve começar o mais cedo possível, antes da idade escolar, o que 
significa que as mães devem ser ensinadas sobre as formas de educação que curam para 
aplicá-las em casa;  
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b) É essencial que o ensino seja variado e seu ritmo moldado às necessidades individuais, e 
que o trabalho coletivo e direto não pode ser voltado a resultados, ao invés disso a atividade 
em si precisa se tornar o objetivo.  
c) Não existem casos sem esperança, e as habilidades intelectuais dos deficientes podem ser 
desenvolvidas. (SEGUIN, apud: Forrai, 1999, p. 12) 
 

Observando a estrutura organizacional do modelo húngaro de Educação Condutiva, 

essas concepções, descritas acima, sugerem estar presentes na prática quando os grupos 

condutivos de crianças de até três anos realizam as atividades acompanhadas da mãe, do pai 

ou de outro familiar. Outra forma de organização são os grupos de orientação aos pais, com 

práticas a serem observadas no dia-a-dia da criança. Parece que Forrai (1999) aproximou as 

concepções de aprendizado de Seguin à prática de Petö, principalmente no que se refere ao 

trabalho em grupo, ao papel do ritmo no processo de aprendizagem e na sua atitude em não 

aceitar determinismos, acreditando nas inúmeras possibilidades humanas de 

desenvolvimento.   

Forrai (1999) ainda evidencia, como raízes da pedagogia condutiva, a presença das 

qualidades das escolas de Steiner (1861-1925) e de Kodály (1882-1967), que se dedicavam 

a desenvolver tanto o intelecto, quanto os aspectos físicos e emocionais das pessoas. A 

análise realizada por Forrai, parece profunda e coerente, pois as características apresentadas 

até agora são claras na teoria e na prática da Educação Condutiva descrita por outros 

autores já citados e que serão apresentadas no decorrer do trabalho. 

O trabalho de Petö foi apreciado por muitos, como se refere o neurologista Karoli 

Akós, que se dedicou, após a morte de Petö, a dar uma explicação técnica sobre a essência 

da abordagem condutiva. Em entrevista a Forrai (1999) ele afirma: 

“Praticamente falando, Petö estava à frente de sua época. Estava à frente da evolução na 
medicina que ocorreu durante os anos seguintes, nos quais a chamada cooperação 
antropogênica,  discute a influência do desenvolvimento pessoal e seu papel no tratamento. 
A essência disto é o aumento no aprendizado da eficiência do cérebro humano. Petö 
desenvolveu isto na prática, e ensinou isso”. (AKÓS, apud: Forrai, p. 123)  
 
Akós (1999) afirma que, em via contrária, o trabalho de Petö foi observado com 

hostilidade por profissionais da medicina.  

“Seu sucesso era devido à aplicação médica do elemento humano na biologia e ao estudo 
das causas que ainda eram negligenciadas [...], seu método estava em concordância com os 
resultados de pesquisa neuropsicológica soviética [...] Nas circunstâncias da época, era 
difícil para círculos médicos conservadores inibir qualquer atividade cuja “superioridade” 
soviética pudesse ser provada. Mesmo assim, a medicina internacional tradicional rejeitava 
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o método de Petö como para-médico, não se encaixando em sistemas existentes...” (ÁKOS, 
apud: Forrai, 1999, p. 47). 
 
Um artigo de Tatlow (1997) estabelece uma analogia entre a teoria de 

Vigotski/Luria e a abordagem pedagógica de Petö. A autora afirma que Petö, Luria e 

Vigotski entendiam o desenvolvimento do ser humano de forma integral, “... como pessoas 

ativas, que precisam ativar simultaneamente o corpo e a mente” (TATLOW, 1997, p. 34). 

Aproximando essas perspectivas, cita que Petö e Vigotski compreendiam a educação como 

uma tarefa social, como ocorre na organização dos grupos da prática de Petö. Vigotski, 

Luria e Petö manifestaram-se contra os exercícios mecânicos, insistindo na necessidade de 

motivação para aprender. A concepção de Luria sobre a relação entre a ação motora e a 

linguagem parece estar fundamentando a facilitação criada por Petö, chamada de “intenção 

rítmica”.  

Em publicação mais recente, Medveczky (2006) afirma que o instituto Petö foi 

visitado, na década de 60, por “muitos cientistas, entre eles Jean Piaget, Alexander Luria, 

Berta Bobath” (p. 13). Os dados encontrados são poucos e apenas citam que houve um 

contato entre eles. Mesmo assim, isso sugere que o universo da teoria de Petö foi 

constituído por uma múltipla troca de experiências (acadêmicas e profissionais). 

O olhar de Petö sobre a paralisia cerebral, sob um enfoque da aprendizagem, o 

levou a desenvolver uma prática específica de aprendizado, revelando um entendimento da 

relação entre o ensino e o aprendizado que permite afirmar, a existência de um paralelo 

com psicólogos do desenvolvimento pautados em uma matriz dialética. A concepção do 

ensino orientado para o “amanhã”, ao invés do “hoje”, no desenvolvimento infantil, 

aproxima a Educação Condutiva  dos trabalhos de Vigotski. A perspectiva dos trabalhos de 

Leontiev, enfatizando a atividade prática, possibilita uma aproximação à participação ativa 

que Petö considerou fundamental para a aprendizagem. A relação próxima entre o 

movimento e a emoção foi ensinada por Petö aos seus “condutores” e remete aos trabalhos 

de Wallon. Também existem afinidades com o trabalho de Feuerstein (1921), que 

interpretou a “experiência da aprendizagem mediada” e que, como Petö, acreditou que 

todos podem aprender por meio de formas de aprendizagem cooperativa.  

Maria Hári, a sucessora de Petö, que acompanhou de perto o seu trabalho, afirma: 

“Sua vida, seu trabalho e sua criatividade foram todos direcionados ao progresso. O sistema 
de educação condutiva que ele estabeleceu exerceu uma influência significante nas idéias 
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sobre a reabilitação. Ele está extremamente além de sua época, nas áreas de integração e da 
normalização, e mostrou a forma para atingir a reabilitação humanista. Ele ampliou os 
horizontes, considerando mais importante incluir as pessoas na sociedade, ao invés de 
segregá-las. Petö foi o primeiro a considerar a deficiência como sendo um problema 
educacional [...]as reações de seus colegas da época eram misturadas. Alguns se viravam 
em sua direção outros afastavam-se dele – seu trabalho foi assimilado durante seu tempo de 
vida. [...] ele enfrentou a oposição através de sua força moral e sua força de vontade”. 
(HÁRI, apud Forrai, 1999, p. 157) 
 
András Petö, sua história e o contexto histórico do seu trabalho, que chamou de 

Educação Condutiva, sinalizam para a compreensão da unidade de cada ser humano, 

inserido em um contexto e que depende da qualidade das relações sociais para se 

desenvolver. Dessa compreensão foi criada uma proposta pedagógica voltada às pessoas 

com seqüelas de paralisia cerebral, pautada em uma mudança de perspectiva mecânica para 

uma concepção de aprendizagem consciente e ativa.  
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3 – BASES FILOSÓFICAS E PEDAGÓGICAS 

 

3.1 – Uma pedagogia do movimento: aprendizagem consciente e ativa 

 
“Os aspectos das coisas que são mais importantes para 
nós ficam ocultos devido à sua simplicidade e 
familiaridade”.         
                                                                      Wittgenstein 

 

 

O ser humano é, por sua natureza, um ser social e ativo. E é essa natureza social e 

ativa que possibilita ao homem interagir com o meio e com os seus pares. A interação, ou 

seja, a ação entre, requer por princípio, algum tipo de movimento. É nessa linha de 

pensamento que gostaríamos de iniciar a discussão sobre os princípios pedagógicos da 

Educação Condutiva. Consideramos que o movimento é precioso e está presente em todos 

os momentos da vida do ser humano, desde o seu nascimento. É pelo movimento que o ser 

humano interage com o meio ambiente, relaciona-se com os outros. O movimento 

possibilita o autoconhecimento, a compreensão de suas possibilidades e limites. Enfim, a 

sua forma particular de ser e estar no mundo. Nesta perspectiva, evidencia-se que se 

movimentar é de grande importância biológica, psicológica, social e cultural. Planejar 

estratégias de movimento, criar condições para que as pessoas com paralisia cerebral 

possam se movimentar é fundamental para a Educação Condutiva.  

A ênfase na aprendizagem, em oposição ao tratamento, amplia o entendimento 

sobre a deficiência, ultrapassa uma visão médica e assume um caráter social. As idéias 

sobre o aprendizado aqui apresentadas, não são conceitos unicamente pertencentes à 

Educação Condutiva. São conceitos da Psicologia e da Pedagogia aplicados 

sistematicamente ao campo da reabilitação para as pessoas com desordens motoras. Petö 

sistematizou conceitos de várias ciências, como a Neurologia, a Fisiologia, a Pedagogia, a 

Psicologia, que considerou significativos para elaborar a base filosófica e pedagógica do 

sistema condutivo. Como uma pedagogia do movimento, podemos compreendê-la pela 

afirmação de Sutton (1986): “[...] é fundamental para a Educação Condutiva que as 
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desordens motoras possam ser controladas [...] através do ensino, por exemplo, através de 

processos educacionais voltados a geração de desenvolvimento mental, tanto afetivo como 

intelectual. Este princípio a distingue de todas as outras abordagens”. (SUTTON, apud: 

Gombinsky, 2005, p. 34) 

Refletir sobre o movimento humano consciente justifica-se pelo entendimento das 

estreitas relações entre os processos psicológicos e os processos fisiológicos, tendo como 

ponto de convergência o indivíduo, em sua totalidade, um ser biopsicossocial. Para isso, 

consideramos duas idéias fundamentais: a) o corpo humano como um complexo interligado 

(de processos psicológicos e fisiológicos) e em interação com o meio em que vive; b) a 

aquisição consciente de conceitos sobre o corpo e a motricidade. As reflexões aqui 

apresentadas consideram uma análise do desenvolvimento do comportamento motor 

humano, para além das manifestações individuais que possam caracterizar o que uns podem 

realizar e outros não. Ou seja, pretendemos discutir em linhas gerais as possibilidades da 

espécie humana, a partir de seu aparato biológico e da importância das relações 

estabelecidas com o meio social. 

Na história do homem, o desenvolvimento motor é um processo contínuo, sendo 

que as maiores e mais significativas alterações ocorrem nos primeiros dezoito meses de 

vida de cada um. O ser humano desenvolve seu domínio de controle corporal caracterizado 

por seus primeiros momentos de inabilidade, seguindo um processo crescente para a 

habilidade e finalizando até um declínio, marcado novamente por inabilidades. Colocar 

assim, de uma forma tão simples, apenas retrata o ciclo vital: o que pode significar ficar 

pela primeira vez em pé e a diferença do levantar-se ao final da vida. São mudanças que 

acompanham o desenvolvimento e o comportamento motor, que não representam apenas o 

surgimento de uma ação, mas também a perda. Para saber trabalhar e enfrentar as 

limitações impostas por uma paralisia cerebral é preciso reconhecer que o cérebro se 

desenvolve e que, pela aprendizagem, pode mudar ao longo da vida.  

Queremos enfatizar que o movimento é mais do que a atividade motora. O 

desenvolvimento motor precisa ser compreendido como o desenvolvimento das habilidades 

de movimento. Uma criança em seu desenvolvimento natural, numa conquista gradual de 

suas habilidades, aprende a manter o equilíbrio da cabeça, a engatinhar, a comer, a andar, a 

falar, a brincar. Isso requer entender o comportamento motor como uma expressão de 
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integração de todos os domínios: motor, afetivo, social e cognitivo. Esse caráter do 

movimento é que caracteriza a importância do domínio motor no processo de 

desenvolvimento integral do ser humano.  

Cabe ressaltar a importância dos sistemas ósseo e muscular para que o movimento 

ocorra, mas deve ser considerado, também, que o movimento é resultado de muitos outros 

sistemas. Todo o corpo humano é um sistema complexo, constituído por inúmeros sistemas 

e subsitemas, tais como o nervoso central, o motor, os sensoriais e tantos mais, que também 

se interligam em diferentes formas de comunicação. Damásio (2001, p. 47) descreve que “o 

sistema nervoso central está ‘neuronalmente’ ligado a praticamente todos os recantos e 

recessos do resto do corpo por nervos, que no seu conjunto constituem o sistema nervoso 

periférico. Os nervos transportam impulsos do cérebro para o corpo e do corpo para o 

cérebro”. 

Ainda discorrendo sobre a interconexão entre cérebro e corpo, Damásio (2001, p. 

113) a denomina como “o organismo interior”  que é constituído por duas vias. Uma via 

constituída pelos nervos motores e sensoriais, que transporta sinais de todo o corpo para o 

cérebro e vice versa; a outra, seria a corrente sangüínea que transporta os sinais químicos, 

como os hormônios e os neurotransmissores, como a dopamina e a acetilcolina. Assim, o 

cérebro pode atuar em todas as partes do corpo por intermédio dos vários subsistemas 

sensoriais, como também por meio das substâncias químicas, produzidas pelo organismo. 

Uma atividade motora, como se levantar de uma cadeira, desencadeia um fluxo de 

informações provenientes dos sentidos e da interação dinâmica com o meio. O sistema 

nervoso será informado, por exemplo, de quais músculos foram contraídos, a força da 

contração, quais articulações estavam envolvidas no movimento e assim por diante.  

Conforme a literatura médica, o tecido cerebral é constituído por células nervosas, 

os neurônios, que são essenciais para toda a atividade cerebral. Cada neurônio, 

normalmente, possui um prolongamento chamado axônio e vários processos ramificados 

chamados dendritos. Essas ramificações são responsáveis pela transmissão dos sinais entre 

os neurônios e as diferentes áreas do cérebro, compondo uma rede de informações. Todo  

ser humano possui centenas de bilhões de neurônios, logo ao nascer, que apresentam pouco 

contato entre si. Passados um ou dois meses, cada célula nervosa se torna mais ativa, 

enviando sinais, como uma corrente elétrica, a milhares de outras. Esses sinais são 
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recebidos em pontos especiais de contato – as sinapses – que se encarregam de transmitir as 

informações entre as diferentes células.  

Pela estimulação de uma ou mais de nossas percepções, os neurônios excitados 

desencadeiam impulsos que se propagam, como que em potenciais de ação.  As redes 

neuronais vão se desenvolvendo a cada novo estímulo, experiências, pensamento ou ação, 

com mais ou menos intensidade ao longo da vida. Essa compreensão de que quando 

aprendemos, nossas conexões cerebrais se modificam, subsidiam a prática da Educação 

Condutiva. Os processos de aprendizagem alteram a nossa rede neuronal, isso significa que 

aprendemos fazendo. Como coloca Damásio (2001): 

“Reside aqui o centro da neurobiologia, tal como a concebo: o processo por meio do qual as 
representações neuronais, que são modificações biológicas criadas por aprendizagem num 
circuito de neurônios, se transformam em imagens em nossas mentes; os processos que 
permitem que modificações microestruturais invisíveis nos circuitos de neurônios (em 
corpos celulares, dendritos e axônios, e sinapses) se tornem uma representação neuronal, a 
qual por sua vez se transforma numa imagem que cada um de nós experiencia como sendo 
sua.” (DAMÁSIO, 2001, p. 116) 

 
As redes neuronais são desenvolvidas graças à multiplicidade de estímulos que o 

cérebro recebe em constante interação com o meio exterior. Para o seu desenvolvimento, o 

cérebro demanda daquilo que se experienciou e do que se aprendeu. É preciso alimentar o 

cérebro de informações visuais, táteis, auditivas etc. como forma de desenvolvimento e 

aprendizagem. Com a mesma intensidade com que corpo e cérebro interagem, o ser que 

eles formam se relaciona com o meio ambiente em que vive. A apreensão dos estímulos 

exteriores pelo ser humano é mediada por seus movimentos e por seus aparelhos sensoriais, 

desta forma, inferimos que as imagens mentais são desenvolvidas a partir dos sentidos e 

dos movimentos.  

Além dos cinco sentidos bem nossos conhecidos, e que revelam o mundo sensível 

para nós, Sacks (2004) discorre sobre outros sentidos, que são importantes nesta reflexão. O 

autor se refere à propriocepção que governa a nossa orientação corporal. Historicamente, 

em sua descoberta, foi denominado “sentido dos músculos” e na atualidade o entendimento 

do sentido proprioceptivo ainda guarda muitos segredos, mas é conceituado por Sacks, 

como “complexos mecanismos e controles pelos quais nosso corpo se mantém 

adequadamente alinhado e equilibrado no espaço” (p. 88). 
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Os acontecimentos mais marcantes da vida estão relacionados com o movimento: a 

aquisição da marcha, da fala, a conquista da autonomia para os desafios da vida diária. Ao 

deixar o colo materno a criança inicia seu processo de independência, explorando o 

ambiente, experimentando, aprendendo a fazer escolhas, resolver problemas e tomar 

decisões. O seu desenvolvimento vai depender, como afirma LeBoulche:  “como tudo que 

se relaciona ao crescimento, o desenvolvimento psicomotor ocorre impulsionado pelo 

estímulo duplo da maturação biológica inerente ao processo de crescimento e da 

estimulação social que a criança recebe”(LeBoulche, 1983, apud: Coll; Pallacios; Marchesi, 

1993, p. 41). 

Os aportes teóricos das Neurociências vêm apoiar a Pedagogia diante do desafio 

para se compreender as intricadas relações entre mente e cérebro no processo de 

aprendizado. Essas interações se revelam em uma equação complexa de processos químicos 

e ambientais que se complementam. Graças às neurociências sabe-se que atividades 

pedagógicas sistematizadas, como a leitura e a escrita, podem influenciar a organização 

funcional dos sistemas cerebrais. Da mesma forma, o envolvimento emocional pode criar 

situações de segurança ou de desafio ao aluno, que também desencadeia mudanças físicas e 

químicas favorecendo as sinapses que ativam o processo de aprendizagem. Nessa 

perspectiva, procurar entender a estrutura, o desenvolvimento, o funcionamento, do sistema 

nervoso vem sendo objeto de estudo das neurociências aplicadas à Educação, sob um 

enfoque múltiplo: biológico, psicológico, neurológico, filosófico. Toda essa multiplicidade 

de conceitos visa à aquisição de informações, resolução de problemas e mudança de 

comportamento.  

Compreendemos que a idéia de desenvolvimento humano não pode ser 

desvinculada das noções de aprendizagem. Dessa forma, desenvolver no sentido cognitivo 

e orgânico, significa estabelecer uma relação de aprendizagem, de interação, de 

comunicação intensa entre organismo e ambiente. Ressaltar a importância e o significado 

particular da aprendizagem para o desenvolvimento do movimento consciente tem como 

objetivo, neste texto, confirmar a necessidade de criar estratégias de mobilidade para as 

pessoas com seqüelas de paralisia cerebral, ou seja, oferecer a oportunidade de experienciar 

movimentos como possibilidade de elaboração conceitual. Aprender requer conhecimentos 

prévios e esse é um princípio de aprendizagem reconhecido pela Educação Condutiva.  
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Os avanços científicos no estudo das neurociências confirmam que a prática de uma 

ação, ou seja, o uso repetitivo das conexões cerebrais, provocam o surgimento de células 

chamadas oligodendrócitos. Essas células são responsáveis pela criação de uma substância 

chamada mielina que, por sua vez, aumenta a rapidez e a precisão dos sinais transmitidos 

entre as diferentes áreas cerebrais através dos neurônios e axônios. Daí a importância da 

atividade, da participação, de o aluno ser sujeito no processo de aprendizagem.  

Este é um dos objetivos da Educação Condutiva que se apóia nos conceitos 

descritos acima para oferecer, às pessoas com seqüelas de paralisia cerebral, a oportunidade 

de aprender a realizar experiências de movimentos que ainda não haviam vivenciado. 

Apoiados nas pesquisas que confirmam a plasticidade do psiquismo humano, podemos 

constatar muitas histórias de superação de adversidades motoras que foram proporcionadas 

graças ao atendimento especializado que proporcionou melhores e variadas estimulações. A 

plasticidade cerebral, como já apresentamos anteriormente, se expressa pela capacidade 

adaptativa do sistema nervoso, modificando sua estrutura e função de acordo com a 

estimulação recebida. 

Como a Educação Condutiva é uma abordagem pedagógica que visa a dar 

atendimento especializado às pessoas com alterações e dificuldades motoras, compreende a 

deficiência motora além da lesão ocorrida no sistema nervoso central, como a falta de uma 

integração funcional. O desenvolvimento integral da pessoa e sua funcionalidade é um de 

seus focos de atenção. Esse sistema pedagógico não trata uma função específica, mas o 

desenvolvimento das possibilidades de funções coordenadas. Fundamenta sua prática no 

princípio de que crianças e adultos podem aprender a realizar atividades, desde que sejam 

orientados a querer fazer. Objetiva motivar a pessoa a mover-se, oferecendo atividades que 

promovam o desenvolvimento de uma intencionalidade própria, como dizemos 

cotidianamente “força de vontade”. Assim, o ensino deve estar voltado a despertar em cada 

um a determinação para aprender. A essa determinação Petö denominou o desenvolvimento 

de uma “personalidade ortofuncional” ou seja, uma pessoa com autoconfiança e motivação 

para aprender com dedicação e esforço e, desta forma, encontrar  respostas criativas para as 

necessidades da vida cotidiana. 

Nessa perspectiva, a Educação Condutiva organiza o processo de aprendizagem 

através de programas diários que se desenvolvem por meio das “tarefas em séries”. As 
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tarefas em séries são como ações motoras coordenadas, visando a possibilitar a integração 

funcional e alcançar objetivos reais, entendendo, dessa forma, que cada programa em seu 

conjunto é orientado para a resolução de problemas, oportunizando a aprendizagem pela 

experiência e explorando as áreas cognitivas e perceptuais. Evidencia-se, desse modo, uma 

estreita relação entre aprendizagem e movimento com o objetivo de estimulação funcional: 

ao aprender, as conexões cerebrais podem se modificar. A programação e as tarefas em 

série da Educação Condutiva serão apresentadas no capítulo sobre os elementos e ou 

procedimentos metodológicos e de intervenção. 

Quando afirmamos que Petö colocou um novo olhar para a paralisia cerebral, é sob 

essa perspectiva da aprendizagem que o fazemos. Ele enxergou as dificuldades de 

movimento, insegurança ou confusão, que podem ser características resultantes da paralisia 

cerebral, como uma falta de habilidade para aprender, o que contrariava alguns de seus 

contemporâneos que, até o momento, não consideravam que as pessoas com seqüelas de 

paralisia cerebral fossem susceptíveis de aprender. Petö trabalhou todos os sintomas de 

forma unificada, sempre investindo na multidimensionalidade do ser humano; aperfeiçoou 

seu sistema, demonstrando sua visão irrestrita sobre as possibilidades humanas para se 

desenvolver e aprender. 

É possível sugerir, então, que o sistema educativo de Petö, com sua proposta 

teórico-metodológica, revela suas características particulares: de uma participação 

consciente e ativa, de organização disciplinada, de trabalhos grupais enriquecidos com o 

contato entre as pessoas, enfim, uma pedagogia do movimento que estabelece seu processo 

de aprendizagem mais por meio de ações do que por respostas passivas.  

A Educação Condutiva compreendida como uma pedagogia do movimento, baseia-

se no fato de que o cérebro, mesmo lesionado, pode ser continuamente modelado pela 

experiência sensorial e motora e, desta forma, não cessa de aprender. É importante salientar 

que o termo “aprender” necessita ser compreendido num contexto de ação no qual o objeto 

do conhecimento tenha sentido em relação a seu objetivo, pois o processo de ação será 

organizado pelo sistema nervoso de uma pessoa somente se ela compreender o significado 

para a ação.  

Esta é uma das características desse modelo educacional que entende que a 

realização de um movimento por uma pessoa com dificuldades motoras, perceptivas ou 
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sensoriais, necessita de uma preparação, ou seja, de um movimento planejado. Portanto, 

uma atividade sugerida ou estimulada é uma ação com uma meta designada, com objetivos 

próximos e acessíveis que oportunizem atividades mentais, corporais e sociais. Assim 

sendo, a experiência do movimento será tão mais consciente quanto mais clara estiver para 

a pessoa a meta final a ser alcançada. 

Na perspectiva da Educação Condutiva, esta ação planejada, que precede o 

movimento, é chamada de “intenção”. Para formar a intenção a pessoa necessita de ajuda 

externa, neste caso, a ajuda do condutor, que é o profissional especializado, cuja mediação 

é fundamental para a internalização dos processos. Por exemplo, um aluno, ao ter como 

objetivo aprender a colocar seu boné, sentir-se-á motivado a flexionar e estender o seu 

braço, mesmo várias vezes, compreendendo o que está realizando para atingir o seu 

objetivo, desta forma, superando a simples execução do exercício motor de forma passiva, 

envolvendo-se em seu processo de recuperação pela compreensão dos padrões de 

movimento.  

O condutor ensina como compreender a ação antes do movimento, sendo que cada 

ação é organizada através de uma série de tarefas que ajudam em sua execução final. Ele 

também orienta qual o ritmo necessário para atender cada aluno e suas características 

individuais. Os alunos com um diagnóstico de paralisia espástica12 seguem um ritmo 

diferente dos hipotônicos13 ou mesmos dos distônicos14. Atento a isso, Petö elaborou uma 

forma de intervenção que chamou de “intenção rítmica” da qual iremos tratar mais adiante. 

Apresentando esta abordagem como uma pedagogia do movimento consciente e 

ativo, sinalizamos outra característica da prática da Educação Condutiva: o uso estruturado 

do ritmo e da fala em seus programas. A intenção verbal ou facilitação oral – termo 

também encontrado – é considerada, pelos precursores de Petö, como o elemento 

fundamental para desenvolver a aprendizagem consciente nas pessoas com paralisia 

cerebral. Favorece com que os alunos compreendam, de forma prática, qual a atividade a 

realizar e como podem realizá-la. É uma forma de dar significados aos movimentos através 

de objetivos e da compreensão desses objetivos. Como parte de um amplo processo 

                                                 
12  A paralisia espástica pode ser caracterizada pelo aumento do tônus muscular, isto é, quando os músculos 
apresentam rigidez.  
13 Hipotônicos: caracterizam-se pelo tônus muscular relaxado (flacidez). 
14 Distônicos: apresentam mudança intermitente entre os movimentos. 
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pedagógico, há uma aproximação do desempenho motor com o mental, de forma cognitiva, 

não mecânica, mediado pela linguagem.  

Sobre as relações entre aprendizagem, desenvolvimento e possíveis limitações 

cognitivas que possam ser identificadas nas crianças com seqüelas de paralisia cerebral, 

ainda não há uma clareza. O que se apresenta como uma deficiência cognitiva pode ser 

decorrente da lesão ou da dificuldade da criança em dar respostas ou, ainda, a forma como 

seus interlocutores interpretam essas respostas. A respeito dessas questões, Medveczky 

(2006) considera que, se houver um comprometimento do desenvolvimento mental, este 

pode limitar o desenvolvimento motor, via aprendizagem, mas salienta que esse processo 

acontece em variados graus, comprometendo mais ou menos o processo de 

desenvolvimento, possibilitando mais ou menos independência.  A autora acrescenta: “para 

influenciar as questões acima um caminho preventivo é possível com um plano adequado 

através do desenvolvimento de um programa condutivo, que providencia sessões 

organizadas para crianças em grupo e com a presença das mães. A intervenção precoce em 

grupos torna possível a troca variada de informações e estimulações do meio ambiente” 

(Medveczky, p.25). Esta é a compreensão na perspectiva da Educação Condutiva: organizar 

programas com atividades de aprendizagens visando estimular e aumentar as condições de 

aprendizagem e desenvolvimento. O condutor, avaliando as condições mentais e o nível de 

cooperação do aluno, é o responsável pela organização desses programas que inclui o 

planejamento de atividades individuais que são desenvolvidas em sessões de grupos 

condutivos.  

Acompanhando a prática no dia-a-dia do sistema de Petö, pudemos observar como 

o trabalho dinâmico em grupo, orientado por profissionais, que têm como objetivo o 

máximo desenvolvimento pela participação ativa, oferece motivação constante para a 

pessoa. Para a Educação Condutiva, uma atividade ou tarefa é uma ação com uma meta 

definida, clara, o que a diferencia do simples fazer, pois envolve a pessoa e ajuda a 

compreender o que aquela tarefa representa para ultrapassar as dificuldades da vida 

cotidiana. Ou seja, na perspectiva da Educação Condutiva, cada “série de tarefas” deve ser 

planejada para possibilitar, a cada pessoa, uma maior consciência de si, de seus 

movimentos e de suas possibilidades motoras e intelectuais. Petö ia além: associava a 
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educação com toda a vida prática dos seus alunos. Valorizava as qualidades e conquistas 

pessoais incentivando crianças e adultos a se tornarem ajudantes uns dos outros. 

A “atividade no lugar da passividade” é um lema que está constantemente nos 

trabalhos junto aos alunos. Busca-se ultrapassar a experiência passiva na realização de um 

movimento através de exigências reais da vida. Um condutor pode ajudar o aluno a lavar as 

mãos, mas oferece a toalha para que ele realize os movimentos e sinta que está secando as 

mãos, sozinho. Uma atividade oferecida requer que o aluno estabeleça um objetivo que 

esteja, naquele momento, ao seu alcance. Para a realização das atividades que atendam a 

este objetivo, ele pode receber uma ajuda do condutor, como forma de facilitação e que será 

diminuída aos poucos. Compreender o que tem a realizar e sentir-se apoiado e confiante 

para isso são formas de motivação que se apresentam como estratégias positivas de 

aprendizagem consciente e ativa. Um novo gesto executado e aprendido pode transformar-

se em um novo comportamento. 

Diante dos possíveis limites que se impõem às pessoas com seqüelas de paralisia 

cerebral, a Educação Condutiva adquire importância vital, pois permite à pessoa estar em 

um espaço que estimula vivenciar e explorar o seu ambiente, fazendo contacto com vários 

objetos, tendo a oportunidade de estabelecer relações afetivas, sentindo-se acolhida e 

segura para manifestar suas emoções. Trata-se de uma proposta alternativa de educação 

especializada que pode fazer toda a diferença no crescimento e desenvolvimento da pessoa. 

É pelo movimento possível, sozinha ou com ajuda, que a pessoa com paralisia cerebral 

explora e toma conhecimento de seu corpo, desenvolvendo sua consciência corporal, 

experimentando o que acontece consigo, entendendo o que é o seu corpo, suas 

possibilidades e desafios. Mesmo que isso não signifique a realização do movimento 

“considerado correto”, pela experiência do movimento poderá ver o mundo por outra 

perspectiva: eu posso aprender. Eu sou capaz! 
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3.2 – Aprendizagem ortofuncional 

 

O desenvolvimento motor humano constitui-se parte do desenvolvimento integral 

do ser humano, desde a vida intra-uterina. A motricidade passa por diversas e complexas 

transformações, podendo atingir uma sofisticação considerável em termos de capacidade 

adaptativa e, sobretudo, de desenvolvimento. Referimo-nos à motricidade como as 

capacidades do ser humano de produzir movimentos, em todas as suas diversas formas de 

expressão motora. Em um processo de desenvolvimento normal, a expressão motora ou o 

comportamento motor sofrem um processo evolutivo. Com o passar do tempo e com a 

qualidade das interações oportunizadas, o aparato motor modifica-se, tornando o organismo 

cada vez mais apto para a realização de movimentos, gradativamente mais complexos, 

apresentando formas essenciais de movimentos e habilidades para o desempenho de tarefas 

do cotidiano.  

A constituição neurológica da pessoa impõe condições sobre o seu desempenho; da 

mesma forma, o ambiente externo com suas motivações ou frustrações, interfere em suas 

ações. As pessoas com déficit orgânico, como é o caso das portadoras de paralisia cerebral, 

não conseguem preencher alguns requisitos que deveriam ser apropriados às suas idades, 

seguindo a seqüência natural do desenvolvimento humano. De forma alguma 

compactuamos com a idéia de uma naturalização do desenvolvimento. Referimo-nos, aqui, 

aos processos considerados pertinentes à idade cronológica e “habilidades” já 

desenvolvidas.  

Maria Hári escreve que “[...] por definição teleológica, a educação condutiva é um 

sistema de educação cujo propósito central é o restabelecimento ‘ortofuncional’ das formas 

de desorganização nas funções humanas, em particular, nas pessoas com disfunções 

motoras” (HÁRI, 1988, p.1). A reflexão sobre restabelecimento ortofuncional sugere a 

distinção entre o conceito de ortofunção e disfunção. No Dicionário Médico Andrei (1997), 

encontramos o prefixo “orto” (de origem grega), na palavra ortofuncional, que expressa a 

idéia de correto, indicando em geral uma normalidade; já a palavra “disfunção” pode ser 

compreendida como “toda a perturbação do funcionamento de um órgão”.  
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Alcançar a máxima independência, considerando o desenvolvimento integral das 

pessoas e, desta forma, promovendo um restabelecimento ortofuncional de forma ativa, é 

objetivo da Educação Condutiva, que orienta as pessoas para uma proposta de 

aprendizagem consciente e ativa. Na prática, objetiva integrar a pessoa aos grupos e à 

sociedade, buscando superar a deficiência existente, tornando-a, pelo esforço e trabalho, em 

ortofunção.  

Neste enfoque de personalidade ortofuncional, é importante relembrar que a 

Educação Condutiva propõe um novo olhar para a deficiência, especialmente quando dá 

ênfase à aprendizagem em oposição à terapia. Referimo-nos, desta forma, à pessoa não 

como doente, que necessita de tratamento, mas como a pessoa que poderá realizar as mais 

diferentes ações, desde que encontre um ambiente propício para desenvolver suas 

capacidades/habilidades. A personalidade ortofuncional é desenvolvida pela “intenção”15 e 

aprendida pela “facilitação condutiva”16. Esses conceitos, no contexto da Educação 

Condutiva, configuram-se como ferramentas pedagógicas que auxiliam as pessoas no que 

diz respeito a lidar com seus problemas de aprendizagem. Devem ser entendidos e 

praticados, portanto, como processos que incluem participação e criatividade na solução de 

um problema. Não se trata, simplesmente, de uma ajuda, um apoio, mas de uma forma de 

mostrar para a pessoa como ela pode se ajudar. O fim último é a conquista de uma pessoa 

ativa e propositiva, pelo incentivo a dar respostas criativas, ao se expressar e a agir em um 

mundo real. 

O meio no qual a criança se desenvolve requer, já nos seus primeiros anos de vida, 

uma série de habilidades. Podemos analisar esta questão a partir das características gerais 

do ser humano, de adaptação ou de aprendizado: as condições e as respostas variam 

largamente atendendo às condições biológicas, históricas e até locais. Para abordarmos a 

questão do desenvolvimento ortofuncional, é preciso compreender o papel que o contexto/ 

meio/ cultura desempenha sobre o ser humano. Trata-se de um processo interdependente, 

no qual as funções biológicas/motoras se transformam. 

                                                 
15 Intenção é um conceito que sugere a vontade da pessoa em envolver-se de forma participativa em seu 
processo de aprendizagem. 
16 Facilitação condutiva pode ser compreendida como todas as ajudas oferecidas para oportunizar 
desenvolvimento. Este conceito será um capítulo apresentado mais adiante. 
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Essas considerações nos aproximam do conjunto das idéias de Vigotski e das 

apresentadas por Pino (2005) sobre o estudo de desenvolvimento cultural da criança. De 

acordo com Pino, “[...] de um lado as funções biológicas transformam-se sob a ação das 

culturais e, de outro, estas têm naquelas o suporte de que precisam para constituir-se, o que 

as torna, em parte, condicionadas pelo amadurecimento biológico daquelas” (PINO, 2005, 

p. 31). Isso nos revela a importância da inserção da criança nas práticas sociais que 

favorecerão a emergência das funções culturais, pela mediação do outro. 

Uma pessoa ortofuncional pode ser caracterizada pela capacidade que possui para 

desempenhar tarefas que são características de sua faixa etária, ou por um alto nível de 

capacidade para variar as formas de atingir seus objetivos. Conforme cada fase, são  

solicitados a uma criança vários níveis de aquisições que possam atender às necessidades 

biológicas, psicológicas, sociais, como por exemplo: sugar, engatinhar, andar, falar, entre 

tantas outras tarefas que revelam as possibilidades de desenvolvimento humano. 

Para a Educação Condutiva, é importante reconhecer que as lesões cerebrais, 

mesmo as mais graves, geralmente deixam uma capacidade residual considerável no 

cérebro e, desta forma, os requisitos para as atividades da vida cotidiana podem ser 

satisfeitos, quando forem estimulados de forma adequada e que se intensifique com a 

continuidade. Vale, ainda, considerar a disfunção como as dificuldades que as pessoas 

podem enfrentar para atender às variadas demandas físicas, psicológicas, sociais do seu dia-

a-dia; dessa forma, pode ser compreendida pelo não uso dessa capacidade residual, pela não 

exploração desta possibilidade, que pode estar lá para ser estimulada.  

Em sua dimensão pedagógica, a Educação Condutiva fundamenta suas práticas no 

conceito da neurologia, da plasticidade cerebral, e daí, na compreensão de que o cérebro, 

mesmo lesionado, possui a capacidade de estabelecer novas conexões, desde que seja 

constantemente desafiado a alcançar o objetivo. Petö considerou a aprendizagem como o 

caminho para o desenvolvimento ou a reabilitação dessas possibilidades, resgatando as 

etapas do desenvolvimento humano que não foram suficientemente exploradas.  

Medveczky (2006) afirma que, pela perspectiva da Educação Condutiva, no 

atendimento às pessoas com seqüelas de paralisia cerebral, a fase inicial do processo de 

aprendizagem do movimento é dinamizada pelo condutor. Podemos entender o condutor 

como aquele que “substitui” temporariamente certos elementos regulatórios do sistema 
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nervoso central, que foram danificados pela lesão. Na prática, a forma de atuação do 

condutor, esclarecendo o que a criança precisa realizar, ajudando de forma indireta, 

oferecendo as informações necessárias quanto ao desempenho do movimento, serve como 

um caminho para formar uma nova coordenação.  

Quando a Educação Condutiva direciona sua prática para a aprendizagem, e esta, 

como promotora do desenvolvimento, entende o ser humano em sua totalidade, trabalha 

com as possibilidades para a aprendizagem e o desempenho de tarefas que requerem 

habilidades sociais ou motoras, de locomoção, manipulação e estabilização, que ainda não 

haviam sido estimuladas. As qualidades humanas específicas surgem quando nos 

esforçamos para compreender, para nos comunicar, para atuarmos. Isso exige a participação 

de todos, em um processo de aprendizagem, cujo eixo de discussão seja a singularidade 

daquele que aprende, inserido no contexto do qual faz parte. 

O ser humano leva um tempo considerável para aprender a resolver problemas e se 

tornar hábil respondendo às demandas rotineiras de seu cotidiano. Nessa direção é possível 

sugerir que a aquisição de novas habilidades está diretamente relacionada não apenas à 

faixa etária da criança, mas também às interações vividas com os outros seres humanos do 

seu grupo social. Vigotski (1997, p. 214) afirma, em sua lei geral do desenvolvimento 

humano, que o desenvolvimento de qualquer pessoa está articulado com sua constituição 

orgânica, mas este se funda na vida social, através de suas experiências compartilhadas.  

Desta forma, a diferença essencial entre um ortofuncional e um disfuncional pode ser 

considerada não tanto por suas conquistas, mas pela qualidade das relações que 

estabelecem e pela forma diferente como aprendem. 

Pelos princípios da Educação Condutiva vale considerar que uma pessoa 

ortofuncional é caracterizada pela capacidade geral de adaptação ou de aprendizado, que 

lhe permite durante a vida ajustar-se, mais e mais, compreensivelmente ao seu ambiente 

social e natural. De modo similar, a Educação Condutiva considera que uma pessoa com 

uma deficiência pode ser estimulada a atingir metas, a praticar algumas atividade e, a seu 

tempo, tornar-se hábil para enfrentar e resolver seus problemas diários. Isto não sugere 

estabelecer comparações entre as pessoas que apresentam seqüelas motoras e aquelas que 

não apresentam. O que se pretende é a compreensão do processo individual, do modo 

peculiar que cada pessoa com seqüelas motoras encontra para realizar as suas atividades. 
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Ao aproximar-nos da perspectiva histórico-cultural, sinalizamos a tese de Vigotski, 

quando descreve na defectologia, que uma deficiência pode impulsionar estímulos à 

elaboração de processos de compensação, favorecendo, dessa forma, o desenvolvimento e a 

formação da personalidade. Nesta perspectiva, o autor assume como fato central e básico, e 

objeto de pesquisa, as reações da pessoa, seus processos compensatórios considerados 

como substitutivos ou niveladores do seu desenvolvimento e da sua conduta. Vigotski 

(1997, p. 15) reafirma isso, citando as teorias de Stern, que justificam o processo 

compensatório pela flexibilidade das funções adaptativas e, “graças à unidade orgânica da 

personalidade, outra função assume sua realização”. Com as contribuições de Vigotski 

pode-se pensar em um desenvolvimento voltado à superação da lesão, constituído por um 

processo criador e enriquecido pelas interações sociais que possibilitem autonomia e espaço 

de atuação social.      

Percebe-se que a Educação Condutiva, investindo no aprendizado para a conquista 

da ortofuncionalidade, entende que os desafios enfrentados pela pessoa com deficiência, 

mediados por experiências compartilhadas elevadas e motivadoras, podem tornar o conflito 

em força motivadora para vencer as dificuldades. Pelo processo de aprendizagem, os 

desafios entendidos e assumidos como objetivos a serem alcançados, podem criar uma 

compensação, como argumenta Vigotski: 

“O defeito17 se converte, de tal modo, em ponto de partida e principal força motriz de 
desenvolvimento psíquico da personalidade. Se a luta termina com a vitória do organismo, 
este não só vence as dificuldades criadas pelo defeito, mas também se eleva, em seu 
desenvolvimento, a um nível superior, transformando a deficiência em talento, o defeito em 
capacidade, a debilidade em força, a insuficiência em valor” (VIGOTSKI, 1997, p. 103). 
 

Ainda refletindo sobre o pensamento de Vigotski, compreendemos que, por um 

lado, uma deficiência pode limitar o desenvolvimento, mas, por outro, pode haver um 

processo compensatório, que oportunizará novos caminhos de reorganização das funções, 

possibilitando desenvolvimento. Essas novas oportunidades, através do processo de 

compensação, não ocorrem naturalmente, mas necessitam de uma estimulação por meio do 

exercício de observação, avaliação e reflexão das diferenças, segundo Stern (STERN, apud: 

Vigotski, 1997, p. 14). Vigotski cita ainda a tese de T.Lipps, reforçando a idéia de que “[...] 

a energia se concentra num ponto onde o processo encontrou um obstáculo e procura 

                                                 
17  Nas citações optamos por utilizar os termos em conformidade com os escritos do autor. 
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caminhos para superá-lo. Assim, no lugar onde o processo se vê truncado em seu 

desenvolvimento, se formam novos processos que surgem graças a este impedimento.” 

(LIPPS, apud: Vigotski,1997, p.15) 

Vigotski afirma que essas novas formações, que surgem como compensações no 

processo de desenvolvimento, “representam em sua unidade a reação da personalidade à 

deficiência”.  A compensação seria uma reação da personalidade à deficiência, gerando 

novos processos indiretos de desenvolvimento. 

Todavia, é importante sinalizar que seria um equívoco supor que todo processo de 

compensação finaliza com êxito. Os novos caminhos de desenvolvimento estão 

estreitamente ligados com o grau de deficiência e a riqueza das experiências 

compensatórias. O olhar do outro, as experiências positivas compartilhadas é que poderão 

promover mudanças significativas. Desta forma, caracteriza o processo de desenvolvimento 

como “[...] um processo (orgânico e psicológico) de criação e recriação da personalidade da 

criança, sobre a base da reorganização de todas as funções de adaptação, da formação de 

novos processos sobre-estruturados, substitutivos, niveladores, que são gerados por uma 

deficiência e da abertura de novos caminhos de desenvolvimento” (VIGOTSKI, 1997, p. 

16). 

Nessa perspectiva, parece-nos possível afirmar que bons resultados alcançados na 

realização de tarefas são incentivos para conquistas mais amplas. Pelas pesquisas que vêm 

sendo desenvolvidas no âmbito das neurociências, o sistema nervoso está constantemente 

atento às condições de mudanças, por meio de um sistema de feedback. Ao receber cada 

novo estímulo, o sistema nervoso vai percebendo essas condições de mudanças, podendo se 

tornar mais e mais refinado a cada nova experiência significativa. A impressão que se tem é 

de que a aproximação sucessiva é a forma pela qual dois componentes fazem um ajuste 

para as conquistas mais complexas. Na perspectiva da Educação Condutiva, esta idéia está 

contemplada na organização das tarefas em série, que serão descritas adiante.  

Isto posto, pode-se inferir que a idéia de ortofunção está relacionada com a 

possibilidade de execução de tarefas frente às demandas sociais ou biológicas. Caso 

contrário, quando uma pessoa sente dificuldades ou é incapaz de desempenhar tarefas, pode 

sofrer frustrações sucessivas, acumulando experiências disfuncionais. Tal comportamento 

pode resultar em uma personalidade disfuncional. Ou seja, a falta de obtenção de sucesso, 
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as falhas, repetidas várias vezes, podem promover sentimentos de inferioridade e 

insegurança, podendo interferir na nossa capacidade de adaptação geral. A tendência do ser 

humano é aperfeiçoar as possibilidades de bons resultados; o sucesso é subjetivo e vem 

acompanhado de sentimentos de motivação, de perseverança e força de vontade. É nisso 

que a Educação Condutiva aposta ao incentivar o aluno a mover-se, a desenvolver uma 

intencionalidade própria que repercute positivamente no desejo e na vontade de aprender. 

Petö acreditava que uma tarefa está ligada à necessidade de realizá-la, quando 

apresentada como um desafio, como uma meta a ser conquistada, e que o resultado desse 

desempenho sugere um circuito de retorno significativo, cujo progresso será organizado 

pelo sistema nervoso da pessoa. Assim, qualquer tipo de trabalho ou de coordenação do 

sistema nervoso só terá resultado se for apresentado num contexto de ação e que tenha 

sentido em relação a seu objetivo. Hári (1988) confirma essa posição quando escreve que 

“se as pessoas fossem simples máquinas, seus padrões motores poderiam ser melhorados 

direta e definitivamente por meio de um treinamento bem elaborado, mas como o caso não 

é este, a pessoa terá novos e variados objetivos constantemente criados por ela mesma ou 

por quem oferece apoio” (p. 03). 

Para a Educação Condutiva, a aprendizagem pode se realizar mais efetivamente 

quando a pessoa é capaz de compreender o que tem a fazer e que esta atividade tenha uma 

meta estabelecida, com objetivos claros. Esta idéia, de que o aluno precisa compreender o 

movimento que tem a executar, está ancorada na concepção de que o cérebro e o resto do 

corpo formam um conjunto integrado. O funcionamento da mente, pela atividade neuronal, 

se realiza em interação com todo o resto do organismo. Já não é mais novidade, pelas 

pesquisas das neurociências aplicadas à Educação, o modo como todo o processo de 

aprendizagem pode influenciar na organização funcional dos sistemas cerebrais. Pequenas 

metas, que estejam claras, que possam ser realizadas a curto prazo, estabelecem pequenas 

conexões e podem criar uma nova organização interna. 

Na perspectiva da Educação Condutiva, é fundamental o trabalho para desenvolver, 

nas pessoas com seqüelas de paralisia cerebral, uma personalidade ortofuncional. Para isso,  

o profissional especializado, denominado condutor, tem como objetivo trabalhar com a 

pessoa para promover mudanças em uma disfunção do sistema nervoso, planejar para 

buscar objetivos próximos e alcançáveis. Isso, através de situações de jogos e desafios que 
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ajudem a pessoa a compreender e a sentir o desejo de realizar, pelo esforço e dedicação 

constantes. Cabe ressaltar aqui a importância do olhar atento, aguçado e comprometido do 

profissional especializado para atender e respeitar as individualidades de cada aluno, 

possibilitando estratégias direcionadas a cada necessidade e situação específica.  

O condutor não ajuda de forma direta, mas pelo dinamismo, pela expressividade e 

sensibilidade, que são características essenciais; incentiva, anima, exige e conduz, através 

de “facilitações”, para que a pessoa se sinta encorajada e busque todos os meios para 

realizar suas tarefas e alcançar o seu propósito.  

De forma consoante a essa perspectiva, uma disfunção não deveria ser apenas 

observada sob uma ótica determinista, como um resultado imutável. Acredita-se que por 

um processo de aprendizagem, e no uso sistemático do que se tem aprendido, pequenos 

sucessos podem estimular a construção de uma nova ortofunção. A aquisição da 

ortofunção, sob a ótica da aprendizagem e na prática da Educação Condutiva, explora as 

possibilidades humanas pelo trabalho ativo e consciente, considerando que isso seja 

necessário para que o que foi aprendido se consolide mais e mais na organização e no 

desenvolvimento integral da pessoa. Aos poucos, pelo trabalho intencional e constante, o 

aluno poderá desempenhar tarefas de forma independente. 

Reafirmamos que uma nova organização é fruto de um conjunto de adaptações do 

que é geneticamente estabelecido em constantes interações com o ambiente social. Na 

prática, pequenas metas, acessíveis, podem criar pequenas conexões e, passo a passo, 

melhorar o desempenho das funções. Por exemplo, um condutor, ao promover a 

experiência do movimento por uma série de tarefas com os membros inferiores, está 

oferecendo um objetivo que auxiliará na função do caminhar. Estimular a pessoa a 

desempenhar uma tarefa, ir vencendo etapas, superando desafios, pode ser entendido como 

uma oportunidade de o condutor ensinar o caminho em direção à ortofunção. Para se 

alcançar isso, é preciso aprender na prática consciente do dia-a-dia, investir no 

conhecimento da história de vida de cada aluno, entendê-lo como um ser único e acreditar 

em suas possibilidades de aprendizagem. 

Dessa forma, cada objetivo alcançado poderá criar pequenas coordenações que 

auxiliarão na reorganização de uma função. Uma pessoa que seja capaz de fazer uso destas 

pequenas coordenações poderá ser capaz de usar a ortofunção. A Educação Condutiva 
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entende que esse processo pode ser realizado pelas experiências oferecidas à pessoa e que 

essas experiências desencadeiam a aprendizagem. Aprendizagem compreendida em seu 

sentido amplo, que estende seu significado para o desenvolvimento integral de cada um que 

é motivado a participar ativamente. É sob esta ótica que a Educação Condutiva assume uma 

perspectiva educacional, estimulando a pessoa a enfrentar a necessidade de atuar e, desta 

forma, mostrando-lhe que é capaz de encontrar diversas formas de satisfazer suas 

necessidades. 

Toda a argumentação que fundamenta a Educação Condutiva se justifica a partir da 

premissa de que a capacidade para compreender e reconstruir requer uma aprendizagem 

consciente e ativa, discordando do ato de copiar e da realização mecânica dos movimentos 

em uma ação. Esta aprendizagem é desencadeada pela motivação e pelo desejo de realizar, 

atitudes indispensáveis para o encorajamento de colocar em prática tudo o que aprendem no 

dia-a-dia. O uso sistemático daquilo que é aprendido vai se estabelecendo como padrões de 

ações, construídos no curso dos movimentos. O progresso destas ações poderá ser 

organizado pelo sistema nervoso da pessoa, que vai se desenvolvendo e adquirindo cada 

vez mais autonomia.  

Hári (1997, p. 2) relata a experiência com uma jovem universitária que apresentava 

os seguintes sintomas: utilizava cadeira de rodas, possuía a fala incompreensível, além de 

precisar do suporte de ajudantes. A pouca coordenação de fala e de seus movimentos de 

membros pareciam completamente desorganizados. Apresentava características de 

espasticidade e atetose. Ela se considerava deficiente e dependente do suporte de outros. 

Com dois anos de Educação Condutiva, houve mudanças significativas na vida desta moça 

que passou a andar, usar transporte público, resolver suas tarefas do dia-a-dia e ter uma fala 

compreensível. Ela conseguiu se inserir no mercado de trabalho, orgulhosa de si mesma, 

sem se sentir ou se comportar como uma pessoa deficiente. Este exemplo ilustra os 

possíveis desdobramentos da Educação Condutiva na vida de uma pessoa com seqüelas de 

paralisia cerebral, para que construa uma nova atitude em relação à vida. 

O fundamental é isto: uma nova atitude. Um novo olhar para os seus desafios pode 

aumentar a capacidade de auto-realização por meio mais da intenção do que do 

desempenho. A Educação Condutiva, tendo como objetivo central o desenvolvimento de 

uma personalidade ortofuncional, não pode ser confundida como um meio apenas de 



 51 

ensinar a andar, por exemplo. É, antes, uma abordagem pedagógica que se ocupa do 

desenvolvimento das pessoas com seqüelas de paralisia cerebral como um todo, procurando 

uma nova qualidade de intenção que visa alcançar melhores níveis de coordenação.  

Hári (1988) conceitua a “intenção” como representações cognitivas internas, como 

um processo interno direcionado ao objetivo que se quer alcançar. Nas atividades diárias, a 

intenção consciente representa a força, a possibilidade de a pessoa estabelecer objetivo 

(intenções), mantê-los, monitorar o seu progresso em relação aos mesmos, resistir às falhas 

e  superar obstáculos para adquirir a ortofunção.  

Em consonância com essas explicações, a Educação Condutiva considera em sua 

prática a correlação entre a experiência e a percepção. A prática condutiva atribui aos 

fatores cognitivos, como também aos relacionados com a percepção, os elementos 

essenciais ao aprendizado e à habilidade de formar a intenção. Se uma pessoa não possui a 

representação interna da intenção, pois está realizando a atividade pela primeira vez, corre 

o risco de interpretar mal o seu desempenho. Por exemplo, uma pessoa hemiplégica, que 

não sente o movimento precisamente: ao tentar segurar um lápis pode exercer pressão 

exagerada, largando o lápis espontaneamente pela pressão. Isso poderá apresentar 

dificuldades em monitorar a sua performance precisamente. Hári esclarece com esta 

afirmação: 

“[...] quando a pessoa não o faz, ou não pode atingir seu alvo pretendido, é nosso 
ponto de vista que suas dificuldades, no desempenho e coordenação, são atribuíveis 
a uma estratégia voluntária inadequada. Portanto, é baseando-se neste aspecto que 
o valor maior está no processo educativo, para depois o desempenho. O 
planejamento por parte do professor começa ao identificar o resultado desejado no 
qual este havia trabalhado anteriormente, através da investigação de relações 
complexas, achando combinações apropriadas de atividades e conexões entre elas, 
utilizando ritmo e melodia, tudo com o objetivo de estabelecer alvos que o aluno 
possa adquirir conscientemente” (HÁRI, 1997, p. 4). 
 

Desta forma, o processo de aprendizagem é realizado pela via da exploração e das 

descobertas acompanhadas. O condutor apresenta estratégias variadas, rotas alternativas, 

contextos diferentes para auxiliar na conquista dos resultados. A utilização de diferentes 

interações deve aproximar a experiência e as percepções para chegar à aprendizagem 

significativa, através de operações concretas, experiências ativas e positivas. A informação 

processada agora adquire um novo significado através das ações intencionais de sucesso, 
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com a contribuição da condução. Engenhosamente, Petö, com esses conhecimentos, criou a 

“intenção rítmica” como instrumento que aproxima a linguagem para regular o movimento, 

como descreveremos mais adiante. 

Sutton (apud: Gombinsky, 2005) descreveu a ortofunção como “um espiral benigno 

de auto-reforço da motivação, aprendizado e conquista” (p. 37). O restabelecimento 

ortofuncional, segundo Hári (1988, p. 2), é a capacidade da pessoa de trabalhar para 

alcançar um objetivo, mostrando interesse e envolvendo-se de modo produtivo. Com 

relação ao termo ortofunção, Hári (1998) esclarece:  

“Não se alude meramente ao (res) estabelecimento da função motora em si; numa 
medida maior, ressalta-se a capacidade do ser humano de iniciar um processo de 
aprendizagem que vai durar toda a vida, de realizar tarefas que lhe são propostas 
tendo um papel ativo na configuração de seu próprio desenvolvimento, adaptando-
se na medida do possível, às exigências do seu entorno” (HÁRI, apud: Fink, 1998, 
p.102). 
 

Trabalhando sob essa ótica, as pessoas envolvidas no processo, condutor e alunos, 

são motivados a compreender o aprendizado como um processo ao longo da vida, que exige 

esforço e dedicação para a conquista de autonomia na solução dos desafios do cotidiano. 

Desenvolver uma personalidade ortofuncional é possibilitar a participação, construir 

espaços de vida social, encaminhar para o trabalho, para o exercício da cidadania, dar a 

todos o status de dignidade humana. 

As considerações sobre as bases filosóficas e pedagógicas da Educação Condutiva, 

de que temos tratado neste capítulo, nos oferecem uma compreensão sobre o princípio que 

distingue esta abordagem de outras formas de atendimento, que é o princípio da 

aprendizagem. Esta compreensão nos orienta no sentido que as desordens motoras que 

afetam as pessoas com seqüelas de paralisia cerebral podem ser controladas através da 

integração de processos educacionais e reabilitacionais, voltados ao desenvolvimento do 

sujeito integral. Desta maneira, o aprendizado pode modificar a forma como se percebe e 

como se pode lidar com a disfunção motora. Neste sentido, podemos salientar alguns 

pontos observados por Gombinsky (2004): 

- o processo de aprendizagem não é linear; através da experiência e da qualidade das 

relações interpessoais, busca-se uma prática que promova uma aprendizagem que envolva o 

aluno de forma consciente e participativa; 
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- o desenvolvimento de funções cognitivas superiores é promovido pelo 

aprendizado e este, mediado (a motivação, a intenção, a emoção e a linguagem são 

orientadas, em um primeiro momento, pelo condutor); 

- a base do aprendizado é o sujeito com suas características pessoais, seus interesses, 

suas emoções inserido num contexto sócio-histórico. 

- expectativas positivas geram motivação e influenciam o aprendizado. Quando os 

alunos percebem que as pessoas oferecem oportunidade de aprendizagem e demonstram 

acreditar nisso, eles sentem-se encorajados e confiantes a fazer; 

- o aprendizado acontece ao longo da vida e todos podem aprender. As 

aprendizagens são alcançadas via processo de resolução de problemas, aprendendo a 

estabelecer objetivos e trabalhando para alcançá-los.  
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4 – ELEMENTOS E OU PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E DE 

INTERVENÇÃO 

 

4.1 – Sobre o Condutor (Condutora) 

 

“O aprendizado humano pressupõe uma natureza social específica 
e um processo através do qual as crianças penetram na vida 
intelectual daquelas que as cercam” Vigotski (1998) 
 
 

O entendimento da Educação Condutiva depende, em grande parte, da compreensão 

acerca do papel do condutor. O termo condutor em português perde o seu real significado 

devido à tradução do húngaro para o inglês e deste para o português. O conceito original é 

de “regente”. Na visão de Petö é a pessoa que trabalha como um maestro, conduzindo de 

forma harmônica todos os elementos, respeitando as diferenças individuais sem perder o 

movimento do grupo como um todo. Nesta compreensão, o condutor ou condutora, 

constitui em elemento central do sistema condutivo e responsável por todo o processo 

educativo. O condutor é aquele que exerce uma liderança positiva estabelecendo a 

qualidade das inter-relações com o grupo. 

A Educação Condutiva apresenta, como base para suas discussões, a idéia de que a 

maior conseqüência de uma lesão no sistema nervoso central é a desintegração das funções. 

Nesta perspectiva, argumenta, de forma insistente, e estabelece, em seus princípios, que as 

funções separadamente não devem ser tratadas com terapias ou com remédios especiais. 

Segundo Hári e Ákos (1998), essas idéias estão fundamentas em Sherrington (1857-1952), 

considerado o fundador da Neurofisiologia, que chamou a atenção para a estrutura de ação 

integrativa do sistema nervoso. Atualmente, os estudos desenvolvidos pelas neurociências 

já possuem comprovações científicas para estas afirmações. Essas idéias revelam a unidade 

do ser humano. Considerando isso e também o olhar pedagógico de Petö para as pessoas 

com seqüelas motoras de paralisia cerebral, a Educação Condutiva organiza seus princípios 

para desenvolver um processo educacional que seja planejado, visando trabalhar as funções 

de forma coordenada, e, dessa forma, desenvolver toda a personalidade do aluno como um 

sistema integrado de necessidades e possibilidades.  
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Na concepção de Petö, a educação das crianças não poderia ser dividida em seções; 

ele entendia o ser humano como um sistema integrado, portanto, criou uma prática muito 

específica, com uma proposta objetiva de integrar as pessoas ao seu meio social, 

incentivando cada um a alcançar a sua máxima independência. O idealizador da Educação 

Condutiva realizou uma prática voltada ao desenvolvimento do ser integral, num contexto 

de aprendizagens gradativas.  

Essa forma de pensar e praticar, que seus seguidores chamavam de visão holística 

de Petö, era tal, que ele sentiu dificuldades em trabalhar com diferentes profissionais que 

poderiam cuidar separadamente das seqüelas de paralisia cerebral. Ao contrário, o que ele 

queria era um profissional que, na sua opinião, implementasse o desenvolvimento. Ilona 

Szekely, a primeira condutora líder18, relata que “Petö trabalhou intensamente na forma, no 

conteúdo e na duração do treinamento. O nome de que nos chamavam mudou muitas vezes, 

fomos terapeutas, enfermeiras de crianças, mas nenhum destes nomes traduzia o que 

estávamos de fato fazendo” (SZEKELY, apud: Forrai, 1999, p.13). Ao trabalhar com 

estudantes e profissionais da área da saúde, Petö observou que faltava uma teoria básica e 

um conhecimento prático da Pedagogia. Noutra experiência com professores contratados de 

fora do instituto, os resultados também não foram satisfatórios. Mesmo com todas as boas 

intenções e profissionalismo não conseguiram encontrar técnicas efetivas de ensino. A 

atitude unificadora e integrada proposta por Petö não funcionava com os métodos 

tradicionais de ensino e este tipo de trabalho em equipe.  

Essa primeira experiência com grupos de profissionais foi de grande importância e 

revelou os limites do trabalho de uma equipe multidisciplinar, mesmo que o grupo esteja 

disposto a seguir este caminho. As características de cada profissional, separadamente, 

tornam impossível o planejamento e a implementação da Educação Condutiva. O que Petö 

precisava era de um operador integral para o seu sistema complexo; assim, ele ensinou aos 

profissionais as diferentes formas de ensinar às pessoas com seqüelas de lesão cerebral, 

orientando para a criação de estratégias específicas do sistema condutivo.  

Foi longo o processo de reconhecimento e de organização da Educação Condutiva 

como uma abordagem pedagógica, mas Petö permaneceu firme em sua posição, segundo a 

                                                 
18 Não foi encontrada referência escrita sobre o condutor líder. O que foi possível observar na Hungria é que 
cada grupo era conduzido por um condutor, assessorado por outros. Podem ser escolhidos por tempo de 
experiência, dedicação ao trabalho ou como forma de aperfeiçoamento. 
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qual a formação do profissional, do condutor, poderia ser conseguida apenas através de 

uma instituição de educação superior. Criou uma nova e especial terminologia: o conceito 

do condutor, incorporando a performance de quem executa e gerencia o desenvolvimento 

motor e cognitivo, bem como as atividades de auto cuidado. Para capacitar esse 

profissional, propôs um currículo de formação multidisciplinar, que ampliasse a visão sobre 

os conhecimentos necessários para atender pessoas com seqüelas de paralisia cerebral e 

que, principalmente, subsidiasse uma prática estabelecida numa relação positiva de 

interação: professor e aluno.  

O condutor é habilitado a compreender a aprendizagem como um sistema 

complexo, integrado, metodologicamente planejado para ajudar os alunos a ultrapassarem 

seus limites, motivando-os a sentirem-se integrados ao seu meio e com a auto-estima 

elevada. Sua tarefa é apresentar o entorno sócio-cultural e ocupar-se em criar um ambiente 

que promova, na pessoa, uma atitude positiva frente às suas dificuldades, conquistando 

independência e, sobretudo, a vontade e o desejo de aprender. É ele que, a exemplo de Petö, 

deve ser um grande motivador, acreditando que é preciso valorizar o que há de bom nas 

pessoas e incentivá-las acerca do que é possível ser feito com o esforço e a força de vontade 

pessoal. Cabe sempre ao condutor introduzir elementos novos para seus alunos. Ele tem a 

função social e política de expandir todos os campos possíveis de conhecimento. 

A idéia original de Petö, de que deveria haver um instituto superior de educação 

para a formação de professores especialistas começou a tomar forma em 1963, quando seu 

projeto recebeu apoio do Ministério da Educação. Deste então a Hungria permaneceu como 

o centro de qualificação de Educação Condutiva, desenvolvendo-se mais tarde em outros 

países, como em 1996, na Inglaterra. Esta formação está disponível no sistema superior 

educacional, com cursos de graduação e pós-graduação, como forma especial de formação 

de professores. Neurofisiologia, Neuropsicologia, Fisioterapia, Anatomia, Didática e 

Metodologia são algumas das disciplinas que se convertem nos diferentes saberes dos 

profissionais condutores. Como afirma Fink (1998), “isso lhes confere um campo científico 

próprio e um status que lhe corresponde” (p.131).  

Uma das diretoras do Instituto Petö, Ildikó Kozma (1990), esclarece que o currículo 

da formação está organizado para assegurar unidade e interação entre teoria e prática. Os 

alunos estudam por quatro anos (8 semestres). No quarto ano eles têm que preparar e 
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apresentar uma tese e passar pelo exame estadual. No sistema de educação superior na 

Hungria, esta é a única formação que dá ênfase à prática, chegando a uma proporção de 

45% a 50% do tempo semanal. Kozma (1990) justifica: “em nossa opinião, a prática é o 

critério, a pedra fundamental do conhecimento correto, enfim a forma mais efetiva de 

ensinar [...] O aprendizado é um processo dinâmico que necessita de atividades recíprocas, 

nas quais se valorize o papel do aluno e suas experiências como componentes essenciais”. 

(p. 06) 

No I Congresso de Educação Condutiva, que aconteceu em Budapeste, em 29 de 

novembro, Kozma (1990), na conferência inaugural, apresentou os objetivos gerais da 

formação de condutores, que transcrevo a seguir: 

- Preparar os estudantes para trabalhar a Educação Condutiva com bebês, jardim de 
infância, crianças em idade escolar e adultos. 
- Oferecer e desenvolver o conhecimento, experiências e as habilidades necessárias para: 
reconhecer as disfunções motoras, reconhecer as diferentes características de 
personalidade, entender esse conhecimento como instrumento para o desenvolvimento 
integral das pessoas, cooperar com as famílias, planejar e acompanhar o programa de 
Educação Condutiva mais favorável. 
- Criar o interesse, que é um fator indispensável na Educação Condutiva, desenvolver 
inovação e criatividade, e desta forma capacitar os alunos que envolvam as crianças em 
seu ambiente intelectual. 
- Com o foco na prática, inspirar a dedicação, atitudes de orientação às crianças e amor à 
profissão. (Kozma, 1990, p. 6) 

 
Mesmo que Petö não tenha sistematizado suas práticas, a Educação Condutiva, 

como qualquer outra abordagem, por meio dos profissionais que deram continuidade ao 

trabalho, desenvolveu um sistema próprio para formar, preparar e selecionar aqueles que a 

praticam, os condutores. Para alcançar os objetivos que relacionamos acima, soma-se 

durante esses quatro anos de curso acadêmico, uma carga horária de prática diária de 

trabalho com adultos e crianças. 

Tüde Rózsahegyi, a condutora responsável pela formação de condutores e diretora 

do National Institute of Conductive Education, em Birmingham, Inglaterra, em entrevista 

em abril de 2006, afirmou que os cursos de formação são organizados de modo a 

desenvolver competências básicas de práticas e reflexão da teoria. Cada módulo combina 

elementos práticos e teóricos, como: observação e prática da Educação Condutiva, direção 

de atividades para aprendizagem em grupo, análise do desenvolvimento e aprendizagem de 



 58 

crianças e adultos, desenvolvimento do movimento humano, pedagogia e psicologia para 

Educação Condutiva, sintomatologia e prática profissional. 

No primeiro ano, os estudantes iniciam observando e trabalhando ao lado de 

condutores já formados, atendendo grupos de crianças ou adultos, realizando e avaliando 

pequenas tarefas com pequenos grupos. No segundo e terceiro ano, com uma compreensão 

maior e mais completa das seqüelas da paralisia cerebral, os seus efeitos no 

desenvolvimento da pessoa, eles começam a ter mais independência em suas atividades. 

São encorajados a manejar esta complexa organização e a conduzir as tarefas. Um aspecto 

muito importante, valorizado na formação do condutor, é a habilidade desenvolvida para 

reconhecer, na pessoa atendida, as possibilidades para a aprendizagem, mesmo quando 

estas estiverem mascaradas com uma severa deficiência física ou outros impedimentos. 

Rózsahegyi (2003) cita ainda algumas habilidades que são essenciais e que são  

critérios de avaliação na formação do condutor: 

Planejar, liderar e realizar os programas; 
Reconhecer os efeitos do “input”19, refletir sobre o uso e a eficácia deles; 
Avaliar para dar efetividade aos futuros planejamentos; 
Criar experiências positivas de aprendizagem, encorajamento e confiança entre as 
crianças; 
Compreender o papel do desenvolvimento social, incluindo a influências dos pares no 
grupo; 
Ter conhecimento sobre o que pode ser oferecido para promover aprendizagens de forma a 
atender a cada idade; 
Estimular o desejo de participação nas atividades.  
 
Os programas de Educação Condutiva voltados à formação de condutores estão  

orientados para que os então alunos/condutores aprendam a criar estratégias que possam 

ajudar as pessoas com seqüelas de paralisia cerebral a superar as suas dificuldades. Em uma 

visão geral, essas estratégias envolvem uma estrutura de rotina composta de uma 

aprendizagem contínua, de aplicação diária do que foi aprendido e de que cada situação 

seja adequada à faixa etária atendida.  

Os conceitos de Petö que envolvem o condutor como quem está com a 

responsabilidade do desenvolvimento integral, incluindo o desenvolvimento motor, social, 

bem como a aprendizagem dos conteúdos acadêmicos, recebem hoje um apoio maior 

                                                 
19 Input pode ser considerado todos os estímulos recebidos para favorecer a aprendizagem.   
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baseado nos conceitos da Neurociência. A médica neurologista Medveczky (2006) afirma 

que: 

“Distúrbios de concentração e atenção seletiva, dificuldades de aprendizagem e 
desenvolvimento motor são conseqüências de um mesmo processo patológico. 
Conseqüentemente os sintomas de prejuízo de desenvolvimento motor e intelectual são 
representados juntos. As funções cognitivas não podem rigidamente ser separadas da 
regulação motora e vice versa, o desenvolvimento motor pode ser conseguido pela 
influência da função cognitiva” (MEDVECZKY, 2006, p. 8). 
 
Este olhar da Educação Condutiva para a paralisia cerebral, sob o enfoque da 

aprendizagem, ocupa-se em entender o ser humano em sua complexidade e na capacidade 

de cada indivíduo para aprender e se desenvolver. Sabe-se pela neurologia que as 

dificuldades apresentadas em uma área podem desencadear dificuldades em outras áreas 

também. Este conhecimento gerou outro: de que o mesmo caminho para o desenvolvimento 

de uma área pode ser utilizado para outras áreas. Nessa perspectiva, o currículo 

multidisciplinar da formação do condutor visa capacitar para o reconhecimento das 

disfunções motoras e, dessa forma, subsidiar uma prática que atenda às necessidades 

específicas de cada pessoa. Subjacente à formação do condutor está a filosofia da Educação 

Condutiva que salienta a importância do processo de desenvolvimento e a forma como o 

meio social e o ensino podem promover a aprendizagem. Nesta prática, busca-se construir 

experiências compartilhadas de sucesso, nas quais qualquer deficiência torna-se o foco para 

a atividade e para a aprendizagem e valorizam-se as experiências das pessoas usando suas 

próprias técnicas de superação.  

Ao iniciarmos o texto afirmando que o entendimento da Educação Condutiva passa 

pela compreensão do papel do condutor, duas questões metodológicas precisam ficar claras: 

primeiro é que os conceitos da Educação Condutiva formam um todo unitário configurando 

uma abordagem pedagógica unificada. Como afirmam Hári e Ákos (1988), “[...] seus 

detalhes nunca podem ser separados [...] é um sistema unificado, direcionado para o todo 

não para melhorar os sintomas meramente, mas toda a personalidade[...] é um sistema 

inteiro de necessidades para a vida” (p. 214 - 215). Uma segunda questão a ser destacada é 

sobre a necessidade fundamental das boas relações interpessoais entre o condutor e as 

crianças. O contato direto com cada aluno cria um ambiente de trabalho compartilhado, de 

segurança e de ajuda mútua. 
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4.1.1 – A prática da condução 

 

A palavra “condução”, originária do húngaro “kondukció”, e traduzida para o inglês 

como “conduction”, na linguagem técnica da Educação Condutiva assume o sentido de ser 

um processo interpessoal, ligado ao ensino e ao aprendizado, estabelecido entre condutor e 

alunos. Cabe ressaltar que a “condução”, no entendimento da Educação Condutiva, é uma 

ação do condutor estabelecendo contato, visando motivar e orientar o aluno para a 

realização de uma tarefa, incentivando o desenvolvimento de uma atitude positiva para  

aprender. Este é um dos princípios básicos na formação do condutor: aprender a prática da 

condução. 

Promover aprendizagens é uma das habilidades mais requisitadas para a função do 

condutor, que deve estar disposto a criar uma atmosfera positiva de trabalho, através da 

alegria, da música, das histórias, dos jogos, do entusiasmo, construindo relações de parceria 

e confiança. Hári (1990), quando escreve sobre os conceitos humanos da Educação 

Condutiva, dirige-se aos condutores alertando que “medo, tédio, fadiga, negativismo, 

passividade, falta de esperança, não são atributos característicos às crianças, são o resultado 

de uma educação falha” (p.11). 

Hári (1990) dedica-se a escrever aos condutores em formação, sendo enfática ao 

argumentar que “a condução é o oposto de indiferença, e o condutor é o oposto de uma 

pessoa indiferente. Uma pessoa indiferente não estabelece relações humanas, não inspira, 

não oferece segurança e nenhuma alegria” (p.11). Cabe ressaltar, mais uma vez, que a 

Educação Condutiva dá uma importância fundamental às relações humanas, e seus 

objetivos estão voltados para a educação integral do ser humano; desta forma fala mais em 

aprendizado do que em ensino. O condutor tem como objetivo envolver seus participantes 

num processo dinâmico, não apenas numa rotina ou numa série de exercícios. O 

movimento corporal, a atenção com a postura em concomitância com a realização de 

objetivos estabelecidos entre condutor e aluno, oportuniza uma melhora do processo de 

aprendizagem cognitiva através da fala, da música, do texto, das brincadeiras e das 

interações grupais.  
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No modelo educacional da Educação Condutiva, o sujeito da educação é a criança  

ou o adulto, e o papel do condutor é fundamental como mediador desse processo de 

aprendizagens. Conforme os objetivos traçados, primeiramente o condutor, pela prática da 

condução, orienta cada aluno para compreender a ação que pretende, antes da realização de 

cada movimento. O condutor facilita e verifica a execução individual, observando a  

intenção e a resposta motora. Ele está capacitado para conduzir e estabelecer o ritmo para 

atender a cada deficiência motora, conforme cada seqüela da lesão. O processo de 

aprendizagem é enriquecido pela interação que se estabelece entre os membros do grupo e 

o condutor. Nessa perspectiva, a Educação Condutiva afirma que a ação do condutor 

através das facilitações e do feedback pode gerar novas coordenações e um novo 

comportamento a ser observado nas pessoas que participam desse processo educacional. 

Sobre a prática da condução, Hári (1990) esclarece que “[...] não é um tratamento 

paliativo, nem a prática repetitiva de certas funções, não é o resultado de algumas 

correlações estímulo-resposta e nem a formação de hábitos. É trabalho criativo: para a 

solução de problemas” (p. 16). A condução requer, do condutor, liderar indiretamente; que 

ele planeje tarefas de aprendizagem que forneçam ao aluno a tranqüilidade para que possa 

trabalhar e se desenvolver. É uma atitude do condutor, uma forma de agir que se aproxima 

mais de uma forma de pensar, uma filosofia de vida, mais do que um método. É um 

conceito da Pedagogia: a expectativa positiva do professor para com seu aluno promove 

uma relação de respeito, responsabilidade mútua e, conseqüentemente, de desenvolvimento. 

 

 

4.1.2 – O condutor e a observação condutiva 

 

Na prática da Educação Condutiva, outra habilidade que assume um significado 

relevante na definição do perfil do condutor é a “observação condutiva”, uma técnica 

condutiva fundamental. Neste contexto, o significado é de “em operação” e pressupõe que a 

condução deve estar centrada na observação, necessitando produzir efeitos, buscar os 

melhores resultados possíveis. Em outras palavras, é uma observação participativa, não 

neutra do condutor. Ele age em função da resposta do aluno, modificando-a e 

desenvolvendo-a, buscando a forma mais cooperativa de intervenção. As experiências 
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positivas compartilhadas entre o condutor e o aluno favorecem a autoconfiança, 

significando que a criança pode ser ativa e capaz de resolver problemas. É uma forma de o 

condutor ser o mediador das impressões sobre o trabalho: algo que pode ser realizado e 

melhorado gradativamente. 

Hári (1988) considera que a “observação condutiva” é uma das tarefas mais 

importantes do condutor, talvez a mais importante, pois o olhar atento do condutor, 

possibilita a organização da melhor forma de ajudar cada um a conseguir a sua 

independência funcional. As pessoas com seqüelas de paralisia cerebral possuem 

capacidade para aprender e precisam dessa ajuda educacional para realizarem o que 

aprenderam com a melhor performance pessoal. Isso exige do condutor um olhar  

“observador”, comprometido em descobrir as condições necessárias e a melhor forma para 

que cada aluno complete a sua tarefa.  

Na formação do condutor, a orientação recebida é que a prática da observação 

condutiva pode se estender a muitos fatores, tais como: a locomoção, a habilidade para usar 

as mãos, as formas de comunicação, de atenção, de percepção ou da satisfação de 

necessidades biológicas e sociais. Esta técnica possibilita ao condutor encontrar as 

diferentes formas para ajudar, bem como pode indicar o que cada aluno é capaz de realizar. 

Com os dados da observação, o condutor tem subsídios para o planejamento e 

acompanhamento de todas as tarefas que atendam aos requisitos da programação diária dos 

grupos e de cada aluno em particular.   

A observação realizada pelo condutor é um processo operativo e contínuo, com o 

intuito de descobrir as circunstâncias que mais proporcionarão a conquista dos objetivos 

planejados, interagindo de forma a promover o processo de desenvolvimento em cada um.  

Conhecendo o seu grupo e cada elemento dele, o condutor aponta o caminho para atingir as 

tarefas estabelecidas. As tarefas são para o grupo e também para cada um de seus membros, 

de forma que possam ser apropriadas a beneficiar cada indivíduo. 

As orientações claras e demonstrações do que têm a realizar, criam um clima de 

tranqüilidade e de confiança que promove, nas crianças com seqüelas de paralisia cerebral, 

as condições necessárias para que se encorajem a realizar novas tarefas. O menor sinal de 

desatenção de um aluno pode indicar que este não compreendeu a tarefa ou não pôde 

distinguir elementos importantes dela. Isso é foco central do condutor, pois manter a 
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atenção é essencial para a sua função educacional. Descobrir a razão imediata e encontrar 

meios indiretos e atraentes são formas eficientes de chamar a atenção e manter o aluno 

interessado no trabalho. Pode ser um jogo, uma música, um som ou qualquer outra 

atividade educativa. 

A Educação Condutiva acredita que uma deficiência pode ser melhorada através do 

aprendizado da ortofunção, que seria, de modo geral, o aprendizado da forma mais correta 

possível. Por exemplo: uma criança com os pés em posição “club-foot”, precisa aprender  a 

colocar seus calcanhares para baixo, para dar passos de forma correta. Pelas tarefas em 

série, irá aprender, de forma a poder aplicar essa ação em diferentes atividades do dia. O 

condutor, pela observação condutiva, cuidará para que o aluno possa continuar colocando 

em prática o que foi aprendido, entendendo a importância do movimento para corrigir e 

prevenir qualquer reação disfuncional.  

Hári (1988) justifica a importância dessa “relação educacional, pois o aluno com 

seqüelas de paralisia cerebral, pode alcançar melhor resultado contando com a ajuda da 

cooperação condutiva, que seria a possibilidade de um adulto preparado para este propósito 

e apto para ajudar no funcionamento da regulação de seu sistema nervoso prejudicado” (p. 

185). Como em todo processo educacional, a figura e o papel do adulto, nessa relação, é 

fundamental. Nos princípios da Educação Condutiva, encontramos elementos para pensar o 

papel do adulto, que nos aproximam da concepção de Vigotski sobre as relações entre 

aprendizagem e desenvolvimento e o papel do outro, mais experiente; das interações que se 

dão entre o condutor, a criança e o grupo.  

A construção de experiências compartilhadas precisa ter um histórico positivo e 

significativo. Quando o condutor se empenha em criar e manter um ambiente que emana 

segurança, uma atmosfera de alegria e responsabilidade, o aluno vai elaborando suas 

representações de mundo, como também a sua auto-imagem. Através dessas experiências 

de incentivo, de confiança, de atitudes corretas, estará mais inclinado a participar, pois ele, 

como o condutor, estarão trabalhando para o sucesso. O condutor compreende, pelos 

princípios da Educação Condutiva, que aprender está estreitamente ligado às relações 

humanas. Ele entende, dessa forma, que precisa estabelecer laços positivos, pois sabe que 

não se aprende com qualquer pessoa, mas sim com aqueles com quem nos identificamos. O 
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condutor aprende, também, que a expectativa de sucesso é condição para desencadear a 

mobilização dos envolvidos no processo e construir aprendizagens significativas. 

Os objetivos educacionais de Petö, trabalhados na formação do condutor por mais 

de 40 anos, incluem a aprendizagem como fator fundamental para atender pessoas com 

seqüelas de paralisia cerebral. Aprendizagens que compreendem a informação em seu 

sentido maior, na capacidade de desenvolvimento integral, mediada pela convivência com 

os outros e com possíveis modos de vida independente para todos. Uma questão de 

dignidade humana. 

 

4.2 – Intenção rítmica: o uso estruturado do ritmo e da fala 

 

A intenção rítmica é uma das mais valiosas ferramentas nessa abordagem 

pedagógica. Tatlow (1997) afirma que a intenção rítmica, criada por Petö, pode ser 

entendida como uma técnica específica para a deficiência motora, assim como o Braille 

para o deficiente visual. A compreensão do conceito de intenção é importante para a 

avaliação de todas as implicações no uso sistemático da intenção rítmica, como ferramenta 

facilitadora na prática da Educação Condutiva. 

A Educação Condutiva tem por princípio a aprendizagem consciente e ativa, 

procurando desenvolver uma personalidade ortofuncional. Hári (1990) descreve a 

“intenção” como “uma ação planejada, a projeção de um objetivo, que compreende tanto os 

princípios da atividade quanto os da consciência” (p. 23). Podemos entender, também, que 

a “intenção”, em seu aspecto dinâmico e emocional, assume o significado de motivação, 

uma intensa mobilização das pessoas para a realização de algo, para a conquista de um 

objetivo. Na perspectiva da Psicologia Histórico Cultural, os motivos são, em princípio, 

externos à pessoa, ou seja, o motivo pode/deve ser criado culturalmente, a partir de uma 

necessidade, por exemplo. É importante registrar que precisamos considerar a motivação 

como fator determinante para a execução das tarefas, pois as limitações impostas pela 

paralisia exigem, de cada pessoa, um grande esforço com respostas a longo prazo. Neste 

sentido, movimentar-se é uma tarefa cognitiva que vai além dos movimentos ativos ou 

reativos dos músculos. Torna-se, através do resultado da motivação (intenção) e do 

aprendizado, uma nova atitude diante dos desafios a serem enfrentados.  
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Brown (2005) afirma que, mais do que a vontade para participar ativamente, a 

intenção pode provocar uma resposta física do organismo. Recentes descobertas das 

neurociências têm indicado que os sistemas no organismo atuam de forma integrada. Nesse 

sentido, o início de desempenho de uma ação acontece pela interação entre o sistema 

perceptivo e motor, iniciando um diálogo dinâmico e contínuo entre o cérebro, músculos e 

articulações, permitindo que a pessoa, gradativamente, desempenhe as ações pretendidas.  

Quando se está investindo no processo de aprendizagem para a aquisição de 

habilidades motoras, segundo Brown (2005, p. 22), precisamos direcionar a atenção ao 

nível da intenção, “a intervenção deve ser anterior a ação”. Essas afirmações parecem dar 

indícios de uma aproximação ao conceito de zona de desenvolvimento proximal elaborado 

por Vigotski (que seria a relação entre o que, num determinado momento, a pessoa pode 

realizar sozinha e o que pode fazer com ajuda de alguém mais experiente). Diante dessas 

considerações, se atuarmos junto ao aluno, estabelecendo objetivos que ele venha a 

alcançar, mesmo que necessite de ajuda, via facilitações, estaremos abrindo perspectivas de 

aprendizado. 

Com a técnica da intenção rítmica, a abordagem de Petö aproxima-se dos 

constructos teóricos de Luria via entendimento da linguagem como uma ferramenta 

humana específica. Em seus trabalhos, o desenvolvimento da ação motora mediada pela 

linguagem visam influenciar os processos mentais. O destaque para a linguagem, como 

componente fundamental para o surgimento do desenvolvimento do pensamento humano, é 

observado na prática da intenção rítmica pela conexão entre fala, música e movimento. 

De acordo com Vigotski (1988), “a capacitação especificamente humana para a 

linguagem habilita as crianças a providenciarem instrumentos auxiliares na solução de 

tarefas difíceis, a superar a ação impulsiva, a planejar uma solução para um problema antes 

de sua execução e a controlar seu próprio comportamento” (p. 38). O autor reconhece o 

processo dinâmico entre a fala e a ação no decorrer do desenvolvimento da criança. A fala 

mobiliza a ação, direcionando o movimento e provocando a intencionalidade por parte da 

pessoa com seqüela de paralisia cerebral. É neste aspecto que percebemos uma grande 

aproximação entre a proposta pedagógica da Educação Condutiva e os aportes teóricos de 

Vigostki, uma vez que, mais do que um movimento, a intervenção do condutor sobre a ação 

da criança gera uma atividade mediada. 
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Na prática, a intenção rítmica acontece quando o condutor verbaliza pequenas 

tarefas, como objetivos específicos, e os alunos iniciam o movimento, expressando 

verbalmente sua intenção na primeira pessoa, como por exemplo: “Estou sentado reto, reto. 

Eu levanto meu braço direito acima, acima, acima... 1,2,3,4,5”. Explicitar um objetivo é 

uma função importante da intenção rítmica, pois além de preparar toda a ação, favorece 

com que seja realizado de forma consciente e as palavras confirmam o que os alunos devem 

pensar.  Hári e Tillemans (1984, apud: Bairstow, P; Cochrane, R.; Hur, J) afirmam que 

repetir a intenção rítmica na primeira pessoa favorece ao aluno colocar-se como sujeito no 

processo, envolvendo-se de forma ativa. Quando a verbalização e o desempenho estão 

proximamente ligados, é maior a possibilidade de manter o foco de atenção dos alunos para 

a tarefa executada. Neste sentido, podemos compreender que a intenção é a tarefa a ser 

realizada e o ritmo organiza o tempo para desempenhá-la. 

O ritmo pode ser estabelecido e mantido nas diversas atividades pela contagem, 

através das rimas e das músicas. A Educação Condutiva reconhece que o ato de contar 

funciona como um processo articulador entre o período inicial da intenção verbal rítmica 

até o momento em que o grupo consegue concluí-la. Isso permite equilibrar as diferenças 

de habilidades entre os indivíduos no grupo, na realização das tarefas, pois dessa forma, o 

grupo inicia e termina junto. O condutor coordena e motiva o grupo a contar junto, 

formando um coro e confirmando o espírito de cooperação e coesão que permeia as 

atividades grupais. Hári e Ákos (1988) afirmam que “se começarmos contando em voz alta 

e pararmos abruptamente, as pessoas ao redor de nós irão continuar a contar 

involuntariamente, em suas mentes. A seqüência de números virtuais se força20 nas 

pessoas, porque a contagem é um veículo conveniente de ritmo...” (p. 209 - 210). 

Brown e Mikula-Toth (1997, apud: Gombinsky, 2005), ao se referirem à intenção 

rítmica, afirmam que “a teoria básica por trás desta é que a linguagem rítmica torna as 

intenções conscientes, e que ritmos diferentes e estilos de fala facilitam as correções para 

problemas motores específicos. Além disso, o ritmo conecta segmentos de movimento para 

criar fluência” (p. 39). Esses autores argumentam, ainda, sobre a importância dessa 

ferramenta pedagógica na regulação verbal de cada tarefa, podendo auxiliar no 

                                                 
20  A força é compreendida aqui como algo imposto deliberadamente, com o intuito de marcar uma ação que, 
em um primeiro momento é externa ao indivíduo e que, paulatinamente vai sendo internalizada e torna-se 
ação consciente do próprio indivíduo. 
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desenvolvimento da fala, favorecendo a respiração, aumentando a possibilidade de atenção 

e concentração. 

Nessa compreensão, a linguagem associada ao movimento pode ser determinante 

para o desenvolvimento da consciência e da própria memória. Ao nomear a ação realizada, 

cria-se a possibilidade de internalização e de auto-regulação do movimento. O resultado da 

experiência, percebida pelo aluno, é possibilitado pelo feedback do condutor e pode 

produzir um efeito modificador na percepção e realização do movimento. 

Pela intenção rítmica, o aluno alia a intenção, a linguagem e o ritmo, à ação, 

aprendendo a construir e estabelecer novas coordenações. Estabelece-se uma relação mais 

adequada entre intenção e ação, compreendendo novas formas para resolver um problema 

de movimento. Pela compreensão dos aportes teóricos da Educação Condutiva, quando se 

estabelece um objetivo e se nomeia o problema a ser resolvido, a intenção rítmica ajuda na 

orientação e na manutenção da atenção, o que é um aspecto fundamental para a 

aprendizagem. Mesmo que um objetivo leve maior tempo para ser atingido, a intenção 

mantém o objetivo continuamente estabelecido. Isso nos remete ao princípio da 

continuidade e intensidade, significativos para a prática da Educação Condutiva. 

Hári (1988) argumenta que “o processo de intenção rítmica pode ser entendido em 

relação ao significado e ao princípio da aproximação sucessiva” (p. 172). Primeiramente, é 

importante, antes do uso de uma intenção verbal, que o aluno compreenda o que deverá 

realizar, ou seja, que ele atribua significado à ação executada; entende-se que este 

significado é atribuído externamente. Por exemplo, muitas vezes “virar a cabeça para o 

lado” pode ser uma ação totalmente incompreensível para o aluno, por não ter ainda 

realizado esta experiência. Por isso, para entender o objetivo é preciso a mediação do 

condutor, que auxilia na compreensão da atividade, de forma prática. Isso inclui o uso da 

instrução que orienta o planejamento e a seqüência de movimentos mais complexos. “Virar 

a cabeça para o lado”, pode ser demonstrado com uma orientação para “olhar para o lado da 

janela”. Aproximar o significado à experiência favorece que a percepção se torne 

gradativamente mais refinada, tornando a intenção mais consciente e a tarefa cada vez mais 

ortofuncional.  

As práticas da Educação Condutiva têm por objetivo desenvolver o processo de 

autonomia individual e grupal e, para isso, com o tempo, a intenção rítmica vai se tornando 
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mais restrita. Com o uso intensivo da intenção rítmica, as pessoas, aos poucos, vão 

internalizando as habilidades necessárias para o desempenho das diferentes tarefas e a 

intenção rítmica pode ser diminuída ou dispensada, tornando-se um simples plano de ação 

desejado e realizado. Ou seja, à medida que o próprio aluno consegue intencionar e 

dominar suas intenções, o papel da atividade “intenção rítmica” diminui, uma vez que a 

pessoa toma para si o motivo e a operacionalização da ação ou da atividade. Enfim, trata-se 

de uma atividade pedagógica cujo objetivo é balizar a ação das pessoas com seqüelas de 

paralisia cerebral, apoiando-as, até o momento em que sejam capazes de realizar sozinhas 

tais ações. A conquista gradativa de autonomia, da capacidade de aprender a mover-se, vai 

desenvolvendo a autoconfiança, que serve como incentivo para continuar trabalhando e 

conquistar novas aquisições motoras, desenvolvimento emocional, da linguagem e outras 

funções cognitivas.  

 
 

4.3 – A programação diária: as tarefas em série e o programa escolar 

 

“Exigir uma atuação padrão dos alunos é um caminho 
improdutivo; cada um é um, com o seu próprio tempo lógico e 
psicológico e cada um tem uma maneira específica de lidar com o 
conhecimento. Respeitar esta “veia”, este “canal” para o ato de 
aprender é preservar o cérebro de uma possível sobrecarga que só 
contribuiria para uma desintegração total da aprendizagem”.  

Dulce Consuelo R. Soares  

 

O diagnóstico de paralisia cerebral pode criar uma falsa intuição comum, segundo a 

qual as pessoas, cujos movimentos apresentam diferentes formas de comprometimento, 

estejam impedidas de se desenvolverem cognitivamente. Esta idéia, partilhada ainda por 

muitos, dificulta e muitas vezes impede a promoção de um crescimento que poderia vir a 

acontecer. O que queremos enfatizar é a necessidade de acreditarmos e trabalharmos para 

promover um desenvolvimento nas pessoas com seqüelas de paralisia cerebral. 

Consideramos que toda evolução humana requer interferência (seja da mãe, de outras 

pessoas, da Cultura, de maneira mais geral), entretanto, o que queremos enfatizar aqui é que 

a criança com seqüelas de paralisia cerebral não responde da mesma forma às solicitações 

do meio e, vice-versa, o meio também não responde adequadamente às suas necessidades, 
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pois está organizado culturalmente para um determinado tipo humano considerado 

“normal”. 

 A paralisia cerebral, além das deficiências neuromotoras, pode criar limitações no 

desempenho de atividades do cotidiano de uma criança. Há que se pensar, então, em outras 

formas de intervenção que possam atender às necessidades de aprendizado e 

desenvolvimento dessas crianças. De acordo com Vigotski, é o aprendizado que mobiliza o 

desenvolvimento humano. As funções psicológicas vão se aperfeiçoando à medida que são 

utilizadas, ou seja, quanto mais aprende, mais a pessoa se desenvolve. Consideramos que 

esta premissa está na base da proposta educativa da Educação Condutiva.  

O ambiente social em que a criança está inserida ajuda a elaborar melhor as suas 

experiências. As necessidades básicas de uma rotina diária, como as tarefas de autocuidado, 

como conseguir alimentar-se sozinho, tomar banho e vestir-se, ou atividades de mobilidade, 

como ser capaz de levantar da cama pela manhã e ir ao banheiro, precisam ser aprendidas. 

Num primeiro momento as pessoas mais experientes é que oportunizam essas experiências 

sensoriais da criança com seu próprio corpo. Todas as percepções vão se desenvolvendo e 

se integrando e a criança vai estabelecendo uma diferenciação entre o seu corpo e o meio 

ambiente. Mesmo com um repertório pequeno de sensações a criança já pode identificar e 

reconhecer experiências recorrentes. Pelas interações adulto e criança, num primeiro 

momento o mais experiente regula o comportamento por meio da linguagem. Pela 

internalização da fala social a criança desenvolve o processo de aquisição da linguagem. 

Num processo de desenvolvimento inter-relacionado da linguagem e pensamento, a criança 

adquire a capacidade para planejar sua própria ação. Com o desenvolvimento desse 

processo, a criança passa a utilizar conscientemente os conceitos e ela própria regula o seu 

comportamento. 

Diante dessas considerações, os conceitos são adquiridos pela mediação da 

linguagem e pressupõem a interação com alguém ou algo que lhe apresente o conhecimento 

socialmente construído. Nesse processo de aprendizagem, a criança precisa ser considerada, 

em sua totalidade, como um sistema integrado de necessidades. No contexto da proposta 

teórico/metodológica da Educação Condutiva, esses são princípios essenciais para o 

processo de ensino e aprendizagem. 
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Nesta pesquisa, o ponto de partida para a descrição das rotinas de trabalho 

pedagógico da Educação Condutiva foram os textos de Hári (1990) e as observações da 

pesquisadora, no acompanhamento aos diferentes programas no Instituto Petö, em 

Budapeste, Hungria. No modelo húngaro, os grupos são organizados atendendo às 

diferentes necessidades: faixa etária, diagnóstico ou possibilidades da família. São  

oferecidas atividade para bebês, crianças, jovens e adultos que apresentam desordens 

motoras como resultado de lesão no sistema nervoso. Existe uma Escola para Pais, 

programa para bebês, jardim de infância e programa escolar. Programas especiais, por dois 

a três meses, para grupos internacionais, são organizados visando trabalhar com o aluno e 

orientar a família; ou para adultos, de forma intensiva, de três a quatro semanas. Os 

programas residenciais recebem alunos que vivem no instituto e voltam para casa no final 

de semana. Há outros alunos que recebem Educação Condutiva em período de meio dia 

(8:30 às 12:30 horas), ou integral (8:30 às 15:30 horas), ou o programa prolongado (8:30 às 

18:00 horas), para a aprendizagem de atividades do dia-a-dia e o desenvolvimento do 

programa escolar, orientados pelos princípios da Educação Condutiva. 

Também encontramos, na prática da Educação Condutiva, a descrição dos seguintes 

programas, que fazem parte da programação diária: 

Programa Deitado: exercícios realizados em posição deitada. Conforme os 

objetivos e a orientação do condutor, alguns alunos fazem as atividades na cama de ripas21 

e outros realizam no tapete. São executados exercícios de alongamento, lateralidade, 

mudanças de decúbito e transferência de peso.  

Programa Sentado: na cadeira Petö22 ou em banquetas sem encosto, os alunos 

sentam-se tomando a atenção para manter uma boa postura de tronco, com os membros 

inferiores bem posicionados no chão ou em caixas de apoio. Os exercícios trabalhados 

exploram todas as articulações dos membros superiores: ombros, cotovelos, punhos e 

dedos. Nessa posição, podem trabalhar exercícios de coordenação motora ampla e fina. 

Programa em pé: neste programa são utilizadas todas as estratégias que favoreçam 

o ato de se colocar em pé. Para um grupo com maiores dificuldades, inicialmente o 

programa é preparatório para o programa em pé. Com os progressos alcançados, começam 

                                                 
21 Móvel específico da Educação Condutiva. Desenhos encontrados no anexo 3. 
22 Móvel específico da Educação Condutiva. 
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a ficar em pé com e sem apoio, até chegar à marcha. Para isso, são exercitados movimentos 

para frente, para os lados, subida e descida e passos em planos e relevos diferentes. 

Como um sistema pedagógico que integra o processo pedagógico ao reabilitacional, 

a Educação Condutiva estabelece as suas finalidades educacionais gerais nas atividades e 

vida em comunidade, buscando desenvolver hábitos ortofuncionais. Estes podem ser 

definidos como todas as necessidades biológicas ou sociais que revelam as possibilidades 

genéticas de desenvolvimento humano como, por exemplo, sustentar a cabeça, rolar sobre o 

corpo, engatinhar, andar, correr, comer, falar, comunicar-se. Enfim, todas as atividades da 

vida do ser humano que envolvem seu aparato psicomotor na relação com o meio e com as 

outras pessoas.  

Hári e Ákos (1988) argumentam que “a Educação Condutiva não se restringe ao 

ensinamento em atividades particulares, mas cobre todo o dia e suas ocupações” (p. 155). 

Visando atingir esses objetivos, o condutor planeja todas as atividades da programação, que 

tem uma duração conforme a necessidade de cada grupo. Para envolver todo o grupo no 

processo de aprendizagem, é preciso criar um ambiente motivador, alegre e tranqüilo, que 

promova atitudes positivas, pois são essenciais para o desenvolvimento da autoconfiança 

que gere uma participação efetiva.  

Um planejamento da programação diária inclui atividades de vida cotidiana, que são 

inter-relacionadas com as tarefas em série e o programa escolar com uma programação que 

assegure um desenvolvimento integral. Uma programação integrada, afirma Hári (1990), 

significa que a aprendizagem de elementos de uma área sejam aplicados em outras áreas, 

oferecendo, ao aluno, oportunidades para estabelecer relações. Entendemos, dessa forma, 

que no plano cognitivo a criança está aportando diferentes elementos ao significado da ação 

realizada. É possível que a pessoa, ao conseguir levantar o braço, formule a noção de 

pentear o cabelo, que inclui o prazer de estar realizando uma atividade com independência. 

O objetivo desta programação é assegurar que cada aluno aprenda a definir seus objetivos 

conscientemente, constituindo-se a partir de relações cooperativas, atingindo independência 

gradativa e tornando-se um membro ativo na sua comunidade.  

Cabe esclarecer que, na linguagem técnica da Educação Condutiva, um programa 

como o “deitado”, o “sentado”, ou em “pé”, é organizado por uma série de ações, chamadas 

“tarefas em série”. Elas são planejadas a partir das necessidades do grupo, da faixa etária, 
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do nível de desempenho do grupo e respeitando as diferenças individuais. São ações ou 

exercícios que ensinam a estar atento à postura (por exemplo: “cabeça ao meio”, como uma 

facilitação verbal do condutor com o intuito de regular a conduta do aluno), a realizar 

mudança de postura ou movimentos com os membros superiores ou inferiores, 

alongamentos, enfim, uma variedade de ações buscando promover a experiência mais 

adequada para cada um. 

Cada tarefa em série tem como objetivo aprender e melhorar a qualidade do 

movimento através da atividade regular diária. De acordo com Petö, a regularidade das 

atividades é que garantirá a internalização de movimentos, atribuindo-lhes significados 

específicos. Ou seja, a atenção aos princípios da intensidade e da continuidade é que 

favorecerão a aprendizagem consciente e ativa. Hári e Ákos (1988) utilizam, também, o 

termo “tarefa parcial”: “[...] cada tarefa parcial facilita o desempenho da próxima e se apóia 

nela, passo a passo, com o objetivo, não imediato, mas dentro da capacidade das pessoas 

com uma deficiência específica” (p. 165). A estimulação dessas tarefas abre o caminho para 

uma série nova de objetivos, que foram bloqueados previamente devido à falta destas 

habilidades em particular. As mesmas tarefas parciais adquirem um significado diferente 

em seu escopo geral, pois cada uma desta série de tarefas é composta no sentido de que 

cada tarefa parcial facilite o desempenho da próxima, garantindo a continuidade, passo a 

passo. 

No modelo húngaro do sistema condutivo de Petö, a programação diária pode 

incluir programas alternados, assim como um programa de semana A e semana B com 

rotinas diferentes. Um exemplo, a partir dessa organização, poderia ser assim explicitado: o 

café da manhã, em um dia seria seguido por tarefas em série do programa deitado e no 

outro, por um programa sentado. Quando a programação é mais extensa e envolve uma ou 

mais refeições, esses são momentos de intenso aprendizado. Cabe ao condutor organizar 

tarefas que favoreçam a conquista da independência e, ao mesmo tempo, estimulem 

motivações cognitivas a partir de aprendizagens sobre nutrição e alimentação, conceitos 

básicos sobre cores, sabores, cheiros, até a possibilidade de fazer escolhas entre dois tipos 

de alimento. Outros momentos especiais são dinamizados para atividades musicais ou 

literárias. São planejadas atividades que atendem diferenças ou necessidades individuais, 

como um tempo reservado para uma tarefa de caminhada. Alguns alunos têm uma 
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programação mais intensa de trabalho, enquanto outros têm tempos especiais para um 

descanso maior. 

No contexto da programação diária, são organizadas, ainda, atividades específicas 

para o aprendizado de conteúdos escolares, ou seja, conhecimentos mais conceituais que 

envolvam linguagem, cálculo, conhecimento de espaço e tempo. Trata-se do “programa 

escolar” que faz parte da programação diária e acompanha o currículo de estudo do ensino 

regular. O conteúdo curricular é organizado de acordo com as necessidades específicas de 

cada grupo de alunos. As aulas acontecem em diferentes espaços escolares, utilizando as 

habilidades aprendidas nas tarefas em série, como por exemplo, quando um aluno levanta a 

mão, ou levanta-se quando seu nome é evocado. Nas aulas de Literatura os alunos 

aprendem, discutem e dramatizam poemas, histórias, adicionando gestos apropriados que 

foram aprendidos no decorrer das tarefas em série. A rotina diária é planejada de forma que 

os alunos possam, por diversas vezes durante o dia, aplicar o que aprenderam nas atividades 

escolares. Hári e Ákos (1988, p.156) relatam que alguns alunos do Instituto Petö, na 

Hungria, freqüentam, por algum tempo, escolas regulares que estão próximas e que 

trabalham em cooperação com o instituto. Na bibliografia encontrada, alguns textos trazem 

a discussão sobre inclusão escolar, as diferentes posições dos autores e algumas 

experiências nos diferentes países23 onde a Educação Condutiva já se desenvolve há alguns 

anos.  

Ainda sobre as tarefas em série, Hári e Ákos (1988, p. 159) comentam que “cada 

série de tarefas é construída a partir de tarefas variadas. Individualmente não são simples 

exercícios, nem movimentos definidos em um sentido anatômico ou psicológico e, sim, 

atividades intencionais em um sentido biológico”. Lições importantes podem ser 

aprendidas para atender às necessidades biológicas e que fazem parte da rotina diária, desde 

o momento de acordar, o levantar, agachar, vestir, despir, comer, enfim, todas as formas de 

agir que garantam a sobrevivência, em um viver contínuo, sem pressa e de acordo com as 

necessidades de cada um. As tarefas auxiliam o desempenho de atividades da programação 

diária, pois através delas os alunos aprendem a dobrar seus joelhos, a levantar o quadril, a 

curvar sua cabeça para frente, a esticar seus braços, a colocar as solas dos pés no chão e 

assim por diante. 

                                                 
23 Estes países foram elencados na apresentação do tema. 
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O ambiente de aprendizagem precisa ser estimulante e, para isso, o condutor 

assegura-se de que todas as crianças desempenhem suas tarefas cada vez mais por conta 

própria, conquistando independência, mesmo quando as condições das crianças são 

consideradas severamente disfuncionais. Cada atividade é organizada a partir de pequenas 

ações que oferecem a oportunidade de aprender, de adquirir o controle, tomar consciência 

para a realização de uma ação maior.  Um mínimo avanço ou intenção de execução de 

tarefa é apoiado e valorizado, de forma que a criança possa acreditar que suas conquistas 

serão cada vez mais significativas. 

Pelos princípios da Educação Condutiva, as tarefas em série são designadas com o 

objetivo de permitir que os participantes desenvolvam uma consciência gradual de seus 

movimentos. Assim, aprender as ações básicas, que facilitam a realização de movimentos 

funcionais, requer um trabalho diário e constante, podendo ser aplicadas como parte na 

solução de suas dificuldades de movimento. Fica evidente que colocar em prática o que já 

aprenderam é uma tarefa indispensável para que se estabeleçam padrões de ação que 

favoreçam a melhora gradativa de movimentos funcionais.  

O ato de aprender a comer ou a beber independentemente pode ser outro bom 

exemplo do que, para a Educação Condutiva, se constitui numa série de tarefas. 

Inicialmente, para alguns, poderia ser uma atividade muito difícil e possível apenas com 

uma grande dose de ajuda ou facilitação. Através de jogos e brincadeiras, pequenas ações 

são indicadas a fim de ensinar a melhor posição e a forma de alcançá-la, para trabalhar e 

alongar um braço espástico, por exemplo. Uma vez atingidas as ações que levam esse 

objetivo, os movimentos se tornam algo aprendido, internalizado, em um processo de 

aprendizado que se desenvolve significativamente desta maneira. O conhecimento e a 

compreensão oferecidos pelas tarefas em série são instrumentos que oportunizam, aos 

participantes, dar mais atenção na qualidade de seus movimentos, aprendendo e praticando 

pequenas ações que compõem movimentos mais complexos. 

A cada dia, as séries de tarefas integradas à programação diária facilitam o convívio 

e a inclusão na vida comunitária. Sendo trabalhadas com este propósito, aumentam, 

gradativamente, o nível de conquistas requeridos pela programação. Neste processo, as 

tarefas em série são o caminho que leva à atividade ortofuncional e o seu uso na 
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programação diária consolida os resultados, melhorando a performance de uma tarefa 

compreendida. 

Outro aspecto importante a considerar na elaboração das tarefas em série é sobre a 

importância de orientar para que cada um encontre a sua melhor performance para atingir 

seu objetivo. A pessoa com deficiência pode aprender como desempenhar cada tarefa com 

sucesso, movendo-se para trás ou para o lado, sentando, colocando-se de pé, andando e 

assim por diante.  As tarefas mais complexas podem ser realizadas partindo-se das ações 

mais simples e ir acelerando em direção ao término da série de tarefas. A combinação de 

ações particulares com o aumento do nível de dificuldade para a resolução do problema 

favorece a execução de uma série de tarefas cada vez mais complexas e exigentes, tornando 

a capacidade para a coordenação geral altamente ampliada. 

Nos aportes teóricos sobre a Educação Condutiva, fica evidente que a aprendizagem 

precisa ser consciente e ativa, justificando, por meio da execução das tarefas em série, a 

estruturação de mecanismos operacionais internos. De acordo com Damásio (2001), possuir 

uma mente significa ser capaz de formar representações neurais que podem se constituir em 

imagens no processo de pensamento. Para o autor, 

“Reside aqui o centro da neurobiologia, tal como a concebo: o processo por meio do qual as 
representações neurais, que são modificações biológicas criadas por aprendizagem num 
circuito de neurônios, se transformam em imagens nas nossas mentes: os processos que 
permitem que modificações microestruturais invisíveis nos circuitos de neurônios (em 
corpos celulares, dendritos e axônios, e sinapses) se tornem uma representação neural, a 
qual por sua vez se transforma numa imagem que cada um de nós experiencia como sendo 
sua” (DAMÁSIO, 2001, p. 116). 

 
Um movimento realizado, tendo como objetivo a solução de uma tarefa, pode 

promover mudanças e interferir na modificação de estruturas cognitivas. Parece-nos 

possível afirmar que a Educação, como um processo de ensino e aprendizagem, elaborando 

aproximações pedagógicas cuidadosamente planejadas, pode construir ou reconstruir uma 

base interna consciente. Vale lembrar, também, fatores significativos, tais como, o estado 

neurológico e a variedade de experiências ativas que são oferecidas ao aluno. Cremos que 

alunos com seqüelas de paralisia cerebral, cuja lesão não tenha afetado áreas do cérebro 

responsáveis pelo pensamento e pela memória, podem estar aptos a diferenciar o 

significado pessoal da informação processada, a sua realização e aplicação geral. A 

realização do movimento consciente elabora uma nova representação interna que serve 
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como uma estratégia de revisão; em outras palavras, o aluno poderá compreender o que 

realizou, como realizou e como poderá utilizar tal aprendizado em outras situações.  

Nesse sentido, o aprendizado, a partir da compreensão do objetivo geral a ser 

atingido, avança gradativamente. Isso acontece à medida que se estende cada vez mais a 

variedade de atividades, colocando nas tarefas subseqüentes um grau maior de dificuldades. 

A articulação desses elementos desenvolve a capacidade de coordenação, favorecendo e 

aumentando progressivamente a capacidade operativa das pessoas com deficiência. Como 

afirma Hári e Ákos (1988): 

“A variedade de atividades se estende cada vez mais, e a capacidade operativa dos 
disfuncionais aumenta progressivamente. Conseqüentemente, uma série de tarefas nunca se 
restringe à mesma posição corporal, se uma série de tarefas que ocorre na posição deitada 
aparecer em seguida na programação diária, a mesma irá iniciar-se com os deficientes 
sentados na cadeira e escalando com dificuldade (e muito esforço, utilizando sua força 
própria), para deitarem-se em suas camas de estrado” (HÁRI e ÁKOS, p. 167). 

 
Com relação ao objetivo da Educação Condutiva em investir na melhora do nível 

geral de desenvolvimento num processo adaptativo geral, a prática exige que o condutor, 

através das tarefas em série, explore uma variedade de possibilidades que favoreçam 

posições, movimentos, mudanças na postura que se aproximem da maneira mais correta de 

desempenhá-los, atendendo, desta forma, às necessidades reais de interação com o meio e 

com as pessoas, adquirindo a capacidade para a atividade desempenhada em posições 

corporais variadas. 

O trabalho em grupo é um dos princípios fundamentais na Educação Condutiva. 

Sendo assim, este aspecto também é considerado e planejado nas tarefas em série que são 

designadas para o grupo como um todo, mas não usadas como exercícios uniformes, pois 

cada aluno atinge uma solução individual para si, e as diferenças individuais são 

respeitadas.  Por exemplo, se um grupo está trabalhando em uma série de tarefas sentadas, 

existirão aqueles que não têm, ainda, condições de se sentarem; uma vez que o propósito 

aqui é realizar as tarefas propriamente e não estarem sentados como tal, estes alunos podem 

ter permissão para fazer os exercícios deitados de costas; outros mais severamente afetados 

poderiam reduzir o ritmo para manterem-se no grupo.  

No desempenho das tarefas, a intenção rítmica é uma ferramenta pedagógica que 

favorece o trabalho harmonioso em grupo. Quando condutor e alunos contam de um até 

cinco, sentam-se e batem palmas atrás de suas cabeças, ou então batem palmas quatro vezes 
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mais e vagarosamente se deitam, é uma forma de o condutor imprimir um ritmo ao grupo, 

de forma que a tarefa seja realizada coletivamente, em grupo. 

A ordem seguida pelas tarefas em série é planejada de forma que os membros de um 

grupo conquistem os objetivos a que se propuseram. Assim, tornem-se aptos a satisfazerem 

as necessidades gerais relevantes às suas idades e aos seus interesses. O tempo de duração 

varia de acordo com o caráter e capacidade de resistência do grupo e de cada aluno. Por 

exemplo, em um grupo, a tarefa de levantar-se e andar pode durar vinte minutos e, em 

outro, poderá durar uma hora e meia. Ao estabelecer tarefas respeitando as diferenças 

individuais, pode-se optar por adequar as idades dos alunos, mas assegurando-se de que 

eles desempenhem suas tarefas por conta própria. O processo de adaptação ortofuncional 

geral pode ser iniciado, mesmo quando as condições dos alunos possam ser descritas como 

severamente deficientes. Pela prática da “observação condutiva”, cada aluno tem sua 

individualidade atendida, mesmo sendo uma prática grupal. 

No acompanhamento do processo de aprendizado, quando os objetivos são 

atingidos, uma série de tarefas, uma vez dada, precisará ser sistematicamente alterada. Uma 

seqüência nova de atividades é introduzida de tempos em tempos. Quando isso acontece, os 

objetivos das séries de tarefas devem ser mudados para que o padrão se eleve. Muitas vezes 

é preciso estender a variedade de condições ambientais. Por exemplo, quando alguém já é 

capaz de caminhar muito bem em uma superfície macia, poderá aprender a fazê-lo em uma 

mais rígida, ou em uma escada, ou até em plataformas em movimento. Uma nova série de 

tarefas irá estimular a atenção, dando um novo ímpeto ao aprendizado, retomando-o com a 

conquista de novos objetivos. Enfim, quando o grupo se desenvolve gradativamente, 

estabelece-se um novo objetivo geral, da mesma forma novas séries de tarefas são 

elaboradas para atender a uma nova programação diária. 

A Educação Condutiva, atendendo às desordens motoras com uma prática 

educacional, procura motivar a pessoa a aprender a superar as dificuldades que encontra na 

vida rotineira. As tarefas em série são elaboradas cuidadosamente para assegurar que os 

alunos sejam estimulados a explorar e a mostrar as suas habilidades, ao invés de olharem 

apenas para as suas deficiências. Evidencia-se com esta prática a superação de dificuldades 

e a conquista da confiança e auto-estima. O que os ditames da Educação Condutiva 

reafirmam, continuamente, é que todos podem se desenvolver quando estimulados 
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adequadamente. Todo o desenvolvimento individual estimulado pelo trabalho em grupo 

depende tanto das oportunidades que são oferecidas, quanto da maneira como cada um 

recebe estas oportunidades e as transforma em forças para superar as barreiras impostas 

pela deficiência. 

 

 

4.4 – O papel do aprendizado em grupo 

 

Sob o ponto de vista do desenvolvimento humano, compreende-se que a natureza da 

aprendizagem é social. O ser humano se constitui inserido em um ambiente social e 

aprende por meio das relações que estabelece com o outro. A base do trabalho educativo 

condutivo de Petö contempla a dimensão da aprendizagem coletiva e, desta forma, o grupo 

é visto como essencial na prática da Educação Condutiva. As salas de aula e a programação 

diária com as tarefas em série são organizadas para acontecer em uma dinâmica de grupo, 

não importando a severidade do quadro motor dos alunos. Os princípios da Educação 

Condutiva consideram que, ainda que as pessoas com seqüelas de paralisia cerebral tenham 

necessidades especiais de estimulação, um trabalho excessivamente individual pode sugerir 

uma situação artificial e descontextualizada da vida cotidiana. 

De acordo com os princípios metodológicos da Educação Condutiva, os grupos são 

organizados após a avaliação do condutor e não são homogêneos. Os grupos podem ser 

organizados pela faixa etária e pela diversidade de diagnóstico. Acredita-se que, de certa 

forma, a diversidade enriquece a troca de experiências. O condutor não é apenas um líder, 

mas um membro ativo no aprendizado do grupo condutivo. Pela observação condutiva, ele 

organiza e planeja para aquele grupo em especial, considerando que todos podem ter 

sucesso recebendo uma educação adequada. Nem sempre os grupos permanecem os 

mesmos, os alunos podem aprender em aulas variadas e podem ser colocados juntos 

temporariamente para formar um novo grupo, ajustados ao progresso funcional que 

apresentarem. 

Na rotina diária, os participantes de um grupo podem dormir, comer e trabalhar em 

uma mesma sala, mas apenas isso não caracteriza um grupo condutivo. O que realmente o 

caracteriza é o fato de que, apesar de qualquer diferença que exista entre seus elementos, os 
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objetivos educacionais sejam os mesmos e estejam planejados na programação diária. Toda 

a atmosfera grupal pode ser criada através do compartilhamento de objetivos comuns, do 

respeito e da valorização individual na realização das tarefas e do incentivo à perseverança 

na realização da programação diária. 

O grupo favorece que as pessoas estejam mais próximas umas das outras e tenham a 

oportunidade de interagir entre si. Neste ambiente, crianças e adultos compõem elos de 

amizade. Infelizmente, apenas “estarem juntos” nem sempre é o suficiente para se 

perceberem ligados entre si ou terem uma rede de amigos. Os alunos, aprendendo a 

conviver em grupo, necessitam de estímulo para estabelecerem relacionamentos. Isso 

favorece com que todos se percebam incluídos, que tenham a oportunidade para aprender, 

que sintam e respeitem as diferenças e aprendam a valorizar e a se beneficiar de estarem 

aprendendo juntos. O grupo assume uma atmosfera de valorização e reconhecimento mútuo 

e exerce influência significativa nos outros.  

O aprendizado em grupo, princípio essencial na proposta pedagógica da Educação 

Condutiva, aproxima-nos da afirmação de Vigotski (1998) em que “o aprendizado humano 

pressupõe uma natureza social específica e um processo através do qual as crianças 

penetram na vida intelectual daquelas que as cercam”. (p. 115) Observa-se que, em 

atividades coletivas, as crianças são capazes de fazer muito mais do que quando estão 

sozinhas. Por imitação, ou pelo prazer da realização, o grupo vai como que empurrando o 

próprio desenvolvimento. Esse nos parece ser um aspecto essencial do aprendizado. Ou 

seja, são criadas zonas de possibilidades de desenvolvimento. Vigotski denominou zona de 

desenvolvimento proximal, ou em suas palavras: “[...] o aprendizado desperta vários 

processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a 

criança interage com pessoas em seu ambiente e quando em cooperação com seus 

companheiros. Uma vez internalizado, esses processos tornam-se parte das aquisições do 

desenvolvimento independente da criança” (VIGOTSKI, 1998, p. 117). 

A experiência em grupo influencia positivamente o aprendizado. O condutor, como 

um líder, motiva e orienta para que os alunos trabalhem aprendendo e acreditando que 

podem fazer cada vez melhor. Essa expectativa positiva cria novas possibilidades para mais 

aprendizado, pois busca soluções no campo da atividade potencial, e não no campo das 

dificuldades criadas pela deficiência. 
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A flexibilidade é uma característica na prática da Educação Condutiva. Isso se 

confirma no encorajamento que se oferece aos alunos para que procurem técnicas e 

soluções individuais para atingirem seus objetivos. As descobertas e soluções encontradas 

são compartilhadas com o grupo, estabelecendo-se uma relação positiva de troca, 

permitindo a experiência do sentir-se professor e aprendiz. Na medida do possível, os 

alunos trabalham em uma programação simultânea, mas com um grau de facilitação 

atendendo às necessidades individuais. Por exemplo, um aluno com comprometimento 

motor severo pode desenvolver suas atividades de forma modificada, recebendo mais ajuda 

e em um tempo mais adequado para a execução da tarefa. São as chamadas facilitações 

individuais que incluem todos os cuidados que garantem a participação ativa de todos.  

Segundo Fink (1998) “um trabalho em grupo não significa que todos os seus 

membros façam as mesmas coisas igualmente” (FINK, 1998, p. 91). As diferenças 

individuais e o favorecimento de trocas sociais são fontes de aprendizagem no grupo, pois 

os alunos com condições melhores de atenção ou movimento podem estabelecer pontes de 

mediação para os colegas do grupo. As experiências compartilhadas oferecem apoio e força 

ao indivíduo. O clima e as atitudes de entre ajuda reduzem a ansiedade e têm o objetivo de 

despertar sentimentos de segurança, auto-estima, encorajamento e apoio para o sucesso.  

Uma experiência interessante é relatada por Hári e Ákos (1988, p. 207) sobre o 

movimento de um grupo num período da programação diária: o grupo é organizado em 

pequenos grupos para uma série de tarefas que têm por objetivo aperfeiçoar a atividade de 

caminhar. Cada subgrupo recebe instrumentos “facilitadores”, conforme suas necessidades 

específicas. Assim, alguns caminham entre fileiras de cadeiras e outros entre cordas. Os que 

já estão caminhando com mais autonomia, encorajam-se e caminham pelos corredores, 

escadas e vão até o jardim. A mudança de ambiente desperta um entusiasmo que os motiva 

a investir esforços cada vez maiores. Ao caminharem no jardim, entre as árvores, são 

estimulados por diferentes sensações e percepções. Se algum deles se distrai ou esquecem 

de abaixar seu calcanhar ao dar um passo, ou de esticar seu joelho, seus companheiros, 

alunos e condutores, certamente prestarão atenção a isso. Receber uma correção como 

orientação ou uma ajuda é entendido por todos. A volta à sala é comemorada por todos. Os 

alunos que ficaram dentro da sala questionam os que saíram com perguntas sobre o que 

viram e sobre o que aconteceu. Muitas informações são trocadas e o ritmo de trabalho na 
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sala é acelerado. Mais cedo ou mais tarde, mais alunos estarão aptos para juntarem-se aos 

outros lá fora.  

O papel do trabalho em grupo pode ser compreendido pela motivação da presença 

de exemplos saudáveis, do esforço de realização do outro, da perseverança e da conquista 

de resultados. Isso nos remete a Vigotski (1998), que argumenta: “uma compreensão plena 

do conceito de zona de desenvolvimento proximal deve levar à reavaliação do papel da 

imitação no aprendizado” (p. 114). Esta consideração do autor enfatiza, especialmente, o 

trabalho em grupo, à medida que indica que o aluno primeiro realiza aquilo que vê o outro 

fazendo. Assim sendo, a imitação não é considerada uma atividade mecânica, uma vez que 

a criança vai realizando, pela observação do outro, sua própria construção, mas em um 

nível de observação individual. Dessa forma, vai deixando de repetir, passando a realizar a 

ação conscientemente. 

Percebemos a importância do grupo para a aprendizagem, podendo promover a 

identificação entre os alunos, influenciando positivamente e motivando a participação na 

realização das tarefas. Cabe, mais uma vez, ressaltar que o papel do aprendizado em grupo 

só se torna significativo quando os alunos são orientados para valorizar este tipo de 

aprendizagem. Em um modelo de sociedade capitalista, cujas formas de relação são 

fortemente caracterizadas pela competição, pela rivalidade, pela indiferença e exclusão, 

desenvolver valores cooperativos torna-se um desafio maior. Daí ser maior o compromisso 

de todos os envolvidos com a Educação. 

A prática da Educação Condutiva sugere que cada aluno seja orientado para se 

sentir responsável pelo grupo e, desta forma, pode se sentir estimulado a agir de forma cada 

vez mais comprometida com o grupo. No planejamento da programação diária, o condutor 

estabelece diferentes estratégias para motivar o trabalho em grupo. Pode, por exemplo, 

colocar próximos, uns dos outros, os alunos com deficiências similares e, desta forma, 

provocar a ajuda partilhada. A observação do companheiro ao lado pode auxiliar para 

compreender melhor a tarefa e aperfeiçoar a forma de realizar o exercício.  Outra estratégia 

importante seria colocar as crianças com dificuldades de atenção junto à outra com mais 

facilidade de atenção. Com esse objetivo de facilitar a atenção individual, tem-se observado 

que, ao trabalharem juntos, há uma significativa melhora nos processos de aquisição de 



 82 

habilidades específicas. O desempenho dos alunos melhora gradualmente e, desta forma, 

novas conquistas são reforçadas. 

Em um ambiente de aprendizado positivo, o grupo dá suporte para cada elemento. 

Pela observação condutiva, o esforço individual e a realização de uma tarefa com sucesso 

são notados pelos condutores. Com o objetivo de construir confiança e auto-estima, cada 

conquista é celebrada e recompensada com o apoio de elogios ou aplausos, como uma ação 

do grupo. Como um todo, o grupo é valorizado, despertando em cada indivíduo um 

sentimento de pertença. O desempenho de cada um é comemorado pelo grupo numa forma 

de reforço positivo. Também por essa observação cuidadosa, diante de qualquer dificuldade 

que o aluno apresente, a ajuda necessária é providenciada por uma facilitação, o que lhe 

permitirá ir adiante e realizar a tarefa até o final, recebendo a mesma valorização. 

As relações entre o condutor, o grupo e cada indivíduo são vitais para desenvolver o 

sentimento de pertencer a uma comunidade e para se alcançar sucesso. O condutor é 

orientado para dominar a arte das relações interpessoais. Com essa habilidade pode-se 

facilitar o convívio, conhecer o nível de desenvolvimento e as habilidades de cada aluno e 

motivar um sentido de responsabilidade coletiva, já que os membros do grupo possuem 

objetivos comuns. Cabe ao condutor estabelecer uma relação de integração, acolhendo os 

novos elementos que possam chegar ao grupo, criando uma relação adequada entre ele e o 

grupo, bem como entre seus alunos. 

Outro aspecto importante para a coesão do grupo, apontado por Hári e Ákos (1988), 

é sobre o humor e o ritmo do grupo, cuja influência pode ser percebida no desenvolvimento 

geral das relações, nas formas de trabalho individual e, conseqüentemente, na atividade 

grupal. Trabalhando conjuntamente, respeitando-se em seus tempos individuais de 

realização das tarefas, aplaudindo-se em seus progressos, as pessoas percebem a 

importância do papel ativo de cada um e sentem-se importantes e valorizadas no grupo.   

 
 

4.5 – Facilitação Condutiva: 

 

Em um programa de Educação Condutiva, as pessoas, independentemente de suas 

diferenças e deficiências, são chamadas a participar de forma ativa e completa; para isso, o 

condutor planeja os objetivos explícitos e imediatos durante a programação diária, para que 
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cada elemento do grupo possa colocar em andamento uma atividade a partir de seus 

próprios esforços. A Educação Condutiva também exige um incremento na melhora da 

rotina diária das pessoas: “o resultado de ontem [...] não é bom o suficiente para o dia de 

hoje” (Hári e Ákos, 1988, p. 171). Para auxiliar e alcançar essas exigências é utilizado o 

princípio da facilitação, que assume na Educação Condutiva uma conotação educacional, 

podendo ser compreendido, numa visão geral, como todas as formas de ajuda que a pessoa 

pode receber para impulsionar o seu desenvolvimento.  

A facilitação é um conceito desenvolvido pelo casal Bobath, o neuropediatra Dr. 

Karel Bobath e sua esposa, a fisioterapeuta Berta Bobath, e que teve o seu significado 

ampliado com a “facilitação condutiva” de Petö. A intervenção terapêutica de Bobath é 

uma técnica de reabilitação neuromuscular, que utiliza a inibição dos padrões reflexos 

anormais e a facilitação dos movimentos normais. Trabalha com a facilitação do 

movimento, solicitando ajustamentos automáticos de postura. Com o objetivo de diminuir a 

espasticidade, o trabalho procura introduzir movimentos automáticos e voluntários, a fim 

de preparar para os movimentos funcionais.  

Ainda sobre o termo facilitação e as relações entre Petö e Bobath, Hári (2001) 

descreve, nos documentos sobre a “História da Educação Condutiva”, que Berta Bobath 

ficou sabendo do trabalho desenvolvido por Petö e enviou sua companheira de trabalho, 

Ester Cotton, em 1965, para conhecer o Instituto Petö. Há registro também de 

correspondências entre Petö e Berta Bobath. Em suas cartas, Bobath relata mencionar, em 

suas conferências, e, em outras oportunidades, divulgar, as técnicas de Petö e os seus 

resultados significativos no atendimento às pessoas com disfunções motoras. Nesse mesmo 

texto Hári coloca um trecho de uma correspondência de Petö a Bobath, em 1966, relatando 

que no Colégio de Condutores há aulas e estudos sobre o método Bobath.  

A facilitação é também um conceito encontrado na Fisiologia que, numa 

compreensão mais geral, se refere à influência favorável de um estímulo. A Educação 

Condutiva a utiliza de uma forma mais ampla e diferenciada, com uma conotação 

educacional. Pode ser compreendida como uma ajuda educacional, não apenas como uma 

facilitação motora, mas como uma orientação para utilizar uma técnica, um apoio para 

alcançar um objetivo, ou para obter uma melhor posição desejada. Enfim, a facilitação visa 
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encontrar e oferecer a condição necessária que dê apoio para cada aluno desempenhar uma 

atividade independente. 

Sob esta ótica, evidencia-se que é de suma importância estabelecer uma relação de 

confiança e motivação entre o condutor e o aluno, pois uma facilitação só pode ajudar 

quando é compreendida como necessária para alcançar um objetivo. O condutor, como 

mediador nesse processo, investe em criar esse clima positivo de relações interpessoais. Ter 

objetivos e força de vontade pessoal para executar um exercício ajudam a pessoa tanto a 

compreender como a planejar e realizar uma tarefa.  

Hári (1988) aponta, como outro referencial teórico para a compreensão de algumas 

facilitações, as contribuições do neurologista alemão Foerster (1873-1941), que demonstrou 

as relações entre posturas simultâneas e diferentes articulações com o efeito gravitacional 

nos movimentos. Aliado a isso, pela capacidade de elasticidade mecânica dos músculos 

podemos conseguir um surpreendente grau de função, mesmo em caso de músculos 

paralisados. Um exemplo para ilustrar: no caso de uma paralisia nos dedos, a facilitação 

seria um movimento de pressionar contra a palma da mão e estender o pulso (dorso-flexão). 

Como resultado, os dedos diminuem relativamente à pressão e isso possibilitará flexionar e 

agarrar um objeto. Há uma variedade de correspondências mecânicas ou extensivas, como 

essas, que podem ser usadas como facilitações. “Partindo de nossa experiência na Educação 

Condutiva essas soluções indiretas podem ser transformadas em movimentos 

ortofuncionais com o tempo” (Hári, 1988, p. 187). 

Existem várias maneiras de aprender a estender um braço, como: sob a orientação 

do condutor, o aluno deita-se de costas e deixa seu braço pendendo ao lado da cama. Para o 

aluno, deve estar claro que o que ele pretende é esticar seu braço. O peso do braço faz com 

que vagarosamente ele se estique. O que caracteriza a facilitação condutiva é que o aluno, 

durante esse momento, use a “intenção verbal”, tencionando a ação com as palavras: “estou 

esticando meu braço (direito ou esquerdo)”. Essa facilitação possibilita que em outras 

situações ele possa repetir a ação por um processo de aprendizado através do qual 

compreendeu que, se tiver a intenção, pode esperar até que seu braço afrouxe, o que é pré-

condição para poder ser ativo em uma grande maioria das ações. Com a facilitação, o aluno 

entende qual é a posição correta do corpo; não através de uma explicação abstrata, mas sim 

pela instrução prática. 
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Para a melhor compreensão desses mecanismos, é preciso ter sempre presentes as 

pesquisas da neurofisiologia, que afirmam e esclarecem a notável capacidade de 

plasticidade do cérebro. Sob a influência da experiência, o cérebro é capaz de se modificar, 

pelo crescimento de novas e mais complexas conexões entre células, promovendo um 

impacto profundo sobre as possibilidades de cada pessoa. O cérebro pode aprender, 

significativamente, a utilizar essas relações mecânicas cada vez melhor.  

Pela “observação condutiva”, o condutor analisa e planeja a melhor forma de 

orientar a realização da tarefa. É pré-requisito para o cérebro de uma pessoa com seqüelas 

de paralisia cerebral, organizar significativamente os variados movimentos de uma ação 

(daí a importância das tarefas em série). A facilitação pode criar, em muitos casos, 

circunstâncias especiais que tornem possível alcançar um objetivo, mesmo em casos 

aparentemente inatingíveis. Mesmo assim, não podem ser usadas indiscriminadamente. São 

planejadas para cada aluno, no contexto das atividades diárias do grupo. 

As facilitações podem ser um apoio manual, verbal, instrumental, social ou a 

“intenção rítmica”. Ilimitadamente, as facilitações compreendem tudo aquilo que resulte em 

ajuda, mas tendo a visão clara de que um dos objetivos da Educação Condutiva é a 

autonomia, assim a melhor ajuda é aquela que pode ser reduzida aos poucos, garantindo um 

aspecto importante de dignidade e liberdade humana. 

No ambiente educativo da Educação Condutiva, os móveis projetados por Petö24 são 

importantes instrumentos de facilitação. Compõem-se de uma mesa, confeccionada em 

ripas de madeira com os cantos arredondados, que devem garantir a segurança necessária 

para que os alunos a possam utilizar sem se machucar. Essa mesa é utilizada para 

desenvolver um programa sentado ou também é usada como cama para o programa 

deitado. Outro móvel é a cadeira Petö com um respaldo alto que se prolonga até quase o 

chão. Este respaldo tem a forma de uma escada que também serve como apoio para a 

caminhada, pois a criança pode andar empurrando a cadeira. Também fazem parte dos 

meios auxiliares, caixas de vários tamanhos que servem de apoio para os pés, para as 

costas, ou mesmo para regular a altura necessária de um assento de cadeira. Outros 

elementos facilitadores são os bastões de madeira, os aros e diferentes materiais e jogos 

pedagógicos. 

                                                 
24 Os modelos estão no Anexo III 



 86 

Neste contexto, cabe ao condutor o papel de reconhecer e selecionar quais os 

instrumentos mediadores para que a pessoa alcance o objetivo proposto, mantendo o 

vínculo sem modificar a realização da tarefa com sua influência. É uma tarefa de 

importância e de muita responsabilidade, exigindo o olhar atento e observador do condutor 

para oferecer apoios adequados. Uma ajuda física individual, um bastão, uma cadeira, um 

jogo ou simplesmente um incentivo ou elogio, são facilitações que visam melhorar o 

desempenho das tarefas e permitir que o aluno fique estável enquanto aprende a ganhar 

controle. O grupo pode ser também uma fonte facilitadora que estimula tanto a imitação 

quanto a originalidade, cabendo ao condutor a criação de um clima favorável, cujo efeito 

geral se aprimora pelas relações interpessoais. 

Existem numerosas formas de facilitar o desempenho de uma pessoa com 

deficiência, desde que se tenha claro que o objetivo maior é a construção da autonomia e 

independência e que se assegure que cada membro mantenha um ritmo de trabalho no 

grupo. Uma facilitação é utilizada pelo condutor como meio para auxiliar o começo, o 

desenvolvimento ou a finalização de uma tarefa. Pode, por exemplo, ser a atenção com o 

posicionamento de uma criança, de modo que a gravidade possa ajudá-la a estender melhor 

um membro; o uso de um móvel apropriado enquanto aprende a ganhar controle e 

estabilidade; a orientação para que aprenda a trabalhar em grupo ou oferecer crédito para 

que a pessoa se disponha a executar uma tarefa e obter sucesso.  

As “tarefas em série”, descritas anteriormente, podem ser facilitações que visam 

atender a um objetivo geral, como, por exemplo, levantar o braço para segurar objetos ou 

pentear os cabelos. Como um meio de facilitação, o aluno pode seguir uma série de tarefas 

e conseguir, gradativamente, elevar seus braços sobre a cabeça, intercalando tarefas 

parciais, como ir agarrando seu pescoço, nariz, até a cabeça. Antes e ao final de uma tarefa, 

uma das principais estratégias de facilitação é a verbalização, por parte do condutor, do 

progresso e do sucesso da pessoa e também do grupo como um todo. 

Hári e Ákos (1988, p. 190) descrevem a seqüência de uma série de tarefas, para 

crianças atetóides, tendo como objetivo o controle de seus movimentos. A atividade visa 

favorecer aos alunos colocarem suas mãos em suas cabeças como uma realização de tarefa. 

A ferramenta “facilitacional”, para este propósito, é a cadeira Petö, que é colocada em 

frente a cada membro do grupo, com o encosto em forma de escada, de frente para a 
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criança. A tarefa é elevar os braços, e a pré-condição é estar apto para esticá-lo. O condutor 

explica a tarefa e os alunos seguram o primeiro degrau, acompanhando com a intenção 

verbal: “estico meu braço direito acima, acima, acima... um, dois, três, quatro e cinco”. Os 

cotovelos se estendem aos poucos; se eles tentassem levantar seus braços rapidamente neste 

estágio, seus cotovelos iriam dobrar novamente e a tarefa seria insensata. Se houver 

necessidade, a facilitação é abaixar o braço erguendo o mesmo, para que isto se torne um 

processo gradual. Então, as crianças sobem de degrau em degrau, agarrando cada um e 

repetindo a intenção verbal a cada vez que levantam seus braços e que estendem seus 

cotovelos. Desta forma, o exercício torna-se um movimento gradual, a rigidez do braço 

diminui por conseqüência. Cada detalhe da atividade de elevação é acompanhado de um 

controle consciente, pela facilitação, a qual é mantida apenas até o ponto em que as 

crianças são capazes de manter o braço na posição esticada. Com o tempo, então, eles 

obtêm sucesso ao levantá-los tão alto quanto suas cabeças. Este é um exemplo de uma 

facilitação, por meio de uma série de tarefas, que oportuniza a aprendizagem e que pode ser 

aplicada, posteriormente, em diferentes ações que fazem parte do dia-a-dia. 

Quando o grupo está trabalhando com a mesma série de tarefas, o objetivo 

condutivo e a facilitação podem variar para cada aluno. Cada tentativa individual para 

alcançar o objetivo é valorizada, mesmo que o aluno tenha atingido apenas parte dele. Em 

qualquer caso, quando o objetivo é entendido e realizado com a intenção verbal, a solução 

utilizada encontra-se no processo educacional. Se o objetivo final planejado é “levantar o 

braço”, inicialmente, talvez tudo o que o aluno consiga seja mover os dedos ou elevar um 

pouco a mão, o que, por enquanto, já é considerado uma aproximação. Se o aluno 

compreende o objetivo por completo, uma facilitação complementar, de apoio, será 

oferecida para que a extensão total da tarefa seja aumentada a cada dia.  

Como já foi visto, há inúmeras possibilidades de facilitações que podem dar suporte 

para esticar um membro, estabilizar partes do corpo ou liberar e controlar movimentos de 

partes do corpo, que são tarefas centrais para a aprendizagem. O importante a considerar é 

que cada facilitação deve oferecer segurança, com o mínimo de ajuda apropriada para o 

aluno iniciar, continuar ou terminar uma tarefa. O condutor oferece ajuda quando a falha 

for inevitável; quando o aluno iniciou o movimento, mas não consegue ir além, recebe uma 

ajuda mínima para permitir que ele obtenha sucesso e dê crédito por finalizar a tarefa. Estas 
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variedades de facilitações precisam ser rigorosamente observadas e planejadas atendendo às 

variadas condições dos alunos, suas necessidades individuais, sendo um sensível estímulo 

na melhora da rotina diária dos alunos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa pretendeu investigar os princípios teóricos e metodológicos que 

norteiam a Educação Condutiva. Mais especificamente, foram estabelecidos como 

objetivos: 

- Apresentar os fundamentos teóricos e metodológicos da Educação Condutiva; 

- Identificar as práticas de intervenção utilizadas pelos condutores.  

Apesar de, em um primeiro momento, termos considerado a possibilidade de 

instrumentalização de professores do ensino regular para as práticas de intervenção da 

Educação Condutiva, percebemos, ao longo desta pesquisa, que este trabalho poderá, no 

máximo, informar os professores acerca das possibilidades de intervenção. O trabalho de 

intervenção exige uma formação específica e intensiva sobre os princípios teóricos e 

metodológicos da Educação Condutiva. Consideramos que, por se tratar de uma prática 

com raízes na área pedagógica, seus princípios podem ser mobilizados, em situações 

concretas que objetivam promover aprendizagens, desde que algumas condições sejam 

resguardadas. O conhecimento sobre a teoria e prática deste sistema, poderá auxiliar a nós, 

professores, a pensarmos em possibilidades de escola mais inclusiva. Isto não significa 

dizer que podemos praticar Educação Condutiva em salas de aulas do ensino regular.  

Tomamos como referência o modelo húngaro para descrever as práticas e a forma 

de organização dos programas desenvolvidos. Isto porque, a Hungria foi o berço dessa 

proposta e também o local onde pude observar mais sistematicamente a rotina diária. Foi 

possível constatar, através das leituras e registros de outros países, a que tive acesso, que os 

princípios filosóficos e metodológicos são mantidos integralmente. 

Em sua organização geral, na Hungria, a Educação Condutiva constitui-se uma 

proposta alternativa de Educação Especial com características de ensino regular, uma vez 

que a criança é atendida em suas necessidades especiais e tem acesso, na mesma instituição, 

aos conhecimentos do currículo regular de ensino. Outras formas também são oferecidas 

para dar atendimento conforme as necessidades das pessoas e as possibilidades da família. 

São comuns grupos de estrangeiros que passam algum tempo no Instituto Petö, ou grupos 

de pais com bebês que freqüentam dois a três dias por semana, ou crianças em idade escolar 

que freqüentam a Educação Condutiva por um período e em outro participam das aulas em 
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outra escola de ensino regular. São atendidos grupos de adultos com traumatismos Crânio-

encefálicos, AVC, Mal de Parkinson, Esclerose Múltipla em programas de algumas horas 

por semana. 

Independente da forma de organização dos grupos, o que caracteriza este sistema 

como educacional é a compreensão da unidade de cada ser humano inserido em um 

contexto e que depende da qualidade das relações sociais para se desenvolver. Dessa 

compreensão nasceu uma proposta de atendimento às pessoas com seqüelas de paralisia 

cerebral ou outros transtornos motores, pautada em uma mudança de perspectiva mecânica 

para uma concepção de aprendizagem consciente e ativa.  

 

O reconhecimento da unidade de cada ser humano, inserido em um contexto e 

que depende da qualidade das relações sociais para se desenvolver: 

Esta pesquisa aproximou de forma significativa vários profissionais e familiares de 

pessoas com paralisia cerebral. Em conversas informais, o relato quase sempre é que o 

diagnóstico inicial de paralisia cerebral é desalentador. A avaliação médica, muitas vezes, 

conduz a diagnósticos e prognósticos que determinam “o que poderão ou não” fazer em 

suas vidas. Essas constatações podem influenciar a vida futura, as relações sociais e até o 

futuro acesso à escolarização e ao trabalho. O que se pode observar é que a mudança de 

perspectiva se pauta na atitude não conformista dos familiares, de outras pessoas ou 

profissionais que fazem parte do universo social da pessoa com diagnóstico de paralisia 

cerebral.  

As pessoas que apresentam seqüelas motoras demonstram formas diferenciadas de 

se desenvolver, de dar respostas às solicitações e conseqüentemente afastam-se dos padrões 

“ditos normais” por uma sociedade que classifica e exclui. Quando afirmamos que a 

Educação Condutiva apresenta um novo olhar para a paralisia cerebral, isto significa, em 

primeiro lugar, um olhar além das questões biológicas, em um enfoque voltado à superação  

dos possíveis efeitos da lesão inicial. Deve ser compreendida como uma abordagem que 

considera o indivíduo inserido em seu contexto e que valoriza  a forma das interações que 

poderão ser estabelecidas para contribuir na superação das dificuldades e, desta forma, 

mobilizar uma atuação social. Este entendimento pode estabelecer uma nova relação entre a 

pessoa com seqüelas de paralisia cerebral e a cultura, pois a Educação Condutiva, como 
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abordagem pedagógica, propõe vida social às pessoas, abrindo possibilidades para a 

educação integral: cognitiva, física, emocional e social.   

Diante dessas considerações, salientamos que um dos princípios básicos da 

aprendizagem condutiva é o de incentivar a pessoa a reconhecer e acreditar em suas 

possibilidades. A partir das interações que promovam o seu desenvolvimento, a tendência 

do ser humano é aperfeiçoar o seu potencial com bons resultados; o sucesso é subjetivo e 

vem acompanhado de sentimentos de motivação, de perseverança e força de vontade. Uma 

das tarefas assumidas pela Educação Condutiva é a de proporcionar relações que previnam 

o surgimento de sentimentos de insegurança ou inferioridade. O objetivo é incentivar o 

aluno a participar, a mover-se, a desenvolver uma intencionalidade própria que repercuta 

positivamente no desejo e na vontade de aprender.  

O trabalho integral e integrado da Educação Condutiva tem na figura do condutor e 

na forma de organização grupal dois elementos fundamentais. O condutor é o elemento 

central para a promoção do aprendizado do grupo e em grupo. Esta proposta, compreendida 

como um trabalho integral e integrado, salienta a importância da promoção de 

desenvolvimento e a forma como o meio social e o ensino podem possibilitar a 

aprendizagem. Nesta prática, busca-se construir experiências compartilhadas de sucesso, 

nas quais a deficiência torna-se o foco para a atividade e para a aprendizagem e se 

valorizam as experiências das pessoas, usando suas próprias técnicas de superação.  

A visão pedagógica de Petö na elaboração dos princípios e práticas da Educação 

Condutiva oferece às pessoas com seqüelas motoras a oportunidade de desenvolvimento 

biológico e social, integrando o processo pedagógico e o processo reabilitacional em sua 

programação diária. Isso significa que o trabalho planejado pelo condutor está voltado para 

o desenvolvimento cognitivo, social, estético e, ao mesmo tempo, para a realização de 

atividades motoras. Em cada programa são planejados objetivos educacionais para o grupo 

e objetivos específicos para atender às diferenças individuais, no grupo. Esses objetivos são 

explicados ao grupo e a cada um ao início das atividades, adquirindo significado maior com 

a avaliação, por parte do condutor, ao final de cada etapa da programação.  

Petö acreditava que uma tarefa está ligada à necessidade de realizá-la, quando 

apresentada como um desafio, como uma meta a ser conquistada, e que o resultado desse 

desempenho sugere um circuito de retorno significativo, cujo progresso será organizado 
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pelo sistema nervoso da pessoa. Pequenas metas, que estejam claras, que possam ser 

realizadas em curto prazo, estabelecem pequenas conexões e podem criar uma nova 

organização interna. Um circuito positivo de retroalimentação se estabelece quando o 

condutor, ao final das atividades, retoma os objetivos com os alunos e faz uma avaliação 

positiva quanto ao desempenho de cada um. 

Um outro elemento que distingue a Educação Condutiva é a ênfase na 

aprendizagem em oposição ao tratamento. Através de processos educacionais, detalhados 

na programação diária, oferece, com sua prática, a oportunidade de os alunos com seqüelas 

motoras sentirem-se motivados e confiantes, defrontarem-se com a resolução de problemas 

que provoquem sua capacidade para aprender e, assim, propicia o seu desenvolvimento. A 

visão pedagógica aliada aos conceitos das neurociências compreende a deficiência motora, 

além da lesão ocorrida no sistema nervoso central, como a falta de uma integração 

funcional. O desenvolvimento integral da pessoa e sua funcionalidade é um de seus focos 

de atenção. Esse sistema pedagógico não trata uma função específica, mas o 

desenvolvimento do potencial de funções coordenadas. 

 

Uma mudança de perspectiva mecânica para uma concepção de aprendizagem 

consciente e ativa. 

A base pedagógica que estrutura o fazer da Educação Condutiva está na concepção 

de aprendizagem consciente e ativa. É importante salientar que o termo “aprender” 

necessita ser compreendido num contexto de ação no qual o objeto do conhecimento tenha 

sentido em relação a seu objetivo, pois o processo de ação será organizado pelo sistema 

nervoso de uma pessoa, quando ela compreender o significado, o “porquê” e o “para quê” 

da ação. Na prática, as pessoas são incentivadas a realizar as atividades compreendendo o 

que é necessário para a sua realização, construindo significados para a atividade. Cada 

atividade sugerida ou estimulada é uma ação com uma meta designada, com objetivos 

próximos e acessíveis, que oportunizem atividades mentais, corporais e sociais.  

Uma das práticas que oferece as mediações desencadeadoras para promover 

desenvolvimento e a aprendizagem consciente e ativa é a intenção rítmica: o uso 

estruturado do ritmo e da fala. A intenção rítmica é uma técnica do sistema Petö que auxilia 

as pessoas com disfunções motoras, assim como o Braille é a técnica específica para o 
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atendimento às pessoas com deficiência visual25. Aliando ao movimento, a linguagem e o 

ritmo, András Petö organizou sua proposta para que supere a simples execução do exercício 

motor de forma passiva e mecânica. A linguagem favorece a compreensão da atividade a 

realizar e orienta o “como” realizar. É uma forma de dar significados aos movimentos, 

através de objetivos e da compreensão desses objetivos mediados pela linguagem. 

Como já foi apresentado, a Educação Condutiva organiza seus processos de 

aprendizagem por meio de programas diários que têm como uma de suas estratégias, as 

“tarefas em séries”. As tarefas em séries são como ações motoras coordenadas, visando 

possibilitar a integração funcional e alcançar objetivos reais. À primeira vista, as tarefas em 

série podem ser associadas à idéia de movimentos repetitivos e mecânicos. Essa impressão 

não se confirma quando compreendemos o papel fundamental e diferencial que a intenção 

rítmica e a definição de objetivos exercem na execução de cada atividade. Entendendo 

dessa forma, cada programa, em seu conjunto, é orientado para a resolução de problemas, 

oportunizando a aprendizagem pela experiência e explorando as áreas cognitivas e 

perceptuais. Evidencia-se, desse modo, uma estreita relação entre linguagem, aprendizagem 

e movimento com o objetivo de estimulação funcional; sabe-se pelos estudos da neurologia 

que a aprendizagem oportuniza a modificação e até a formação de novas conexões 

cerebrais. 

Desde o ponto de vista organizacional, a Educação Condutiva conquista resultado 

positivo por atender às pessoas em grupos. O grupo oferece a possibilidade de compartilhar 

experiências e objetivos comuns, de aprender a conviver: respeitar o outro, esperar a sua 

vez, ser solidário, sentir-se encorajado a realizar as atividades, enfim, no grupo há espaço 

para aprender valores cruciais para o desenvolvimento. Outro efeito significativo que o 

grupo oferece a cada um é a possibilidade de observar, de imitar, re-organizar e aprender 

um com o outro. A dinâmica em grupo observável no sistema Petö canaliza o processo de 

aprendizagem: por imitação, ou pelo prazer da realização, o grupo vai como que 

empurrando o próprio desenvolvimento.  

 

                                                 
25 Consideramos que a definição do termo não é ainda consensual, mas optamos pelo uso do termo deficiência 
visual porque inclui as pessoas cegas e com baixa visão. 
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A Educação Condutiva foi delineada para atender crianças e adultos com alterações 

motoras. Como um sistema pedagógico, seus princípios estão estruturados em conceitos 

pedagógicos. Em função de seus princípios e da forma como se organiza, é um sistema de 

atendimento especializado, de forma que, como já foi sinalizado, não pode ser replicado, 

linearmente, na escola brasileira. Entretanto, nosso estudo permitiu levantar indicadores de 

que é possível desenvolver práticas utilizadas pelos professores/condutores, no sentido de 

indicar possibilidades de intervenção. A opinião de muitos estudiosos e praticantes da 

Educação Condutiva, com a qual concordamos, é uma abordagem que visa promover o 

desenvolvimento, a qualidade de vida e amplia as possibilidades de inclusão social. Neste 

sentido, podemos apontar algumas idéias: 

- A importância de trabalhar de forma integrada com as famílias, sendo que a 

Educação Condutiva mostra uma mensagem incentivadora para os pais: seu filho é um ser 

humano que pode aprender e se desenvolver. 

- Por conta das suas condições físicas, a pessoa com seqüelas de paralisia cerebral, 

necessita de ajuda para movimentar-se. O que a Educação Condutiva orienta é que esta 

ajuda pode direcionar-se para a construção de autonomia, como um processo que lhe 

permita o desenvolvimento integral. Tal processo se constrói com atitude educacional cujas 

idéias comuns são pautadas em relações de entre-ajuda, onde a presença do outro é 

fundamental, na medida que permite a ressignificação das possibilidades motoras e, em 

decorrência, a autonomia. 

- Com vistas à inclusão social, a Educação Condutiva, direciona o entendimento 

sobre a diversidade, com uma reflexão sobre conceitos e modos de fazer as coisas, que 

podem ser diferenciados nas pessoas com seqüelas motoras. Propicia uma reflexão a partir 

do questionamento sobre determinado padrão de normalidade, estabelecido por uma 

sociedade que muitas vezes segrega e exclui. Isto implica superar o caráter idealizado, 

reconhecendo as diferentes formas que as pessoas apresentam para resolver seus problemas, 

ou como realizam as atividades que exigem movimentos que lhes são de difícil execução. 

- Fundamental é a necessidade de se conhecer e compreender cada aluno, trabalhar 

de forma positiva, estabelecendo objetivos a partir de suas possibilidades, criando 

estratégias de valorização, incentivo, crítica e conseqüente aprendizagem.  
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No caminhar da pesquisa, ficava cada vez mais claro aquilo que em nossos contatos 

iniciais com a Educação Condutiva já parecia ser fundamental: o papel do condutor como 

elemento chave de todo o processo e a importância da sua formação sólida, que poderá 

garantir um atendimento capaz de oferecer as condições de atingir os objetivos, como os 

definidos nos programas da Educação Condutiva. A formação de condutores é um sistema 

especializado de educação no qual os estudantes que recebem a qualificação de condutor 

são habilitados a conhecer o conteúdo, a filosofia e a prática da Educação Condutiva. Nos 

últimos anos, a formação de condutores investe cada vez mais nas possibilidades de relação 

com a inclusão nas escolas regulares.  

Os programas de formação de condutores, além de serem habilitados a ensinar o 

currículo nacional, são organizados para trabalhar as competências básicas de práticas e 

reflexão sobre a teoria da Educação Condutiva. Os programas de Educação Condutiva 

voltados à formação de condutores estão orientados para que os então alunos/condutores 

aprendam a criar estratégias que possam ajudar as pessoas com seqüelas de paralisia 

cerebral a lidar com suas dificuldades e a superá-las. Em uma visão geral, essas estratégias 

envolvem uma estrutura de rotina composta de uma aprendizagem contínua, de aplicação 

diária do que foi aprendido e que cada situação seja adequada à faixa etária atendida.  

Subjacente à formação do condutor está a filosofia que reconhece a importância do 

meio social e do ensino no processo de desenvolvimento e aprendizagem. A prática 

adquirida vai além dos exercícios e movimentos mecânicos. Os condutores são orientados a 

motivar e aumentar o interesse da criança em participar; são responsáveis em criar um 

espaço de respeito que gera autoconfiança, para estimular cada um a desenvolver técnicas 

pessoais de controle e aperfeiçoamento; enfim, planejam para criar experiências 

compartilhadas de aprendizagem que sejam positivas.  

Este trabalho foi acompanhado por uma “inquietação saudável” desta pesquisadora, 

um compromisso social que vem se configurando na organização de uma associação de 

pais com o objetivo de desenvolver um Centro de Educação Condutiva em Itajaí, SC. Este 

projeto tem sido apoiado pelo Instituto Guga Küerten, Fundação Catarinense de Educação 

Especial e Secretaria Municipal de Educação de Itajaí.  

Outra experiência significativa que está acontecendo paralelamente são as diferentes 

formas de atender aos alunos com seqüelas motoras de paralisia cerebral que freqüentam as  
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APAEs (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). O grupo inicial de profissionais 

que foi ao México em 2005 sentiu-se comprometido em divulgar a Educação Condutiva. 

Apoiados pelo Instituto Guga Küerten trouxemos, em janeiro de 2006, um condutor 

mexicano para realizar o I Encontro de Educação Condutiva de Santa Catarina, um curso 

de quatro semanas, que atendeu sete adolescentes e envolveu, na formação teórico/prática, 

vinte profissionais: pedagogos, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. Logo em seguida, em 

julho do mesmo ano, foi realizado, nos mesmos moldes, o II Encontro de Educação 

Condutiva de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis.  

Esta mobilização, no sentido de divulgar os princípios teóricos e práticos da 

Educação Condutiva, vem ao encontro das expectativas dos pais e profissionais envolvidos 

com a Educação Especial e também com o Ensino Regular. De certa forma, estamos 

realizando os passos que Sutton (2005), em sua Carta aos brasileiros, foi sinalizando: 

fomos ao exterior com crianças e profissionais para conhecer a Educação Condutiva; nos 

organizamos localmente; promovemos dois cursos curtos com condutores estrangeiros; 

trabalhamos para divulgar a proposta; e em 2007, estamos com uma condutora mexicana 

para uma temporada maior, seis meses de Educação Condutiva atendendo um grupo de sete 

alunos e trabalhando com a formação de sete facilitadores. Este grupo também faz parte de 

uma pesquisa encomendada pelo Instituto Guga Küerten e FCEE (Fundação Catarinense de 

Educação Especial). O projeto para o futuro é dar continuidade e organizarmos mais grupos 

de atendimento, mais condutores e, futuramente, quem sabe, investir na  formação de 

condutores.  

Sabemos que a Educação Condutiva necessita da presença do condutor ou 

condutora. A experiência que temos realizado tem sido no sentido da formação do 

facilitador (uma adequação do condutor às possibilidades de formação já construídas até 

aqui, no Brasil). Até o momento temos trabalhado com profissionais da área da Educação 

(pedagogos) ou da Saúde (fisioterapeutas, fonoaudiólogos), mas a proposta está aberta a 

todos os interessados. São características fundamentais deste profissional: responsabilidade 

e compromisso com sua própria aprendizagem, positividade em lidar com as situações 

desafiadoras e espírito colaborativo. As demais competências vão sendo construídas em seu 

processo de aprendizagem individual e grupal. 
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O grupo de alunos e os profissionais que estão participando do projeto de 

desenvolvimento da Educação Condutiva em 2007, em Itajaí – SC, são as raízes para o 

futuro, para a implantação de um Centro de Desenvolvimento de Educação Condutiva. Este 

grupo é formado por sete adolescentes, com diagnóstico variado de paralisia cerebral com 

características de tetraplegia espástica, ataxia e um caso de epilepsia de difícil controle.   

Estes alunos freqüentam as aulas de Educação Condutiva de segunda-feira a quinta-feira, 

das 9:00 às 12:00. No outro período, freqüentam o Ensino Regular em diferentes escolas, 

da rede municipal e particular de ensino. Alguns já receberam Educação Condutiva em 

períodos anteriores (curso de janeiro 2006) e outros iniciaram em julho de 2007.  

Em função de seu diagnóstico, esses alunos apresentam dificuldades variadas, tais 

como: fixar o olhar, rolar, sentar, comunicar-se, levantar-se ou caminhar. No dia-a-dia deste 

grupo a condutora, os facilitadores e outros profissionais que participam dos programas 

podem perceber pequenos resultados positivos: momentos de atenção dirigida, sustentação 

da cabeça e conseqüente diminuição de sialorréia (a perda não intencional de saliva pela 

cavidade oral). Outros dois alunos que respondiam oralmente apenas em casa, começam a 

dar respostas verbais durante os programas, demonstrando autoconfiança. Uma aluna, com 

9 anos, que ainda não lê e parece apresentar características de autista, nos surpreende, em 

poucos dias de convívio, cantando as músicas em espanhol que a condutora mexicana canta 

para dar ritmo ao grupo. O resultado mais positivo ainda é a manifestação de cada um, na 

chegada ao grupo, de intensa alegria, manifestada muitas vezes com movimentos 

descontrolados, caretas e sorrisos largos pela alegria do reencontro e pelo sentimento de 

pertencer ao grupo. Isso é confirmado pelos pais, que observam como seus filhos 

demonstram estar felizes e como gostam de ir para a sua escola, como seus outros irmãos. 

Nada de sentimentalismo, promessas ou milagres. São vivências humanas, de 

respeito e dignidade. As experiências oferecidas visam construir significados positivos; as 

atividades devem reforçar o sucesso gerando motivação que potencialize o esforço 

necessário para a realização das atividades. Sabe-se que as dificuldades motoras afetam o 

desenvolvimento físico e social. Pode-se dizer que, muitas vezes, as dificuldades numa área 

podem desencadear dificuldades em outras áreas também. Mas o inverso também é 

possível: um mesmo caminho para o desenvolvimento de uma área pode ser utilizado como 

potencializador para outras áreas. Na Educação Condutiva, as seqüelas de paralisia cerebral 
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não são ignoradas ou colocadas de lado – tornam-se o foco para a atividade e a 

aprendizagem. No processo de desenvolvimento, o melhor caminho para superar as 

dificuldades muitas vezes são as próprias técnicas de superação criadas pelas pessoas com 

seqüelas motoras de paralisia cerebral.  

 



 99 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANDRÉ, M. Pesquisa, formação e Prática Docente. In: ANDRÉ, Marli (org.) O papel da 
pesquisa na formação e na prática dos professores. Campinas, SP: Papirus, 2001, p. 55-69.  

BARROS, A; LEHFELD, N. Fundamentos de metodologia. São Paulo: McGraw-Hill, 
1986.  

BAIRSTOW, P; COCHRANE, R.; HUR, J. Evaluation of conductive Education for 
Children with Cerebral Palsy. Final Repport (part II) . The University of Birmingham – 
department for Education, 2004. 

BALOGH, E. Co-ordination and intention in neurophysiology and EC: alike or 
different? In: conductive Education: Occasional papers 12. Budapest: Institute Petö, 2005.  

BOBATH, B. Atividade postural reflexa causada por lesões cerebrais. São Paulo: 
Manole, 1978. 

BOBATH, B e BOBATH, K. Desenvolvimento motor nos diferentes tipos de paralisia. 
São Paulo: Manole, 1989. 

BOBATH, K. A deficiência motora em pacientes com paralisia cerebral. São Paulo: 
Manole, 1989. 

BRASIL, MEC/SEESP. Educação Inclusiva: atendimento educacional especializado 
para a deficiência mental. Brasília, Ministério da Educação e Secretaria de Educação 
Especial, 2005. 

BROWN, M. Problems faced in the learning of motor skills by children with 
dyspraxia: the role of conductive education .In: MAGUIRE, G.; NEANTON, R. 
Looking back and looking forward. Birmingham: Foundation Conductive Education, 2005. 

COLL, C; PALLACIOS, J; MARCHESI, A. Desenvolvimento psicológico e educação – 
Psicologia da Educação. Vol.2. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993.    

CÂNDIDO, A. M. D. M. Paralisia cerebral: abordagem para o pediatra geral e manejo 
multidisciplinar . Monografia apresentada para a conclusão do Curso de Residência 
Médica em Pediatria pelo Hospital Regional da Asa Sul. Brasília, 2004. 

DAMASIO, A. O erro de Descartes – emoção, razão, e o cérebro humano. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2005. 



 100 

FINK, A. Práctica de la estimulación conductiva según A. Petö. Barcelona: Herder, 
1998. 

FORRAI, J. Memoirs of the beginnings of conductive pedagogy and András Petö. 
Birmingham: Foundation Conductive Education, 1999. 

GARCIA, R. M. C. Interações voltadas à cidadania e à filantropia na escolarização de 
sujeitos que apresentam seqüelas motoras. 1998. 184 f. Dissertação (Mestrado em 
Educação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1998. 

GIL, A.C. Projetos de pesquisa. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 1989. 

GOES, M. C. R.(2002). Relações entre desenvolvimento humano, deficiência e 
educação: Contribuições da abordagem histórico-cultural. In: OLIVEIRA, M. K. ; 
REGO, T. C. e SOUZA, D. T. R. (Orgs.) Psicologia, Educação e as Temáticas da Vida 
Contemporânea. São Paulo: Moderna, 2002 

GOMBINSKI, Lisa. Adaptation and development in conductive education: responding 
to new demands, maintainineg the essence of the practive .In: MAGUIRE, G.; 
NEANTON, R. Looking back and looking forward. Birmingham: Foundation Conductive 
Education, 2005. 

HÁRI, M. and ÁKOS, K. Conductive Education. London: Routledge, 1988. 

HÁRI, M. Orthofunction – a conceptual analysis. In: Taylor, M and Horváth, J. ed. 
Conductive Education: Occasional Papers no. 2. Londres: Stoke on Trent, Trentham Books, 
1997.   

HÁRI, M. The history of conductive pedagogy. Budapest: International Petö Institute, 
2005.  

HÁRI, M. The human principle in Conductive Education. Budapest: International Petö 
Institute,1988. 

HOEFELMANN, C. D. R. Grupos de Estudo Como Modalidade de Formação 
Continuada Para Uma Educação Inclusiva. 2003. 105 f. Dissertação (Mestrado em 
Educação) – Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2003. 

KOLYNIAK, C. Educação Física e Vygotsky. Discorpo 4: revista do Departamento de 
Educação Física e Esportes da PUC-SP – n. 4. São Paulo, 1995. 

KOZMA, I. The especial quality content and structure of conductor training. 
Budapest: International Petö Association, 1990. 



 101 

LEBEER, J. Modifiability, neuroplasticity and environmental stimulation: columbu’s 
egg ou false hopes? In: conductive Education: Occasional papers 12. Budapest: Institute 
Petö, 2005. 

LÜDKE, Menga. O Professor, seu saber e sua pesquisa. Educação e Sociedade, ano 
XXII, nº. 74. Campinas: Cedes, 2001. 

MAGUIRE, G.; NEANTON, R. Looking back and looking forward. Birmingham: 
Foundation Conductive Education, 2005. 

MAGUIRE, G.; SUTTON, A. Maria Hári on Conductive Education. Birmingham: 
Foundation Conductive Education, 2005.  

MANUILLA, L.; MANUILLA, A.; NICOULIN,M. Dicionário Médico Andrei. São 
Paulo: Organização Andrei Editora Ltda, 1997. 

MARCONDES, E;VAZ,F;RAMOS,J; OKAY,Y. Pediatria Básica: pediatria clínica 
geral.Tomo II. 9ª ed. São Paulo: Sarvier, 2003. 

MEDVECZKY, E. Conductive Education: as an educational method of 
neurorehabilitation. Budapest: GreyTech 2006. 

NARDI, J. Educação Condutiva: Método Petö. Temas sobre desenvolvimento – ano I –
no 6 – maio-junho /1992. Digitado. 

NOBACK, C; STROMINGER, N; DEMAREST,R. Neuroanatomia – estrutura e função 
do sistema nervoso humano. 5ª edição. São Paulo: Editorial Premier, 1999.   

PINO, Angel. As Marcas do Humano. São Paulo, Cortez, 2005. 

PLACCO, Vera (Org.) Psicologia & Educação: revendo contribuições. São Paulo: Educ, 
2003. 

RÓZSAHEGYI, T. Conductive education: a different kind of training. Special Needs – 
primary practice. No. 34, [S.I. : s.n.] Summer 2003. 

SPINA, S. Normas gerais para trabalhos de grau. 3ª ed. São Paulo: Ática, 1994.   

SUTTON, A. Educação Condutiva como exemplar do paradigma emergente da 
inclusão dinâmica, com novas ênfases para a pesquisa educacional. In: Conferência 
européia sobre pesquisa educacional, ljubljana, Slovênia, 17-20 setembro, 1998.  

SUTTON, A. Conductive education: a complex question for Psychology. Birmingham, 
1991. Digitado. 



 102 

SACKS, Oliver. O Homem que Confundiu a sua Mulher com um Chapéu. São Paulo, 
Companhia das Letras, 2004. 

SCHWARTZMAN, JS. Paralisia cerebral. Arquivos Brasileiros de Paralisia Cerebral 
2004. Disponível em: http://www.memnon.com.br/abpc/rev-pc.pdf. 

TATLOW, A. Analogias entre a teoria de Vigotski/Luria e a abordagem de Petö. In:  
Congresso Internacional de Jerusalém, 1997. Digitado. 

VIGOTSKI, L. S. OBRAS ESCOGIDAS: Fundamentos da Defectologia. Madrid, Visor, 
1997. 

VIGOTSKI, L. S. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

VYGOTSKY, L. S. A formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

 

 

 



 103 

 

ANEXOS  

 



 104 

 

1- CARTA AOS BRASILEIROS 
 
(Tradução para o português: André Gustavo Ramos)  
 
Uma resposta geral às pesquisas do Brasil, seguindo a reportagem na TV GLOBO, Jornal Hoje de 
23 de Junho de 2004. 
 
No Jornal Hoje de 23 de Junho, foi relatado o caso de Luisa de Florianópolis, dez anos, que tem 
paralisia cerebral. Sua mãe quer trazer Luisa para o Instituto Nacional de Educação Condutiva 
(NICE), em Birmingham, Inglaterra, para Educação Condutiva.  
Muitas pessoas no Brasil, com crianças debilitadas, amigos ou parentes, viram essa reportagem e 
escreveram para pedir mais detalhes sobre a Educação Condutiva: eles podem vir para o NICE? 
Outros perguntaram sobre como eles devem treinar para trabalhar desse jeito, como condutores. 
As cartas são geralmente simples e claras – mas não há geralmente uma resposta simples. Esta carta 
dá uma primeira resposta às questões que foram levantadas. Ela também conta a você, onde você 
pode encontrar informações extras em diferentes pontos. Se depois disso, você tiver ainda perguntas 
específicas, por favor, escreva novamente. 
 
Quem pode se beneficiar da Educação Condutiva... 
A Educação Condutiva foi desenvolvida para crianças e adultos de todas as idades com problemas 
em controlar e em co-ordenar seus movimentos. Essas ‘desordens motoras’ (ou ‘incapacidades de 
movimento’), resultam de condições, como paralisia cerebral, mal de Parkinson, esclerose múltipla, 
doenças na cabeça e golpes. 
As desordens motoras podem ocorrer em combinação com outras condições tal como epilepsia, 
problemas de visão e audição, atraso mental e problemas ortopédicos. Freqüentemente – embora 
não sempre – a Educação Condutiva é possível em tais circunstâncias. Não há regra absoluta sobre 
quem pode e quem não pode se beneficiar da Educação Condutiva: geralmente depende das 
instalações e capacidades dos diferentes centros Condutivos de Educação. É melhor começar cedo – 
mas nunca é tarde demais. 
 
…e quem não pode? 
Quando não há nenhuma desordem motora, aí a Educação Condutiva, não pode ajudar, tem que se 
procurar a educação especial alternativa ou de reabilitação. Condições como autismo, atraso mental, 
atraso de desenvolvimento, síndrome de Angelman’s, podem ser melhor atendidas por um sistema 
mais diretamente direcionado a problemas intelectuais. 
Um sistema desses é o Feuerstein’s Enriquecimento Instrumental. Eu não sei se isso foi usado pra 
danos cerebrais individuais no Brasil, mas certamente existe um grande programa para crianças no 
estado da Bahia. Você pode ler sobre isso (em Português) na página: http://www.flem.org.br/pei/. 
Alguém desse projeto pode dizer se há programas de Enriquecimento Instrumental no Brasil, 
adequado às suas necessidades.  
Muitas cartas do Brasil, falavam sobre os efeitos do “nearly drowning”. Portanto, infelizmente, a 
Educação Condutiva tem pouco a fazer no Brasil. 
 
Podemos ir ao NICE na Inglaterra para Educação Condutiva? 
Sim, NICE aceita crianças de fora, mas a Inglaterra é um lugar caro para se viver, e a Educação 
Condutiva leva tempo. 
A língua do ensinamento no NICE é o Inglês, e ninguém no NICE fala português. 
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Nossa Fundação não tem fundos para ajudar as pessoas a vir à Inglaterra ou a viver aqui, e tem que 
cobrar taxas pelo seu trabalho, para pagar o seu pessoal. NICE não é residencial, então as crianças 
têm de ser acompanhadas por um pai. Levar sua criança incapacitada a outro país é difícil, onde 
quer que você vá. 
Você pode ler mais sobre vindo ao NICE para Educação Condutiva (infelizmente, também é em 
inglês) na página: 
http://www.conductive-education.org.uk/html/heartofengland.html  
 
Se você gostaria de aplicar o NICE, você deve nos enviar um endereço postal de modo que 
possamos pedir mais detalhes e um requerimento. Nós também pediremos um vídeo de avaliação, 
que ira nos ajudar a julgar se podemos ajudá-lo. Não há testes. Por favor, mande seu endereço 
postal para foundation@conductive-education.org  
 
Onde mais eu posso ir para ter Educação Condutiva? 
O único centro Condutivo de Educação na América Latina está no México (eu não sei se aceitam 
crianças de fora de México): 
Desenvolvendo a Educação Condutiva no México 
Apartado Postal 183 
Jiutepec – Morelos – México – CP 62550 
sermara@aol.com 
http://www.morelosweb.com/connosotros/ 
 
O Instituto Internacional Petö, na Hungria, aceita crianças estrangeiras. 
International Petö Institute 
Kútvölgyi út 6 
1125 Budapest – Hungary 
www.peto.hu 
 
Tsad Kadima em Israel acolhe crianças judias de todo o mundo: 
Tsad Kadima 
11 Beit Hadfus St.  
95483 Jerusalem – Israel  
step@zahav.net.il 
www.tsadkadima.co.il 
 
Há centros condutivos pequenos pela América do Norte (veja www.iacea.org para uma listagem) e 
algum destes podem aceitar crianças de fora do Canadá e dos Estados Unidos, especialmente se 
ocorrem escolas de verão. 
Há também pequenos centros em alguns países europeus, na Austrália e na nova Zelândia, mas 
estes são principalmente para crianças locais, como são a maioria dos centros no Reino Unido. Não 
há nada em Portugal. 
 
Eu posso ao menos pensar em ir ao estrangeiro para ter Educação Condutiva? 
As mesmas perguntas em relação ao tempo, custo e linguagem surgirão onde quer que você deseje 
levar sua criança.  
Os pais ao redor do mundo levaram suas crianças a outros países para ter Educação Condutiva e 
geralmente se beneficiaram – mas eles precisaram de muito dinheiro e precisaram fazer grandes 
sacrifícios.  
Para a maioria das famílias é mais realista permanecer em casa, descobrir mais sobre a Educação 
Condutiva, e começar a longa luta para criar algo no próprio país.  
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As experiências dos poucos afortunados que puderam ir ao estrangeiro, podem ser contribuições 
importantes a essa luta. O desejo da mãe de Luisa é fazer isto. 
Não pense em ir ao estrangeiro para Educação Condutiva, se isto arruinará suas finanças ou sua 
vida pessoal. Em vez disso, seja um desses que trabalham para estabelecer a Educação Condutiva 
no próprio país. 
 
Eu posso fazer isso sozinho? 
Fornecer Educação Condutiva é um trabalho que requer habilidade, feito por especialistas 
especialmente treinados chamados condutores.  
Se você tem uma criança jovem (ao redor dos seis anos) pode criar benefícios significativos se 
trouxer à tona sua criança de modo condutivo. Há um livro sobre isto, que você pode comprar para 
usar em casa. É chamado Dina: uma mãe pratica educação condutiva. Você pode comprar ele de 
nossa Biblioteca por £12.00. Contate library@conductive-education.org 
 
Infelizmente vendemos o livro disponível somente em inglês. Também foi traduzido em russo, 
alemão e chinês, mas há até agora nenhuma edição portuguesa. Se alguém gostaria de arranjar uma 
tradução, por favor, entre em contacto: as@nice.ac.uk  
 
Então, como nós trazemos a Educação Condutiva? 
Cada país faz coisas de forma diferente, mas o meio típico começar a Educação Condutiva num 
novo país é assim: 
1. No começo algumas famílias juntam o dinheiro e levam suas crianças ao estrangeiro para 
Educação Condutiva. 
2. Isto cria interesse na imprensa e na televisão – e atrai o interesse de um círculo mais largo 
das famílias. Eles não podem todos ir ao estrangeiro e querem algo no próprio país..  
3. Eles formam organizações locais e nacionais, para levantar capital, criar publicidade e 
propaganda e acima de tudo conseguir algo feito por eles mesmos. 
4. Eles normalmente começam com uma escola de verão ou acampamento de verão com 
condutores trazidos do estrangeiro, para fornecer uma demonstração pequena no próprio país, e 
atrair o interesse de ainda mais pais, repórteres e políticos. 
5. Eles trabalham para expandir isto num serviço permanente de tempo integral, ainda com 
condutores estrangeiros. 
6. A etapa final é ter próprios condutores treinados – como o primeiro talo em direção ao 
treinamento condutor no próprio país. 
 
Este mesmo processo foi seguido na maioria de países onde Educação Condutiva agora está 
estabelecida. O primeiro fazer isto foi o Reino Unido. A primeira publicidade sobre pais indo ao 
estrangeiro para Educação Condutiva foi em 1986 – há agora ao redor de quarenta lugares no Reino 
Unido onde condutores trabalham, e uma escola nacional de treinamento para condutores. Novos 
programas ainda estão sendo abertos, principalmente pelos pais, no índice de aproximadamente dois 
por ano. Eis um exemplo recente: www.sticknstep.co.uk 
 
Existe um jeito mais rápido? 
As pessoas têm procurado por meios mais rápidos em começar Educação Condutiva, uns programas 
de independência para crianças muito jovens em seus próprios lares. 
Um atalho comum é por curtos cursos para profissionais tal como terapeutas e professores. Isto não 
é suficiente ensinar esta pedagogia complexa e nunca resultou num estabelecimento bem sucedido 
de Educação Condutiva.  
É melhor percorrer a estrada longa. Não há atalho! Infelizmente.  
 
Co-operação 
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Leva tempo, dinheiro e trabalho duro, mas nos seguindo, há agora quase duzentos lugares ao redor 
do mundo, onde podemos achar condutores trabalhando, alguns com adultos, mas principalmente 
com crianças. Os Mexicanos, mencionados acima, foram da etapa 1 a etapa 6 (com Mexicanos 
condutores treinados) em apenas alguns anos. 
E é mais fácil agora, porque algumas organizações, estão dispostas a compartilhar sua experiência, 
e ajudar outros. O NICE atualmente trabalha com organizações no Canadá e na Noruega, para 
ajudá-los a treinar o pessoal para seus próprios serviços, e dão conselhos informais a muitos outros 
ao redor do mundo.  
NICE atualmente não tem nenhum sócio no Brasil, mas seria agradável comunicar-se com qualquer 
organização interessada. Contate as@nice.ac.uk. 
 
Onde os brasileiros podem treinar para serem condutores? 
Há atualmente treinamento condutor na Hungria, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Para mais 
informações sobre o treinamento condutivo no Instituto Inter-nacional de Petö na Hungria, acesse 
www.peto.hu, na Faculdade de Aquinas nos Estados Unidos, acesse www.aquinas.edu. Podem 
também haver possibilidades para treinamento condutivo na Espanha (www.aspace.es) e em Israel 
(www.tsadkadima.co). 
Se gostaria de treinar no Instituto Nacional de Educação Condutiva (NICE) na Inglaterra você pode 
achar mais informação na Educação Condutiva Online, em http://www.conductive-
education.org/html/education_and_training.html. 
 
Descubra mais sobre o treinamento condutivo no NICE 
A linguagem do treinamento é inglesa. Leva três anos, acabando com um grau de bacharel – um BA 
(Educação Condutiva) – prêmio positivo de Estado Qualificado de Condutor. Os estudantes treinam 
para trabalhar com crianças e adultos de todas idades e com um vasto leque de condições elegíveis.  
 
O grau é concedido pela organização sócia do NICE, a Universidade de Wolverhampton: 
www.wlv.ac.uk  
NICE tem uma tradição de receber estudantes do redor do mundo (este ano há estudantes de 
Bélgica, Canadá, Alemanha, Noruega, Hungria e da República Irlandesa, assim como do Reino 
Unido). Os estudantes devem encontrar requisitos universitários normais de entrada e podem entrar 
no curso diretamente da escola ou depois de seguir outras carreiras ou treinamento profissional.  
Há um artigo recente sobre o treinamento em NICE na edição de verão da revista Americana 
Cerebral Palsy (Paralisia Cerebral). Se você escrever ao redator, explicando seu interesse ele vai 
provavelmente fornecer a você uma cópia. Escreva para editor@cerebralpalsymagazine.com  
Se você quiser mais detalhes de treinamento, incluindo detalhes de como solicitar um lugar, escreva 
para training@conductive-education.org, dando um endereço postal ao qual nós enviaremos 
detalhes.  
E se forem rápidos podem começar em outubro este ano!  
 
O que já acontece no Brasil? 
Houve interesse profissional em Educação Condutiva no Brasil durante a década de 90. Eis algumas 
páginas… 
Atualidades 
http://www.defnet.org.br/pcatu03.htm 
O que é Educação Condutiva? 
http://www.ciranda.org.br/pa/2004/pa_165a_0202.htm 
Educação condutiva e paralisia cerebral. 
http://thelma.soares.sites.uol.com.br/frame.html 
Existe até uma organização: 
 



 108 

GRUPO DE REABILITAÇÃO E HABILITAÇÃO UNIFICADO 
Rua José Antônio Coelho 
461 – V. Mariana. 
ahimsa@ssol.com.br 
 
Pode ser útil também, perguntar sobre Educação Condutiva ao Defnet: 
www.defnet.org.br 
 
Se você procurar por Educação Condutiva, numa página de busca na Internet, você vai encontrar 
um número crescente de páginas. Achará, por exemplo, que a Educação Condutiva, já tem uma 
história no Brasil: 
 
1996 - Realizado o I Encontro Rio - São Paulo de Educação Condutiva, promovido pelo DefNet, no 
Rio de Janeiro, RJ. 
 
1996 - Publicação de nosso Boletim InfoAtivo nº 4 Ano 1, com matéria sobre Educação Condutiva 
e sugestões de contato e indicações para pesquisa. 
 
1997 - Realizado o I Curso de Introdução ao Sistema de Educação Condutiva, sob orientação do 
GRHAU, promovido pelo DefNet, no Rio de Janeiro, RJ. 
 
1998 - Lançado o livro: "A meio caminho da integralidade - a assistência à saúde de crianças com 
paralisia cerebral em Ribeirão Preto", de Maria do Carmo G. Caccia Bava e Maria Cecília Puntel 
de Almeida, CEBRIJ/Escrituras, São Paulo, SP. 
 
Então por que não acontece mais agora no Brasil? Eu não sei, mas dirija a atenção às seis etapas 
desta carta. Somente o Interesse profissional na Educação Condutiva não é suficiente para 
estabelecer a Educação Condutiva num novo país – ao menos esta é a experiência na maioria de 
lugares ao redor do mundo. A liderança ativa e a determinação dos pais são os fatores principais.  
 
Há mais uma consideração importante – outra vez isto é a experiência de outros países. Cursos 
curtos não criam condutores e sem condutores ninguém estabeleceu Educação Condutiva com êxito. 
 
Onde eu posso aprender mais? 
Houve um bom artigo publicado no Brasil, em português, há doze anos. É um pouco desatualizado, 
mas é ainda uma introdução útil: 
ORTIZ DE NARDI, J.M. (1992) Educação Condutiva  (método Petö).  Temas Sobre 
Desenvolvimento, 1(6), pp.10-13. 
Se você não puder achar em uma biblioteca, o diário ainda está sendo publicado e os editores 
seguramente o ajudarão: 
http://www.memnon.com.br/mem_periodicos.html 
Existe também um livro, A Meio Caminho da Integralidade (a assistência à saúde de crianças com 
Paralisia Cerebral em Ribeirão Preto). Eu não o vi ainda mas você pode encontrar mais sobre ele 
em http://www.defnet.org.br/bibedu3.htm 
Você pode encontrar muito mais na internet, principalmente se você lê inglês. A página Educação 
Condutiva Online, fornece um guia para muitas outras páginas.  Ela também dá notícias sobre o que 
está acontecendo no mundo da Educação Condutiva. Você pode encontrar isso em 
www.conductive-education.org  
Se quiser noticiar na Internet para um condutor, ou somente ver o que está disponível, veja: 
http://www.conductive-education.org/html/job_entry.html. 
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Há um fórum de discussão aberto na internet. Você é muito bem vindo, para colocar cartas em 
português lá, ou aumenta a discussão sobre Educação Condutiva no Brasil: http://www.conductive-
forum.org/cgibin/nice/list.cgi  
Finalmente, livros, Eu mencionei Dina. É para crianças pré-escolares. Há um bom livro disponível 
em Educação Condutiva para adultos e em mais tarde neste mês um livro excelente será publicado 
em Educação Condutiva para crianças de escola. Se você quiser saber mais sobre como comprar 
estes livros e outros materiais, contate  library@conductive-education.org. Por favor, deixe-me 
saber se vocês têm mais perguntas, específicas. 
 
Andrew Sutton. 
16 de Julho de 2004. 
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2- Sobre paralisia cerebral 

 
 

“Meu filho anda errado, pega errado, fala errado. Quando 
é para soltar um músculo, ele contrai. Quando é para 
contrair, ele solta. O cérebro dá uma ordem, o corpo 
desobedece. É o motim do corpo contra o cérebro.” 
                        Diogo Mainardi 

 

Ao me aventurar nas pesquisas sobre a Educação Condutiva não me dei conta, a 

princípio, da complexidade que está envolvida na compreensão da paralisia cerebral, 

especialmente no que se refere aos aportes biofuncionais do corpo humano. Tomei esta 

espécie de obstáculo intelectual como um desafio, que me motivou a ampliar o meu campo 

de investigação.  

Desde a antiguidade, o homem tenta compreender o corpo humano em suas 

especificidades. A História registra as variadas formas de como os povos revelaram seus 

interesses dos diferentes agrupamentos humanos para desvendar os mistérios da anatomia e 

funcionamento do corpo. A Medicina Moderna de Hipócrates demonstrou que o cérebro se 

dividia em dois hemisférios e que neles estavam todas as funções biológicas e da mente. Já 

no século XIX, chega-se a uma nova compreensão que rompe com a antiga concepção de 

que homem e cérebro estariam dissociados. Cérebro e corpo, constituindo o sistema 

funcional do ser humano, integram-se dinamicamente e se relacionam com o meio. Os 

estudos no campo da neurologia confirmam que o cérebro e corpo interagem numa 

complexidade de relações. Damásio (2005) afirma que formam “um organismo 

indissociável” (p.114).  

As pesquisas na área da neurociência indicam que cada área do cérebro é 

responsável por uma função, como a visão, a audição, os movimentos das pernas e braços, 

a memória, a atenção, a percepção. Damásio (2005) evidencia ainda que “o organismo 

constituído pela parceria cérebro-corpo interage com o ambiente como um conjunto, não 

sendo a interação só do corpo ou só do cérebro” (p. 114). Toda essa complexidade, de 

interações cérebro e corpo, geram respostas consideradas “comportamento”. 

Nesta perspectiva, entendendo corpo e cérebro como um “organismo indissociável, 

podemos perceber a intrincada conexão que uma lesão cerebral pode causar. Como um 

fator agressivo ao tecido cerebral, a lesão atinge e prejudica uma ou mais funções do corpo, 
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interferindo no desenvolvimento motor. Do ponto de vista físico, as pessoas com seqüelas 

de paralisia cerebral podem apresentar distúrbios do movimento, do equilíbrio, dificuldades 

de coordenação motora e postura corporal. O termo paralisia cerebral está associado às 

alterações do movimento, mas a presença de outras manifestações pode ocorrer, como 

distúrbio convulsivo, dificuldades de linguagem verbal, alterações visuais ou auditivas. 

Vale pontuar aqui, o conceito atribuído pelos estudos do campo da neurologia sobre 

a plasticidade cerebral. É justamente esta concepção de plasticidade do cérebro que dá 

suporte à teoria da Educação Condutiva, que é a capacidade de adaptação funcional do 

sistema nervoso central. A plasticidade cerebral é possível graças à capacidade do sistema 

nervoso que, quando estimulado, permite a realização de mudanças estruturais e funcionais. 

Esse entendimento nos leva a considerar que se um sistema estiver comprometido, não 

necessariamente irá comprometer outros.  

Willian Little, médico inglês, em meados do século XIX, realizou os primeiros 

relatos de uma enfermidade que afetava crianças em seus primeiros anos de vida, e que 

ficou conhecida como “Síndrome de Little”. A expressão “Paralisa cerebral” surgiu com os 

estudos de Freud, em 1897 - considerada sua fase neurológica. Freud, ao estudar a 

Síndrome de Little, estabeleceu novos parâmetros para o entendimento desta deficiência.  

Várias definições são encontradas na literatura para conceituar a paralisia cerebral, 

embora cada uma apresente certas singularidades. Podemos constatar que em todas estão 

presentes a ênfase no prejuízo motor, a precocidade do comprometimento do sistema 

nervoso bem como o caráter de dano cerebral não progressivo. Entre as várias definições 

publicadas, Schwartzman (2004) cita a proposta de Little Club: “Paralisia Cerebral é uma 

desordem do movimento e da postura, persistente, porém variável, surgida nos primeiros 

anos de vida pela interferência no desenvolvimento do Sistema Nervoso Central, causada 

por um dano cerebral não progressivo” (LITTLE C., apud: Schwartzman, 2004, p.5).  

A paralisia cerebral ou encefalopatia crônica não é uma doença: não tem cura nem é 

transmissível. Não é progressiva e caracteriza-se, de modo geral, por alterações ou falta de 

controle do movimento. Os termos paralisia cerebral ou encefalopatia crônica são usados 

para definir um conjunto de manifestações neurológicas, como resultado de um dano 

cerebral, quase sempre causado por falta de oxigenação ao cérebro. A paralisia cerebral é 

conseqüência de uma lesão estática que afeta o sistema nervoso central em fase de 
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desenvolvimento, em seu período de maturação estrutural e funcional. É uma disfunção 

motora causada por uma alteração, lesão ou enfermidade que pode ocorrer no período pré, 

peri ou pós-natal, não existindo dois casos semelhantes. Por muito tempo, esse distúrbio de 

eficiência física foi considerado invalidez. 

A lesão cerebral que ocasiona uma paralisia cerebral pode apresentar conseqüências 

variadas, que geralmente interferem no sistema músculo-esquelético. As causas também 

são variadas, resultando, em algumas crianças apenas perturbações sutis, quase 

imperceptíveis; enquanto que outras podem apresentar incapacidade motora acentuada, 

impossibilidade de falar, andar e se tornam dependentes para as atividades da rotina diária. 

O quadro seguinte apresenta as causas a partir dos períodos em que podem ocorrer. 
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QUADRO I 

CAUSAS DE PARALISIA CEREBRAL26 

Períodos  Tipos de causas 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-natais 
 

• Causas Maternas: 
Infecções congênitas (Toxoplasmose, Rubéola, 
Citomegalovírus, Sífilis, HSV) 
Drogadição materna, uso de medicamentos (Tabaco, 
Álcool, Maconha, Cocaína) 
 

• Complicações obstétricas: 
Eclâmpsia/Pré-eclâmpsia 
Descolamento Placentário 
Placenta prévia 
Hemorragias/ameaça de aborto 
Diabetes/Desnutrição maternos 
Má posição do cordão umbilical 
 

• Malformações congênitas 
• Exposição a radiações (raios X) 

 

 

 

Perinatais 

 

 
Prematuridade e Baixo peso  
Distócias (Asfixia perinatal, Trauma cerebral) 
Infecções (Menigites, Herpes) 
Hiperbilirrubinemia (hemolítica ou por 
incompatibilidade) 
Hipoglicemia 
Distúrbio Hidroeletrolíticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pós-natais 

 

Infecções 
• Meningites 
• Encefalites 

 Trauma craniano 
Acidente cérebro-vascular 

• Cardiopatia congênita cianótica 
• Anemia Falciforme 
• Malformações vasculares 

Encefalopatias desmielinizantes (pós-infecciosas ou 
pós-vacinais) 
Anóxia cerebral 

• Acidente por submersão 
• Aspiração de corpo-estranho 
• Insuficiência/parada respiratória 

Síndromes epilépticas (West e Lennox-Gastaut) 
Status epilepticus 
Desnutrição  
 

 

                                                 
26 Quadro adaptado pela pesquisadora: de DIAMENT, As encefalopatias crônicas da infância (Paralisia 
Cerebral) In: CANDIDO(2004, p.11). 
 



 114 

 

É importante compreender que o desenvolvimento neurológico se inicia desde o 

período fetal, continuando a maturação estrutural e funcional do sistema nervoso até a vida 

adulta, apesar de estar quase completa por volta dos dois primeiros anos de vida. A 

paralisia cerebral é uma agressão ao cérebro em desenvolvimento, ainda imaturo.  Como 

podemos observar no quadro acima, a etiologia da paralisia cerebral é variada e pode 

ocorrer nos períodos: pré-natal, perinatal e pós-natal.  

A partir da evolução da tecnologia (especialmente da década de 1990), referente a 

neuroimagem, o aperfeiçoamento das técnicas de ultra-sonografia e da tomografia 

computadorizada, os avanços da genética e da neurofisiologia, bem como os avanços na 

assistência pré-natal, vem aprimorando o conceito e a etiologia da Paralisia Cerebral. A 

etiologia, ou seja, estudo das causas, pode colaborar para prevenir a paralisia cerebral. 

Sobre o diagnóstico da paralisia cerebral, Candido (2004) apresenta as seguintes 

considerações: 

O diagnóstico da PC deve ser baseado em uma história clínica completa, na avaliação física 
e neurológica da criança, ou seja, nas manifestações motoras que constituem sua principal 
característica clínica. São comuns os achados de retardo no desenvolvimento, presença de 
reflexos arcaicos, anormalidades tônico-posturais, hiperreflexias e sinais patológicos, como 
Babinski. Tais manifestações podem mudar com a evolução da criança, e seu transtorno 
funcional ir se estruturando com o tempo. Ao tentar adaptar-se à falta de controle sobre os 
movimentos, a fibra muscular sofre encurtamentos, com conseqüentes deformidades ósseas. 
Esta evolução será determinada pelo momento em que houve insulto ao SNC e pelo 
processo de plasticidade e adaptação cerebral. (CANDIDO, 2004, p.8) 
 

Cabe salientar que atualmente há inúmeras classificações elaboradas por diferentes 

pesquisadores, desde os primeiros trabalhos de Little (1863), Freud (1897), como Batshaw 

e Perret (1993), Swaiman (1994). Nas leituras realizadas, Cândido(2004) afirma que “... a 

classificação mais aceita para PC foi descrita por Minear (1956) e inclui sete categorias 

maiores, 34 menores e várias subcategorias”. (p.16) 

Pela variedade de pesquisadores e a discussão ampla do tema, as classificações são 

apresentadas de diferentes formas. Nas paralisias há uma confusão de mensagens entre o 

cérebro e os músculos e, dependendo da localização das lesões e das áreas do cérebro que 

foram atingidas, as manifestações podem ser diferentes. A classificação que descreveremos 

a seguir tem o propósito de apresentar os termos encontrados, descrever e caracterizar a 
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lesão, não fornecendo informações sobre possíveis conseqüências na rotina das crianças e 

sem a intenção de dar subsídios para qualquer tipo de diagnóstico diferencial. 

A localização da lesão e sua extensão determinam o comprometimento neuromotor, 

apresentando características associadas a essa patologia. A paralisia cerebral é classificada 

baseada em áreas de partes do corpo atingidas, nas alterações clínicas do tono muscular e 

nos tipos de desordens do movimento.  

 

A) Classificação baseada no envolvimento motor: 

 

Espasticidade: Caracteriza-se pelo tônus muscular aumentado (hipertonia), isto é, os 

músculos apresentam rigidez e os reflexos tendinosos (relativo aos tendões) são 

exacerbados. Após a resistência inicial pode haver relaxamento (como na abertura de um 

canivete). Este aumento do tônus é uma característica de uma lesão localizada na área 

responsável pelo início dos movimentos voluntários, trato piramidal: “feixe nervoso 

principal da motricidade voluntária, cujas fibras provêm das células piramidais, localizadas 

na zona motora do córtex cerebral”(Dicionário Médico Andrei). O músculo espástico não 

tem crescimento normal, por isso as crianças com espasticidade tendem a desenvolver 

deformidades articulares. Podem ainda apresentar flexão e rotação interna dos quadris, 

flexão dos joelhos e equinismo. 

Movimentos Involuntários: Quando a criança apresenta movimentos que estão fora 

do seu controle, chamamos de movimentos involuntários. A atividade motora involuntária 

ocorre em lesões nos gânglios da base. Essa condição pode ocorrer quando há uma lesão 

nas áreas que modificam ou regulam o movimento, trato extrapiramidal. Os movimentos 

involuntários são usualmente classificados de acordo com as suas características: 

coreoatetóide ou distônicos.  

O termo coreoatetose é usado para definir uma combinação de movimentos coréicos 

e atetóides. Seria uma associação de movimentos involuntários contínuos, uniformes e 

lentos (atetósicos) e rápidos, arrítmicos e de início súbito (coreicos). Essa presença de 

movimentos associados ocorre quando a movimentação de um membro, ou por parte dele, 

leva à movimentação de outros agrupamentos musculares, não interessados no movimento 

principal. 
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Uma criança com seqüelas de paralisia cerebral distônica ou atetose apresenta 

mudança intermitente entre os movimentos, devido à contração simultânea de músculos 

flexores e extensores envolvendo as extremidades, pescoço e tronco. O sistema muscular é 

instável e flutuante. Há dificuldade em controlar a cabeça e as respostas a estímulos são 

instáveis e imprevisíveis. 

Ataxia: O cerebelo tem a função de controlar o equilíbrio e coordenar os 

movimentos. A paralisia atáxica está relacionada a lesões cerebelares ou das vias 

cerebelares. Portanto, as crianças com lesões cerebelares apresentam marcha cambaleante 

por causa da deficiência de equilíbrio e podem apresentar instabilidade na manutenção das 

posturas. Podem ser observadas dificuldades para realizar movimentos rápidos alternados e 

também para atingir um alvo, como, por exemplo, apertar um botão de liga/desliga. A 

ataxia pura em crianças com seqüelas de paralisia cerebral é rara. As formas mais 

freqüentemente encontradas são mistas: ataxia e espasticidade com predominância de uma 

ou de outra. 

Hipotonia: É uma condição rara na paralisia cerebral e caracteriza-se pelo tônus 

muscular diminuído. Geralmente está presente na criança que, quando atingir um nível 

maior de maturidade cerebral, apresentará coreoatetose, ataxia ou até mesmo espasticidade.  

Mista: Consiste na combinação das alterações de movimentos descritas. O termo 

misto não deveria ser utilizado indiscriminadamente, devendo os sintomas motores 

predominantes determinar a classificação. 

 

B) Classificação baseada na topografia, ou seja, na forma de distribuição 

corpórea, caracteriza o tipo de prejuízo motor em função do número de membros 

atingidos: 

 

Tetraplegia ou quadriplegia: Caracteriza-se quando há um envolvimento total dos 

quatro membros, tronco, pescoço e cabeça. O termo “envolvimento total do corpo” foi 

aceito como mais apropriado, pois a paralisia dos quatro membros, sem o envolvimento do 

tronco é rara. Pode-se observar a espasticidade e a coreoatetose como formas de desordem 

de movimento. As crianças que apresentam esta condição são mais dependentes para a 

alimentação higiene e locomoção. Nas quadriplegias atetóides, os membros superiores e o 
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tronco estão em geral mais afetados que os membros superiores. Quando a perda é parcial 

dos quatro membros, é chamado tetraparesia. 

Triplegia: Quando há alterações do movimento em três membros. Este 

envolvimento predominante de três membros, geralmente ocorre nas duas pernas e um 

braço; a espasticidade é a desordem motora mais freqüente. Quando a perda é parcial dos 

três membros, é triparesia. 

Hemiplegia: Na hemiplegia são observadas alterações do movimento de um lado do 

corpo. É a perda total das funções motoras de um hemisfério do corpo, envolve os membros 

superior e inferior do mesmo lado. A maioria das crianças com esta condição pode aprender 

a caminhar independentemente. Algum distúrbio sensorial que dificulta o reconhecimento 

de formas e texturas pode surgir com a mão do lado da hemiplegia. Algumas crianças ainda 

podem apresentar dificuldades para usar as mãos. Quando a perda é parcial, é denominada 

hemiparesia. 

Paraplegia: As alterações observadas estão relacionadas com a perda total das 

funções motoras restritas aos membros inferiores.  Uma perda parcial das funções motoras 

dos membros inferiores é paraparesia. 

Diplegia: Uma lesão que atinge a porção do trato piramidal responsável pelo 

movimento das pernas tem a sua forma clínica denominada: diplégica. Todo o corpo é 

afetado, mas os membros inferiores são mais afetados que os superiores. Comumente está 

relacionada à prematuridade, porque a imaturidade cerebral dos prematuros pode ocasionar 

hemorragia na região periventricular, que é muito vascularizada, causando a lesão. A 

grande maioria das crianças com esta forma de lesão pode adquirir marcha independente 

antes do oito anos de idade. Nessa perspectiva é considerada uma lesão menos grave do que 

a tetraplegia. 

Monoplegia: É uma condição rara, na qual apenas um membro é afetado, inferior ou 

superior. Em geral, a desordem motora é a espasticidade.  

De acordo com Bobath (1989), existem semelhanças e sobreposições de 

sintomatologia. Por esta razão, algumas repetições nas descrições dos padrões de 

desenvolvimento motor de diferentes tipos de crianças não podem ser evitadas. 

A criança com paralisia cerebral, de uma maneira geral, pode apresentar 

dificuldades motoras, funcionais, de comunicação ou de aprendizagem. Seu 
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desenvolvimento pode seguir um ritmo mais vagaroso. Na visão unificada de András Petö, 

o criador da Educação Condutiva, a criança é entendida como alguém que não teve a 

oportunidade de desenvolver a habilidade em aprender a se movimentar. Ao querer dar 

respostas ao mundo e diante das dificuldades que a paralisia pode estabelecer, a criança 

sente-se um tanto confusa e insegura. O ambiente de aprendizado que se estabelece com a 

Educação Condutiva tem a intenção de criar um ambiente seguro e estimulador para que 

todos se motivem a enfrentar seus desafios e a resolver seus problemas, sentindo-se 

acolhidos para realizar suas aprendizagens.  

Além da etiologia e das características manifestadas pelas crianças com seqüelas de 

paralisia cerebral, a Educação Condutiva se propõe a trabalhar com os alunos com o 

objetivo de ajudá-los a superar as dificuldades causadas por suas condições neurológicas. 

Para isso, considera o potencial o humano como capacidade significativa de aprendizagem 

a longo prazo e a motivação como condição primeira para o restabelecimento 

ortofuncional. Esse potencial humano pode ser desenvolvido quando se ensina uma criança 

a adquirir o controle de suas necessidades básicas, como comer, vestir-se ou cuidar da sua 

higiene. Com um atendimento que ofereça recursos e estímulos para a atividade, muitas 

condições limitadoras podem se modificar. 

A epígrafe que inicia este texto pode descrever uma forma de percepção sobre as 

manifestações da paralisia cerebral. As pessoas com seqüelas de paralisia cerebral ainda 

sofrem uma série de preconceitos por vários significados falsos sobre a paralisia. O termo 

paralisia cerebral pode dar margem para uma compreensão errônea, pois, sem a devida 

informação, pode-se entender que essas pessoas têm o cérebro paralisado. Isso significaria a 

parada total de atividades físicas e mentais, ou que as pessoas seriam incapazes de pensar e 

agir, o que não corresponde ao caso. O que se pretende com a Educação Condutiva é a 

humanização. Trabalhar para a transformação individual e pela construção de uma nova 

identidade social. Estimular as pessoas com paralisia cerebral a participarem de forma 

consciente e ativa na vida diária, criando, desta forma, um novo estilo de vida. 
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