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ANDRADE, Anderson Rosa. Análise do desempenho em escrita, desenvolvimento 

motor e autoconceito em estudantes do ensino fundamental. 2014. 67 f. Dissertação 

de Mestrado – Mestrado em Educação, Univás, Pouso Alegre, 2014. 

 

RESUMO 

 

Este estudo que teve como objetivo analisar se grupos de estudantes do Ensino 

Fundamental com diferentes desempenhos em escrita se diferenciam no 

desenvolvimento motor e na percepção do autoconceito. Para tanto se realizou um 

estudo quanti-quali do qual participaram 120 estudantes de ambos os sexos, com idade 

entre sete a dez anos, do 2° ao 4° ano do Ensino Fundamental I, de escola pública do 

interior de Minas Gerais. Para a coleta de dados utilizou-se como instrumentos a escala 

de Avaliação das Dificuldades de Aprendizagem da Escrita - ADAPE, a Escala de 

Desenvolvimento Motor - EDM e a Escala de Autoconceito Infanto-Juvenil - EAC -IJ. 

Para analisar os dados foi realizada uma divisão e categorização dos participantes em 

Grupo 1 (G1) como de bom desempenho em escrita, Grupo 2 (G2) de desempenho 

médio e Grupo 3 (G3) de baixo desempenho em escrita. Foi realizada a comparação 

entre as médias obtidas e verificada a correlação entre as variáveis. Os resultados 

mostraram que entre grupos de diferentes desempenhos em escrita ocorreu diferença 

significativa de desenvolvimento motor e em relação ao autoconceito geral, não se 

revelou diferenças significativas entre os grupos. Houve correlação significativa entre as 

variáveis, desenvolvimento motor e autoconceito.  

 

Palavras-chave: Desempenho em escrita. Desenvolvimento motor. Autoconceito. 

Ensino Fundamental.   
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ANDRADE, Anderson Rosa. Performance review in writing performance, motor 

development and self-concept in elementary school students. 2014. 67 f. Dissertação 

de Mestrado – Mestrado em Educação, UNIVÁS, Pouso Alegre, 2014. 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to examine analyze that groups of students of elementary school with 

different writing performances differ in motor development and perception of self-

concept. For that we conducted a study quanti-quali whose participated 120 children of 

both sexes and aged between seven-ten years, from 2nd to 4th year of Elementary 

school I, public school in Minas Gerais. To collect data was used as the instruments of 

scale Avaliação das Dificuldades de Aprendizagem da Escrita - ADAPE, Escala de 

Desenvolvimento Motor - EDM and the Escala de Autoconceito Infanto-Juveni - EAC-

IJ. For analyze the data was made a division and categorization of participants in 

Group 1 (G1) with of good writing performance, Group 2 (G2) of average performance 

and Group 3 (G3) with low writing performance. Was performed the comparison 

between the mean values obtained and verified the correlation between the variables. 

The results showed between different groups in writing performances there was 

significant difference in motor development and in relation to the general self-concept, 

revealed no significant differences between groups. There was significant correlation 

between the variables, motor development and self-concept.  

 

Keywords: Writing performance. Motor development. Self-concept. Elementary school 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O desenvolvimento humano sempre foi o grande interesse e cuidado das 

ciências. A pesquisa na área do desenvolvimento humano apresenta aplicações 

importantes em vários momentos da história humana e para tanto, estudiosos ou 

pesquisadores recorrem a várias áreas das ciências, sendo a educação uma delas. Pode 

ser estudado por meio de processos sistemáticos de mudanças e estabilidades durante 

todos os períodos da vida (PAPALIA; FELDMAN, 2013; GALLAHUE; OZMUN, 

2001). 

 O desenvolvimento humano abrange três principais aspectos: cognitivo, físico, e 

psicossocial. O desenvolvimento físico abrange o crescimento do corpo e do cérebro, os 

padrões de mudança das capacidades sensoriais, das habilidades motoras e da saúde. O 

desenvolvimento cognitivo diz respeito aos padrões de mudança nas habilidades 

mentais como, por exemplo, a atenção, a memória, a linguagem, o raciocínio e a 

criatividade. O desenvolvimento psicossocial se refere ao padrão de mudanças das 

emoções e da personalidade considerando as relações sociais (PAPALIA; FELDMAN, 

2013).  

Apesar do desenvolvimento infantil estar continuamente presente e visivelmente 

em processo, uma das maiores contribuições da pesquisa científica para a área 

educacional pode estar na verificação das capacidades, habilidades e desempenhos 

apresentados pela criança. Nessa área busca-se conhecer aspectos do desenvolvimento 

humano por meio da verificação e estudo das relações entre variáveis ligadas ao 

desenvolvimento cognitivo, ao desenvolvimento motor, e ao comportamento 

socioemocional e afetivo que estão reconhecidamente relacionadas à aprendizagem ou à 

dificuldade de aprender conteúdos escolares e que podem ser observados e, por vezes, 

mensurados por meio do desempenho da criança em tarefas (PAIVA, 2010; 

BARTHOLOMEU, 2009; FÁVERO, 2004; SISTO; MARTINELLI, 2004).  

O desempenho escolar se refere à verificação do conhecimento ou da 

habilidade do estudante em determinada área de aprendizagem escolar e ainda pela 

somatória de diferentes áreas. O desempenho escolar também está relacionado ao 

fracasso escolar e às dificuldades de aprendizagem. Estes dois fatores têm se mostrado 
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como graves problemas na realidade educacional brasileira principalmente nos 

primeiros anos do Ensino Fundamental e verifica-se essa problemática por meio das 

pesquisas realizadas por educadores, psicólogos e psicopedagogos (PEREIRA; CALSA, 

2009, SISTO; FERNANDES, 2004).  

Na avaliação do desempenho escolar, a escrita é uma das principais habilidades 

a ser verificada, devido à sua importância nesse contexto de aprendizagens. O problema 

da expressão escrita consiste na presença de habilidades de escrita acentuadamente 

abaixo do nível esperado, considerando a idade cronológica, a inteligência medida e a 

escolaridade apropriada à idade do indivíduo e pode interferir significativamente no 

rendimento escolar ou nas atividades da vida diária (APA, 2013). O baixo desempenho 

em escrita já foi relacionado em pesquisas aos problemas motores. Neste caso, 

considera-se que escrever exige bom desenvolvimento da coordenação motora fina, 

sendo esta uma importante variável para o estudo das causas e efeitos dos distúrbios de 

coordenação motora na produção da escrita (SMITS-ENGELSMAN; NIEMEIJER; 

GALEN, 2001). 

Os pesquisadores que demonstraram relações entre o desenvolvimento motor e 

o baixo desempenho em escrita (COPPEDE; OKUDA; CAPELLINI, 2012; OKUDA et 

al., 2011; PEREIRA; CALSA, 2009; FURTADO, 1998; CUNHA, 1990) verificaram 

esta relação mais acentuadamente nos primeiros anos do Ensino Fundamental, momento 

em que a criança está sendo alfabetizada e normalmente as dificuldades de 

aprendizagem podem ser uma das causas mais frequentes para o baixo desempenho 

escolar. Os processos motores foram mostrados como importantes para a aquisição do 

sistema de escrita e o desenvolvimento motor relacionado ao desempenho da escrita. 

Foi verificado ainda, que o baixo desempenho em escrita estava relacionado em grande 

parte ao baixo desempenho motor fino apresentado pelas crianças. A análise das 

relações entre desempenho em escrita e desenvolvimento motor pode colaborar para a 

compreensão das aprendizagens escolares.  

Na escola a criança desenvolve-se de forma global e por isso, aspectos 

emocionais, como o autoconceito, também deve ser considerado. O autoconceito é um 

aspecto essencial da personalidade do indivíduo, regulando as suas ações de maneira 

positiva ou negativa (PAIVA; LOURENÇO, 2011). Para Gallahue e Ozmun (2001), o 

autoconceito é a percepção do indivíduo e de suas características pessoais, atributos e 

limitações. O autoconceito é um aspecto importante do comportamento afetivo-

emocional da criança, pois pode ser influenciado pelo mundo dos jogos, brincadeiras e 
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esportes. As crianças geralmente valorizam o bom desempenho nestas atividades. Com 

isso a habilidade motora é desenvolvida e pode desempenhar um papel importante no 

desenvolvimento do autoconceito. Um autoconceito positivo é relevante para o 

desenvolvimento infantil, e não pode ser deixado ao acaso. De maneira geral, o 

autoconceito tem sido definido por diversos autores como o conhecimento que o 

indivíduo tem de si (CARNEIRO; MARTINELLI; SISTO, 2003; GALLAHUE; 

OZMUN, 2001; TAMAYO et al., 2001).  

As relações entre o autoconceito de crianças e adolescentes e o desenvolvimento 

motor tem sido levadas a cabo por pesquisadores como Serassuelo Junior et al (2012) e 

Bernardi (2010) e ainda sobre a relação entre autoconceito e o desempenho escolar por 

Paiva e Lourenço (2011); Cia e Barham (2008); Okano et al (2004) e Stevanato et al 

(2003). No que diz respeito aos possíveis efeitos do autoconceito sobre o 

desenvolvimento motor, os resultados obtidos por Serrassuelo Junior et al. (2012) 

revelaram que os alunos com desempenho motor alto tendem a ter autoconceito positivo 

e elevado. Já Bernadi (2010) encontrou, em seu estudo, que o autoconceito apresentado 

pelos participantes com baixo desempenho motor foi moderado. 

Diante da multidimensionalidade do desenvolvimento humano e da 

necessidade da área educacional apropriar-se do conhecimento das relações existentes 

entre as variáveis que interferem no desempenho escolar, despertou-se o interesse pelo 

tema desta pesquisa. Surgiu também em consequência das experiências do pesquisador 

em seu trabalho como professor no curso de Educação Física na Universidade e em 

escolas públicas de Ensino Fundamental, local onde presencia espontaneamente o baixo 

rendimento escolar. 

Tomando por base outras pesquisas que relacionaram variáveis de desempenho 

escolar, sobretudo a escrita, variáveis motoras e emocionais de crianças em processo de 

aprendizagem escolar, o presente estudo pretende investigar o desempenho em escrita, o 

desenvolvimento motor e o autoconceito de estudantes considerando como problema de 

pesquisa, a análise destas relações. Acredita-se que há necessidade de atenção ao 

desempenho da escrita, ao desenvolvimento motor e aos aspectos emocionais dos 

estudantes à medida que tais capacidades são solicitadas durante o processo de 

aprendizagem escolar.  

Estudiosos da infância como Lopes, Monteiro e Barbosa (2001) e Bratifische 

(2003) evidenciam que a infância é considerada como a principal fase de 

desenvolvimento e aquisições, sendo que a avaliação de seus desempenhos, avanços e 
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dificuldades podem ser determinantes como prevenção de sérios problemas de 

aprendizagem. Consideram que a avaliação da aprendizagem e de possíveis 

dificuldades, quando realizada no início da vida escolar, torna-se importante para 

conduzir as aquisições de forma mais eficiente e proporcionar maiores condições de 

acesso ao conhecimento. Com isso, considera-se evidente a necessidade de informações 

sobre o estudante em diferentes dimensões.  

Um breve levantamento das pesquisas que relacionaram a escrita, seu 

desempenho e as dificuldades na sua aquisição ao comportamento motor e ao 

autoconceito, variáveis propostas nesta investigação, mostrou que o desempenho em 

escrita está relacionado ao desenvolvimento motor no início da escolarização 

(FÁVERO, 2004). Mostrou também que o baixo desempenho em escrita é o mais  

associado aos problemas motores, ocorrendo principalmente porque a escrita exige um 

alto nível de coordenação motora fina, sendo que problemas referentes à coordenação 

motora podem aumentar as dificuldades na sua aquisição (FEDER; MAJNEMER, 2007; 

SMITS-ENGELSMAN; NIEMEIJER; GALEN, 2001). 

Ainda sobre os aspectos do desenvolvimento motor relacionado à escrita, 

Coppede, Okuda e Capellini (2012) indicam que há necessidade da estimulação 

adequada no contexto escolar para o desenvolvimento da coordenação motora fina, a 

fim de prevenir e detectar alterações que prejudicam o desempenho na caligrafia e da 

escrita dos alunos das séries iniciais. No contexto escolar, a prática da educação motora 

tem influência no desempenho de crianças com dificuldades escolares, bem como 

relações com a atenção, a leitura, a escrita, o cálculo e a socialização (GREGÓRIO et 

al., 2002).  

Pesquisadores como: Coppede; Okuda; Capellini (2012); Okuda et al. (2011); 

Machado; Capellini (2009); Calvo; Pellegrini; Hiraga (2007); Pereira; Calsa (2007); 

Furtado (1998); Cunha (1990) mostraram haver relação entre o desenvolvimento motor 

e a dificuldade de aprendizagem da escrita e essa relação é frequentemente considerada 

como uma das causas do baixo desempenho escolar. A importância de um bom 

desenvolvimento motor no desenvolvimento global do indivíduo é verificado pelo seu 

papel preventivo nas dificuldades escolares (ROSA NETO et al., 2007).  Por outro lado, 

não significa que crianças com bom desempenho escolar consequentemente teriam bom 

desenvolvimento motor, porque não constitui uma uniformidade (GALLAHUE; 

OZMUN, 2001). 



14 

Na literatura educacional encontram-se pesquisas que abordam o autoconceito 

em estudantes. Verificou-se a boa frequência de estudos buscando relações entre o 

autoconceito e o desempenho escolar nos últimos anos e os resultados dessas pesquisas 

apontam para uma significativa relação entre essas duas variáveis (PAIVA; 

LOURENÇO, 2011; CUNHA; SISTO; MACHADO, 2007; JUNIOR; CUNHA, 2007; 

STEVANATO et al., 2003). Algumas pesquisas que relacionam o autoconceito e 

desempenho em escrita (CIA; BARHAM, 2008; CUNHA; SISTO; MACHADO, 2006; 

CARNEIRO; MARTINELLI; SISTO, 2003). 

Considerando esses pressupostos teóricos, este estudo se justifica, pois a 

relevância de se conduzir uma avaliação de aprendizagens surge da possibilidade de 

reconhecimento das necessidades pontuais em uma amostra e com isso, a proposição de 

possíveis intervenções preventivas e remediativas adequadas às necessidades de 

aprendizagem das crianças na escola. Pretende-se que, em sua atuação, o professor-

pesquisador possa apropriar-se de maior conhecimento sobre os alunos e também 

contribuir com outros profissionais que atuam com ele na educação. Além disso, pode 

contribuir para a ampliação de conhecimento sobre o tema e oferecer, aos profissionais 

envolvidos na educação como os professores da educação básica, professores de 

educação física, psicólogos e fisioterapeutas, algumas ideias para atuar de maneira 

direta sobre as reais necessidades dos alunos. Poderá ainda colaborar teoricamente para 

a área educacional, tanto, no sentido de somar informações, quanto em ampliar os 

conhecimentos sobre essa população e servir de referência para novas pesquisas. 

 O primeiro capítulo trata da fundamentação teórica das variáveis abordadas neste 

estudo, ou seja, a escrita, o desenvolvimento motor e o autoconceito. Por meio da 

conceituação e das considerações de teóricos da área da educação e da psicologia 

educacional, buscou-se delinear a importância de cada um desses conceitos na busca de 

relações entre eles nas aquisições escolares.  

  No segundo capítulo, realizou-se um levantamento bibliográfico das pesquisas 

que relacionaram a variável escrita, o desenvolvimento motor e o autoconceito, a fim de 

conhecer a realidade da literatura na área. Este levantamento, que foi realizado de 2005 

a 2012, não teve a pretensão de esgotar os trabalhos, mas pode confirmar que as 

variáveis são importantes para o estudo das aquisições escolares. 

O método deste estudo é apresentado no terceiro capítulo, em que se descreve o 

objetivo geral e os específicos, o tipo de pesquisa, a caracterização dos participantes, os 

procedimentos, os instrumentos e materiais utilizados e a análise dos dados.  
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Em prosseguimento, no capítulo quatro são apresentados os resultados dos 

dados e as relações das variáveis estudadas.  

Encerrando o trabalho de dissertação, no último capítulo são discutidos os 

resultados e alçadas às considerações finais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O DESEMPENHO EM ESCRITA 

 

A história da invenção da escrita evidencia que a necessidade de registrar e dar 

exatidão às mensagens, em torno de 2900 a.C., deu origem ao aparecimento da escrita 

fonética. Os símbolos correspondentes aos sons das palavras da língua falada foram 

criados para compor um sistema de escrita, muito parecido ao que utilizamos hoje, 

utilizando o fonetismo e um arsenal ideográfico que, para serem decifrados, dependiam 

do contexto (HIGOUNET, 2003). A linguagem escrita primitiva dependia do 

conhecimento do cotidiano de uma comunidade e, para que todos se comunicassem, 

deveriam compartilhar um mesmo contexto. Mas, como foi constituída nesse momento, 

a linguagem escrita não seria acessível a todas as pessoas devido à necessidade de 

apropriação de um sistema complexo e arbitrário. 

Na atualidade, Fávero (2004) define a escrita como: 

A palavra “escrita” vem do latim, scribère, que significa traçado de 

caracteres, fazer letras, indicando, portanto, a ação de escrever. A escrita é 

uma representação da linguagem falada por meio de signos gráficos, que se 

realiza por meio de um artefato gráfico manual, impresso ou eletrônico (p. 

38). 

 

Os estudos que abordam e teorizam a aquisição da escrita afirmam seus aspectos 

biopsicossociais e buscam a compreensão de como o processo acontece. Scliar-Cabral 

(2009) faz uma análise do processo de aprendizagem da leitura e da escrita a partir das 

unidades que a compõe, ou seja, os grafemas e fonemas.  Para essa autora, o 

alfabetizando relaciona o encadeamento da fala, que é um contínuo, com a codificação e 

com a decodificação da escrita, o que pode gerar dificuldades. Menciona algumas 

dificuldades que o aprendente pode ter nas análises que precisa fazer no processo de 

aquisição da escrita, tais como, a associação dos fonemas e grafemas que compõem a 

sílaba; a dificuldade de percepção dos contrastes entre os sons e segmentação da escrita 

e a noção da consciência fonológica, que é o uso consciente de um fonema, sabendo que 

o fonema interfere no significado da palavra, entre outras particularidades da linguística. 

Para Scliar-Cabral (2009) a aprendizagem do código escrito apoia-se também na 

maturidade do sistema nervoso central, de forma que são identificadas áreas cerebrais e 
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suas funções envolvidas nesta aprendizagem, por exemplo, para o reconhecimento do 

traçado da letra.  

A ideia da escrita e sua aplicação é uma elaboração cognitiva que antecede, por 

meio de suposições, hipóteses sobre o objeto do conhecimento que é a linguagem 

escrita.  A compreensão “de um objeto de conhecimento aparece estreitamente ligada à 

possibilidade de o sujeito reconstruir este objeto, por ter compreendido quais são suas 

leis de composição”, de acordo com Ferreiro (1987, p. 31).  As hipóteses tem base na 

verificação empírica da criança sobre o cotidiano e suas interações sociais com a 

linguagem escrita. Assim, uma criança em ensaios iniciais da escrita usa hipóteses 

mesmo antes de aprender a ler e a escrever como: há uma quantidade mínima de letras 

ou caracteres e a variação delas para se escrever; há uma diferenciação do que é 

desenho, número e escrita e mais adiante na aprendizagem escolar a criança concebe a 

identificação e diferenciação do nome e do som de cada letra, o que ajuda a desenvolver 

uma escrita silábica. A escrita torna-se, também, um objeto do conhecimento social à 

medida que é uma aprendizagem sobre sua função e sua aplicação. Entretanto, a ideia de 

escrita vista pelo sujeito inicia antes mesmo da sistematização do ensino da escrita na 

escola e desenvolve também no período de alfabetização (FERREIRO, 1987).  

Em relação à dificuldade de aquisição da escrita pelos estudantes e os erros 

ortográficos decorrentes, Lemle (2003) explica que os problemas se dão pela relação da 

fala com a língua escrita. Especificamente pela discriminação do som da fala na escrita 

quando, por exemplo, várias letras representam o mesmo som que pode ser 

exemplificado pelas palavras caça/passa. Dá-se também que, a necessidade de 

consciência da unidade da palavra dentro da oração é que faz com que exista a 

segmentação da escrita. Além disso, esse autor levanta outros aspectos que podem ser 

considerados erros visuais e que podem ser problemáticos para a ortografia. Isso ocorre 

de forma perceptível porque a letra é como um símbolo que representa arbitrariamente a 

língua falada e as ideias humanas. A discriminação da forma das letras também é um 

fator a ser considerado, pois há casos em que as letras são muito parecidas como b, p, e 

d e que a forma é a mesma mudando apenas a direção da escrita. O último fator é a 

organização da página escrita que a criança elabora diferentemente durante a 

aprendizagem da escrita na escola. Desse modo, para Lemle (2003) e Ferreiro (1987) as 

escritas não convencionais ou os erros na escrita revelam etapas da aprendizagem do 

alfabetizando relacionados às aquisições que fazem durante o progresso do 

conhecimento a respeito da escrita. 
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Segundo Ajuriaguerra (1988), a aquisição da escrita depende de níveis de 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor. Com isso, o autor deu ênfase ao 

desenvolvimento do grafismo infantil dividido em fases. A primeira fase é a pré-

caligráfica em que a criança apresenta uma escrita inicial em que há uma evolução 

significativa da produção gráfica infantil, que era inicialmente caracterizada por traços e 

curvas deformados, tremidos e quebrados, mas que passa para a reprodução de letras 

mesmo que sem um tamanho uniforme. Nesse momento, não há um padrão e observa-se 

a dificuldade para escrever em linha reta. Logo após a fase caligráfica infantil é marcada 

por uma melhora gráfica em termos qualitativos e a escrita torna-se não só mais rápida, 

mas também regular. É caracterizada pela imitação de modelos e melhor organização da 

folha e uso de margens. Ao final, a última fase verificada por volta dos doze anos da 

criança, denominada de fase pós-caligráfica verifica-se a presença de características 

próprias do escritor que podem ser aspectos caligráficos marcadamente individuais na 

letra. 

Ajuriaguerra (1988) ocupou-se em considerar que o ato de escrever está 

impregnado pela ação motora para traçar corretamente cada letra e construir a palavra, e 

verificou que a capacidade da escrita evolui com a idade e em paralelo ao 

desenvolvimento motor do indivíduo, como um reflexo da interação da escrita como 

uma das mudanças no desenvolvimento geral. Defende ainda que algumas habilidades 

motoras são essenciais para a aprendizagem da escrita, como a coordenação fina na 

precisão nos traçados; o domínio dos gestos e dos instrumentos, a lateralidade, o 

esquema corporal, e a organização espaço temporal (AJURIAGUERRA, 1988; LE 

BOULCH, 1992). 

As teorias da aquisição da escrita (FERREIRO, 1987; AJURIAGUERRA, 1988; 

SCLIAR-CABRAL, 2009; LEMLE, 2003) conduzem as pesquisas em função da 

demanda de um bom desempenho em sua aquisição e desenvolvimento. Contrariamente, 

a realidade escolar mostra evidências de que o baixo desempenho em escrita afeta em 

torno de 10% a 30% das crianças em idade de alfabetização (FEDER; MAJNEMER, 

2007). 

Muitas investigações são empreendidas na área educacional com vistas à 

exploração das causas ou em busca de respostas para as estatísticas escolares por meio 

das relações que se estabelecem no processo de aquisição da escrita. São relações 

complexas entre variáveis motoras, mentais e emocionais em momentos da 
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aprendizagem da escrita, seja para a aprendizagem da codificação da escrita como na 

elaboração de ideias em textos. 

 

2.2 O DESENVOLVIMENTO MOTOR 

 

O desenvolvimento motor é um fenômeno que permeia a vida de todas as 

pessoas e está presente em todos os momentos da vida do indivíduo. Diz respeito às 

habilidades motoras e pode influenciar como os indivíduos desempenham no ambiente à 

sua volta, principalmente no meio escolar. Da mesma forma, observa-se a reciprocidade 

de que é por meio das diferentes demandas escolares que grande parte das habilidades 

importantes na vida do ser humano é adquirida e aprimorada, como é o caso das 

habilidades motoras. O desenvolvimento motor tem sido considerado como um fator 

importante em pesquisas realizadas na área educacional, com o objetivo de analisar 

fatores que estejam relacionados à aprendizagem e ao desempenho escolar (SILVA; 

BELTRAME, 2011; FIN; BARRETO, 2010; NETO et al., 2007; MEDINA; ROSA; 

MARQUES, 2006; ROSA NETO; COSTA; POETA, 2005). 

 Historicamente, os estudos sobre o desenvolvimento motor destacaram 

inicialmente os comportamentos motores mais relevantes, considerados como 

habilidades motoras e foco de interesses atuais. Connoly (2000), por meio de um 

levantamento da literatura, verificou que os primeiros estudos a respeito do 

desenvolvimento motor infantil datam de 1781 e foram realizados na Alemanha. O 

interesse foi relacionado aos comportamentos do recém-nascido até a idade de dois anos 

e meio para descrição de sequências comuns de mudanças comportamentais, como a 

transição da preensão reflexa para a voluntária, em que os bebês pareciam demonstrar 

prazer na realização dos movimentos. Além disso, discutiu-se todos os movimentos 

encontrados na idade de um mês eram intencionais ou involuntários. 

Connoly (2000) apresenta que, em 1880, os achados descreviam detalhes do 

desenvolvimento motor em que se verificou que os movimentos da mão do bebê em 

direção à boca e outros movimentos dos segmentos corporais, que eram realizados de 

forma desajeitada e rápida, eram intencionais. Tinha-se como objetivo descrever como 

os bebês realizavam as ações e analisar o aparecimento e organização dos movimentos.  

Mais tarde, nas décadas de 1930 e 1940, os pesquisadores dedicaram-se à 

investigação do desenvolvimento motor relacionado à maturação e ao desenvolvimento 

físico de bebês, contribuindo para a compreensão de que o comportamento motor na 
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primeira infância é um importante indicativo do desenvolvimento global da criança e 

surgem as primeiras investigações para saber se o desenvolvimento está seguindo seu 

curso típico ou não. Assim, as tarefas motoras intencionais foram destacadas como um 

dos fatores relevantes para as mudanças no desenvolvimento das crianças (CONNOLY, 

2000). 

As pesquisas sobre o desenvolvimento motor se desenvolveram de maneira 

lenta nos anos 60, e somente na década de 70 começaram a avançar rapidamente. Isso 

aconteceu porque os profissionais da Educação Física, no campo da cinética, e os 

psicólogos, da área da psicologia desenvolvimentista, mudaram o foco de abordagem 

normativa descritiva para o estudo dos processos desenvolvimentistas subjacentes ao 

desenvolvimento (GALLAHUE; OZMUN, 2005).  Assim, o enfoque passou a ser no 

desenvolvimento motor interligado as demais áreas do desenvolvimento humano. 

A partir dos anos 80, cresceu o interesse dos pesquisadores pelo estudo do 

desenvolvimento motor da criança confrontando-se com desenvolvimentistas de várias 

áreas da psicologia e do desenvolvimento humano, o que fez com que várias pesquisas 

surgissem neste campo teórico (GALLAHUE; OZMUN, 2001). Duas vertentes que 

acreditam na necessidade de acompanhamento do desenvolvimento motor de crianças 

para a promoção das diversas aprendizagens escolares se firmaram. As teorias e 

modelos europeus adotam o termo psicomotricidade ou psicomotor como descrito por 

Le Bouch (1987) e as teorias do desenvolvimento motor com modelos norte-americanos 

são encontrados em Gallahue e Ozmun (2001) se referem ao percepto– motor.   

A psicomotricidade sugere que o desenvolvimento motor está relacionado ao 

psiquismo em que, “motriz” se refere ao movimento e “psico” ao cognitivo. É um termo 

atrelado à concepção unificada do indivíduo, que inclui as interações cognitivas, 

sensório-motoras e psíquicas na compreensão das capacidades de ser e agir em um 

contexto psicossocial a partir do movimento (FONSECA, 1995). A psicomotricidade 

analisa e estuda a relação existente entre a motricidade através dos movimentos e a 

cognição ou desenvolvimento intelectual e as emoções ou desenvolvimento afetivo. O 

objetivo da psicomotricidade é abordar os aspectos cognitivos, afetivos e orgânicos do 

ser humano e suas relações com o corpo a partir do movimento, em função das 

experiências vividas pela criança, que são resultados de sua 

individualidade, linguagem e socialização, ao seu mundo interno e externo (SBP, 1999). 

Por isso, o desenvolvimento psicomotor envolve o desenvolvimento funcional de todo o 

corpo e de suas partes.  
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Le Boulch (1987) descreve que a área psicomotora é um campo de prática 

pedagógica que tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento integral da 

criança no processo de ensino-aprendizagem da realidade dos alunos, favorecendo os 

aspectos físicos, cognitivos, afetivo emocional e sócio cultural. O trabalho da educação 

psicomotora com as crianças deve prever a formação de base indispensável em seu 

desenvolvimento motor, afetivo e psicológico, contribuindo para o conhecimento e o 

domínio de seu próprio corpo através de atividades motoras ou exercícios psicomotores. 

O modelo de desenvolvimento motor proposto por Gallahue e Ozmun (2001) 

concebe o desenvolvimento motor a partir da inter-relação entre as exigências das 

tarefas motoras, a biologia do indivíduo e as condições do ambiente Desse modo, é 

definido como um processo contínuo de mudanças das habilidades motoras do 

indivíduo ao longo de seu ciclo de vida, entre a concepção e a morte, mudanças que 

ocorrem no padrão do movimento do ser humano. Assim, o desenvolvimento motor é 

um processo contínuo e sequencial, relacionado à idade. Com isso, o movimento tem 

importância biológica, psicológica e social que se caracteriza pelas expressões 

individuais e sua execução permite a interação com o meio ambiente em que se admite 

que “invariavelmente, qualquer ato motor é psíquico, bem como qualquer cognição tem 

uma maior ou menor participação do componente motor em sua estrutura, dependendo 

da finalidade” (ROSA NETO et al., 2010b). 

O modelo americano não utiliza o termo psicomotricidade, mas sim, percepto-

motor ou motor perceptivo para indicar a relação entre o movimento e o estímulo 

sensorial (GALLAHUE; OZMUN, 2001). Mas, atualmente, pesquisadores têm 

denominado o desenvolvimento motor como psicomotor ou desempenho motor, pois há 

relação racional ou mental com a maioria das habilidades motoras, sendo influenciado 

por domínios cognitivos e afetivos (STAVISKI et al., 2007; MACHADO; CAPELLINI, 

2009; SILVA; BELTRAME, 2011). 

Este trabalho fundamenta-se, de maneira geral, na concepção dos autores 

americanos, utilizando, portanto, o termo desenvolvimento motor. Compreende-se, 

porém, que não indica grande diferenciação conceitual do termo psicomotor, utilizado 

pelos autores europeus. Assim, neste estudo será utilizado o termo desenvolvimento 

motor como resultado da medida obtida por meio do Quociente Motor Geral - QMG da 

soma das baterias das tarefas motoras da Escala de Desenvolvimento Motor- EDM 

(ROSA NETO, 2002). A EDM oferece aos profissionais das áreas de educação e da 

saúde uma descrição clara dos estágios de evolução do desenvolvimento motor de 
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crianças e jovens. O instrumento avalia essa evolução em cada faixa etária, permitindo 

identificar precocemente possíveis alterações. Para afirmar se o nível de 

desenvolvimento motor desses escolares obedece a uma sequência linear à sua idade 

cronológica, somente é possível por meio da avaliação motora (ROSA NETO et al., 

2010b). 

Conforme o autor da EDM (ROSA NETO, 2002), o instrumento avalia o 

desenvolvimento motor que também pode ser declarado como um desempenho motor. 

O desenvolvimento motor é percebido à medida que se verifica que a criança executa o 

movimento esperado para a sua idade, ou seja, se ela está dentro do estágio de evolução 

do desenvolvimento motor esperado para a idade, pois compreende um conjunto de 

provas diversificadas e de dificuldade graduada (ROSA NETO, 2002). Porém, o 

instrumento permite que a criança execute movimentos além do esperado para a sua 

idade, ou ainda, no caso em que a criança não consiga executar o movimento esperado 

para a idade, que demonstre seu desempenho possível, nesse caso indicando que seus 

movimentos são esperados para idades inferiores. Portanto, o instrumento coloca a 

criança em uma situação de análise motora que verifica em qual estágio de 

desenvolvimento motor ela se encontra de acordo com os movimentos esperados para 

cada idade. 

O desenvolvimento motor tem várias características que o definem. Assim é 

importante entender os termos e as características que o envolvem. O termo 

desenvolvimento, em seu sentido mais puro, refere-se a alterações no nível de 

funcionamento de um indivíduo ao longo do tempo, e o termo motor, quando utilizado 

sozinho, refere-se aos fatores biológicos e mecânicos que influenciam o movimento 

(GALLAHUE; OZMUN, 2001).  

As mudanças no desenvolvimento motor são ordenadas em sequência e 

apresentam dois princípios básicos, o da continuidade e o da progressividade. O 

princípio da continuidade afirma que o comportamento motor é um processo contínuo 

de mudanças e adaptações, ajustando-se às variedades das experiências ambientais e às 

realizações de novos objetivos e metas. O princípio da progressividade afirma que as 

mudanças são organizadas de forma que o processo seja contínuo, mas existem 

descontinuidades que caracterizam saltos de ordem qualitativa na organização das ações 

motoras. As mudanças vão do simples para o complexo, do geral para o específico 

(MANOEL, 1994). 
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A sequência do desenvolvimento motor se caracteriza por três aspectos: uma 

ordem de estágios pelas quais o indivíduo passa em sua vida em direção à maturidade; 

interdependência entre estes estágios; novas propriedades que não são encontradas na 

etapa anterior (MANOEL, 2000). As características básicas da sequência do 

desenvolvimento motor são a universalidade e intransitividade (PINARD; 

LAURENDEAU, 1969 apud MANOEL, 2000). A sequência é universal, pois todos os 

indivíduos passam por ela. A intransitividade significa que todos os indivíduos irão 

passar pela mesma sequência na mesma ordem. 

Para Manoel (2000, p. 37), a sequência de desenvolvimento motor é variável 

em sua progressão, mas invariável em sua ordem: “o desenvolvimento é um processo 

com características contrastantes, mas ainda assim complementares: permanência e 

mudança, estabilidade e instabilidade, rigidez e flexibilidade, consistência e 

variabilidade”. Os caminhos podem variar de um estado a outro, alguns estágios podem 

não ser atingidos ou plenamente estabelecidos ou estabilizados, mas a sequência não 

deixa de existir. 

O desenvolvimento motor está relacionado à idade, pois avança mais rápido ou 

mais lento em diferentes períodos, e não necessariamente na mesma proporção. É uma 

mudança sequencial, pois um passo leva a outro passo seguinte de maneira irreversível e 

ordenada. Essa mudança é influenciada pela interação entre fatores intrínsecos, como a 

biologia do indivíduo e a hereditariedade; e os fatores extrínsecos como a interação 

entre os requisitos das tarefas, que são os fatores físicos e mecânicos; a interação com o 

meio ambiente, como as experiências vivenciadas, o aprendizado, o encorajamento, 

sendo inerente às mudanças sociais, intelectuais e emocionais (HAYWOOD; 

GETCHELL, 2004). Assim, cada indivíduo é único em seu desenvolvimento e 

progredirá na alteração do desenvolvimento motor até um nível determinado pelas 

circunstâncias biológicas e ambientais e necessidades específicas da tarefa motora 

(GALLAHUE; OZMUN, 2001).  

Muitas contribuições têm sido realizadas para um melhor entendimento do 

desenvolvimento motor do ser humano. Após observações de vários estudos do 

desenvolvimento motor, Connoly (2000) destaca que há similaridades nos padrões de 

crescimento e desenvolvimento, os comportamentos são ordenados no eixo temporal de 

vida, há diferenças individuais ao longo da vida, a constatação de que movimentos estão 

envolvidos na realização de ações e que é importante estimular a funcionalidade dos 
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movimentos. O desenvolvimento motor pode ser estudado tanto como um processo 

quanto um produto: 

Como um processo, o desenvolvimento motor envolve as necessidades 

biológicas subjacentes, ambientais e ocupacionais, que influenciam o 

desempenho motor e as habilidades motoras dos indivíduos desde o período 

neonatal até a velhice. Como um produto, o desenvolvimento motor pode ser 

considerado como descritivo ou normativo, sendo analisado por fases 

(período neonatal, infância, adolescência, e idade adulta) que refletem o 

particular interesse do pesquisado (GALLAHUE; OZMUN, 2000, p. 22). 

 

Outros conceitos essenciais para o entendimento do desenvolvimento motor 

são os termos movimento e habilidade motora. Para Connoly (2000), o movimento 

corresponde a mudanças espaciais no tempo real, e envolve energia e gasto, controle e 

produção de força. Segundo Rosa Neto et al. (2007), o estudo do desenvolvimento 

motor reside em que o movimento e o controle das partes do corpo são de grande 

importância biológica, psicológica, social e cultural. É através da execução e prática dos 

movimentos para as tarefas cotidianas que os indivíduos interagem com o meio 

ambiente, relacionando-se com os outros, apreendendo sobre si, percebendo seus limites 

e capacidades. Os movimentos desempenharam e continuam a desempenhar um papel 

fundamental e são também de grande importância social e cultural para a vida do ser 

humano. Eles possibilitam ao ser humano relacionar-se um com o outro e aprender 

sobre si mesmo. É mediante movimentos que o ser humano aprende sobre o meio social 

e cultural em que vive (TANI, 2008). 

Tani (2008) entende que o movimento deve constituir uma das preocupações 

centrais do processo educacional, em razão de sua relevância intrínseca para o ser 

humano, devendo ser trabalhada de forma sistemática e organizada. Com isso, a 

aquisição de habilidades motoras básicas através dos movimentos apresenta uma 

sequência de desenvolvimento relativamente previsível, entretanto existem situações em 

que a variabilidade ultrapassa os limites de um desenvolvimento dito normal ou 

esperado, adquirindo características de desvio (ROSA NETO et al., 2010a).  

Habilidade motora diz respeito a uma capacidade que o indivíduo apresenta na 

execução de uma série de tarefas de forma segura e estável, com grande possibilidade 

de sucesso (CONNOLY, 2000). Habilidades motoras agrupam as três categorias de 

movimento, quais sejam, locomoção, manipulação e equilíbrio.  

Para se estudar o desenvolvimento motor é preciso olhar para as habilidades 

específicas. As habilidades motoras específicas do desenvolvimento motor são a 

motricidade fina ou óculo manual; a motricidade global ou coordenação motora; o 
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equilíbrio ou postura estática; o esquema corporal ou imitação de postura e rapidez; a 

organização espacial ou percepção do espaço; a organização temporal ou linguagem e 

estruturas temporais; e a lateralidade das mãos, olhos e pés (GALLAHUE; OZMUN, 

2001). 

A motricidade fina ou coordenação viso-manual refere-se à atividade manual, 

guiada pela visão. A motricidade fina envolve a habilidade de controlar as contrações 

dos pequenos músculos corporais na geração de movimentos precisos, refere-se à 

capacidade do indivíduo de controlar um conjunto de atividades de movimento de certos 

segmentos do corpo, com emprego de força mínima com o objetivo de atingir uma 

resposta precisa à tarefa (ROSA NETO, 2002; GALLAHUE; OZMUN, 2001). 

Enquanto a motricidade global envolve a habilidade de controlar as contrações dos 

grandes músculos corporais na geração de movimentos amplos (ROSA NETO, 2002; 

GALLAHUE; OZMUN, 2001). 

O equilíbrio é a capacidade do organismo de assumir e sustentar qualquer 

posição ou postura contra a força da gravidade, sendo estática ou dinâmica, de forma 

que todas as forças que agem sobre este corpo são anuladas (ROSA NETO, 2002; 

GALLAHUE; OZMUN, 2001). O esquema corporal refere-se à capacidade do 

indivíduo de discriminar com exatidão as partes do corpo, sustentar ativamente todos os 

gestos que o corpo realiza sobre si mesmo e sobre os objetos exteriores e organizar as 

partes do corpo na execução de uma tarefa.  É a organização das sensações relativas ao 

seu próprio corpo em associação com os dados do mundo exterior (ROSA NETO, 2002; 

GALLAHUE; OZMUN, 2001). 

Organização espacial é o conhecimento das dimensões corporais, tanto o 

espaço do corpo como o espaço circundante, e a habilidade de avaliar com precisão a 

relação entre corpo e o ambiente (ROSA NETO, 2002; GALLAHUE; OZMUN, 2001). 

E organização temporal refere-se à consciência do tempo que se estrutura sobre as 

mudanças percebidas e caracteriza-se pela ordem, distribuição cronológica, e pela 

duração dos eventos (ROSA NETO, 2002; GALLAHUE; OZMUN, 2001). 

A aquisição de habilidades motoras constituem componentes de domínio 

básico para a aprendizagem motora e para as atividades de formação escolar (MEDINA; 

ROSA; MARQUES, 2006). Gallahue e Ozmun (2005) definem habilidade motora como 

padrão motor fundamental realizado com precisão e controle. A precisão é enfatizada e 

o movimento é limitado. O desenvolvimento das habilidades motoras em relação às 

tarefas escolares é importante, pois as deficiências em determinados campos do 
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desenvolvimento podem gerar atrasos e influenciar no avanço de tarefas específicas e na 

aprendizagem em geral (MEDINA-PAPST; MARQUES, 2010). É possível que ao se 

proporcionar o maior número de experiências motoras às crianças, pode-se prevenir o 

comprometimento de habilidades escolares (ROSA NETO et al., 2010b; MEDINA; 

ROSA; MARQUES, 2006).  

Em relação às habilidades motoras, foram identificadas várias fases no decorrer 

do processo do desenvolvimento motor, o que possibilitou a proposição de modelos 

descritivos mapeando as mudanças de movimento principalmente nos seus estágios 

iniciais, ou seja, na primeira e segunda infância. Na primeira infância, existe o modelo 

de aquisição de habilidades motoras básicas. As habilidades motoras básicas são 

chamadas assim, pois num estágio posterior, vão se transformar em componentes de 

habilidades motoras mais complexas. São denominadas também de movimentos 

naturais nas diferentes escolas de ginástica no passado, e de padrões fundamentais de 

movimento. E habilidades complexas, nomeadas de específicas, como, por exemplo, as 

habilidades motoras esportivas, fazem parte do outro modelo de aquisição de 

habilidades motoras na segunda infância (TANI, 2008). 

Dentre as razões que têm levado ao interesse crescente pelos conhecimentos 

acerca do desenvolvimento motor, as pesquisas na área educacional, destacam-se 

relações entre o desenvolvimento motor e o desempenho escolar (SILVA; 

BELTRAME, 2011; FIN; BARRETO, 2010; NETO et al., 2007; MEDINA; ROSA; 

MARQUES, 2006; ROSA NETO; COSTA; POETA, 2005).  

 

2.3 O AUTOCONCEITO 

 

Estudos realizados na área da educação com a finalidade de explorar fatores 

que estejam relacionados às aprendizagens e ao desempenho da escrita destacam 

também fatores afetivo-emocionais, muitas vezes ligados às autopercepções do 

indivíduo. As autopercepções dizem respeito a como os indivíduos se percebem em 

diferentes situações e tarefas, por isso podem influenciar como as crianças aprendem, 

desempenham-se nos relacionamentos e aderem a diferentes demandas da escola, como 

é o caso da percepção infantil sobre o autoconceito (SISTO; MARTINELLI, 2004).  

O autoconceito é um constructo que se apresenta como um aspecto essencial da 

personalidade de cada indivíduo, regulando as suas ações de maneira positiva ou 

negativa (PAIVA; LOURENÇO, 2011). A literatura revela várias definições para o 



27 

autoconceito. Para Gallahue e Ozmun (2001), o autoconceito é a percepção do indivíduo 

de suas características pessoais, atributos e limitações, mas sem emitir julgamento 

pessoal e comparar-se a outros indivíduos. Jacob (2001) empregou o autoconceito como 

constructo que corresponderia a “O que sinto sobre mim mesmo”. Segundo Carneiro, 

Martinelli e Sisto (2003), o autoconceito em geral, tem sido definido por diversos 

autores como o conhecimento que o indivíduo tem de si, formado a partir das 

experiências que vivencia com os outros. Considerando que o autoconceito se apresenta 

como um fator relevante para interações sociais e para as aprendizagens torna-se 

importante entender como o constructo se manifesta em crianças em seus diversos 

contextos sociais no qual interagem. 

Carneiro, Martinelli e Sisto (2003) mencionaram que o autoconceito se 

desenvolve lentamente por meio das experiências pessoais e das influências das relações 

com outros indivíduos. Assim, a reação de outras pessoas ao comportamento da criança, 

aprovando-o ou desaprovando-o pode conduzir de maneira positiva ou negativa a 

formação de características do autoconceito. Tamayo et al. (2001) acrescenta que o 

autoconceito configura-se uma característica dinâmica que o indivíduo adquire e 

desenvolve à medida que amplia sua percepção e compreensão de seus valores pessoais 

e sociais sendo também determinado, tanto pela situação social à qual se encontra o 

sujeito, quanto pelos seus interesses, metas e motivações do momento e é influenciado 

por muitas outras variáveis de natureza diversa, predominando aquelas com base 

relacional e social. 

O autoconceito vem sendo considerado na literatura como um constructo 

multidimensional e um dos aspectos afetivo-emocionais relacionados às dificuldades de 

aprendizagem. No entanto, não há um consenso sobre as dimensões do autoconceito 

entre os pesquisadores. Stevanato et al. (2003) ponderou algumas dimensões do 

autoconceito e as descreveu como dimensões do comportamento, de status intelectual e 

acadêmico, de aparência e atributos físicos, de ansiedade, de popularidade e de 

satisfação e felicidade. A dimensão “comportamental” refere-se aos problemas 

familiares e pessoais que o indivíduo identifica e reconhece, ou ainda, como esse 

indivíduo se vê em casa. O status intelectual e acadêmico trata de questões relativas ao 

reconhecimento e percepção das habilidades acadêmicas e intelectuais, como esquecer 

ou não o que aprendeu, ser lento no trabalho de escola e falar bem na frente da classe. A 

dimensão “aparência e atributos físicos” diz respeito a como o indivíduo se vê em 

relação ao seu corpo e sentimentos de inferioridade. A dimensão “ansiedade” está 
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relacionada aos sentimentos de como as crianças se percebem, seguras ou não, em 

relação a si mesmas com os sentimentos de tristeza, preocupação em situação de provas 

escolares e a indiferença. A dimensão “popularidade” tem como enfoque o tratamento 

das relações sociais do indivíduo com os seus colegas, reconhecendo-se como mais 

aceito e popular. Envolve situações frente à interação e inclusão social com os colegas 

como sofrer gozações, ou ser escolhido nas brincadeiras e fazer amigos. A dimensão 

“felicidade e satisfação” refere à satisfação com a própria maneira de ser ou quando o 

indivíduo não gostaria de ser diferente.  

Marsh e Smith (1982, apud CIA; BARHAM, 2008) dividem o autoconceito em 

oito dimensões: de habilidades físicas, de aparência física, de relacionamento com os 

colegas, de relacionamento com os pais, de leitura e de matemática, de assuntos 

escolares em geral e de autoconceito geral. A dimensão de “habilidades físicas” refere 

ao desempenho físico como na atividade de correr, por exemplo, enquanto a de 

“aparência física” diz respeito à percepção que o indivíduo tem de si quanto a sua 

aparência externa. A dimensão de “relacionamento com os colegas” remete às 

habilidades interpessoais e popularidade na aceitação pelos seus pares. A de 

“relacionamento com os pais” refere ao envolvimento, comunicação e entendimento dos 

pais. A dimensão de “autoconceito para a leitura” diz respeito à percepção do aluno nas 

tarefas de leitura. A de “matemática” deve-se à facilidade no aprendizado em 

matemática. A dimensão dos “assuntos escolares” em geral diz respeito às tarefas e 

exercícios realizados sobre conteúdos da escola. Enfim, a dimensão do autoconceito 

“geral” abrange a percepção que o indivíduo tem de si no geral. 

O autoconceito para a presente pesquisa foi entendido como “um produto da 

interação entre a pessoa e seu meio ambiente, durante seu processo de construção social 

e ciclo de vida, acompanhado de uma avaliação de suas capacidades, realizações, 

experiências e representações” (SISTO; MARTINELLI, 2004, p.8). Os autores 

atribuíram quatro dimensões para o entendimento e avaliação do autoconceito: a 

dimensão pessoal, a social, a familiar e a escolar, além da dimensão do autoconceito em 

geral que é a somatória do autoconceito nos quatro contextos das dimensões 

mencionadas (SISTO; MARTINELLI, 2004). 

De acordo com Sisto e Martinelli (2004), o autoconceito é um assunto de 

grande interesse e destaque por parte dos pesquisadores e profissionais que trabalham 

em educação, com o intuito de entender a importância dessa variável na vida do aluno 

considerando a importância conferida a esse construto na dinâmica das relações que 
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ocorrem no contexto escolar. Considerando que o autoconceito exerce influência no 

desempenho escolar, fato que pode ser de interesse no meio educacional, tornam-se 

relevantes estudos que procurem analisar as relações do autoconceito com variáveis que 

podem influenciar nas aquisições escolares. As pesquisas sobre o tema autoconceito 

podem fornecer informações importantes para os profissionais da educação, uma vez 

que esses profissionais também agem na construção da autopercepção do indivíduo. A 

conceituação de Sisto e Martinelli (2004) está de acordo com a proposta deste estudo, 

de uma análise da relação entre o autoconceito de crianças, o desempenho em escrita e o 

desenvolvimento motor, pretendendo abranger diferentes perspectivas da atuação da 

criança na escola, que são aparentemente complementares. 
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3 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DE PESQUISAS 

 

 

Um levantamento bibliográfico de artigos se fez necessário para se conhecer 

um panorama das pesquisas educacionais e viabilizar a exploração deste estudo que 

objetiva a análise das relações entre as variáveis de escrita, desenvolvimento motor e 

autoconceito. Esta iniciativa permitiu conhecer que estas variáveis ainda não foram 

exploradas juntas, contudo outros trabalhos desenvolveram investigações bastante 

aproximadas para explorar a compreensão e a intervenção em aprendizagem escolar. 

Interessaram para o presente levantamento, os estudos, que serão detalhados a 

seguir e que apresentaram análises entre as variáveis de desenvolvimento motor e 

desempenho escolar que incluíram a avaliação da escrita em termos de sua aquisição na 

alfabetização e sob aspectos caligráficos, o desenvolvimento motor relacionado ao 

autoconceito e por fim os estudos que avaliaram o autoconceito relacionado à escrita no 

desempenho escolar ou por meio do desempenho em escrita. 

 A sequência de apresentação dessas pesquisas considerou as referidas 

variáveis e obedeceu uma ordem cronológica das mais antigas até as mais recentes, 

compreendendo a última década, independentemente do país de origem. 

Rosa Neto, Costa e Poeta (2005) estudaram relações entre problemas de 

aprendizagem e desenvolvimento motor por meio da avaliação do perfil motor de 

crianças encaminhadas a um serviço de atendimento e apoio a esta população 

específica; as crianças encaminhadas apresentavam algum tipo de atraso na 

alfabetização. Participaram 105 crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 14 anos, as 

quais realizaram o conjunto de provas diversificadas e de dificuldade graduada, 

abrangendo diferentes áreas do desenvolvimento motor, como a motricidade fina, 

motricidade global, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial e organização 

temporal da EDM (ROSA NETO, 2002). Esse estudo verificou, em relação ao perfil 

motor, que a maioria das crianças com problemas de aprendizagem foi classificada com 

índice muito inferior ao padrão normal em todas as áreas motoras previstas pelo 

instrumento, sendo que os maiores déficits foram na organização temporal e no 

equilíbrio. Assim, os autores reafirmaram que os distúrbios no desenvolvimento motor 

estão relacionados ao aprendizado escolar já que o estudo evidenciou um atraso no 

desempenho motor das crianças com problemas de aprendizagem.  
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 Medina, Rosa e Marques (2006) investigaram a organização temporal de 

crianças com dificuldades de aprendizagem, a partir dos procedimentos do Manual de 

Avaliação Motora (ROSA NETO, 2002) cujas tarefas incluem golpes como bater com o 

lápis na carteira, desenhos, leitura e ditado. A amostra compreendeu 34 crianças sendo 

23 meninos, de 8 a 10 anos atendidas por um projeto psicopedagógico, com diagnostico 

de dificuldades de aprendizagem. Verificou-se que a maior parte da amostra (53%) 

mostrou idade motora inferior a sua idade cronológica e que as crianças com 

dificuldades de aprendizagem também apresentaram déficits motores quanto ao 

desenvolvimento da organização temporal. Os resultados da análise por idade 

apontaram que as crianças mais velhas tenderam a apresentar maiores déficits nos 

resultados obtidos na tarefa de ditado do instrumento da pesquisa. Com isso, se sugere 

que são necessárias atividades na escola que auxiliem no desenvolvimento da 

organização temporal das crianças, em vista da grande relação das áreas motoras na 

realização das tarefas escolares de leitura e escrita. 

Rosa Neto et al. (2007) averiguou as relações entre desenvolvimento motor e 

características psicossociais em 31 crianças com indicadores de dificuldades na 

aprendizagem escolar. Essas crianças foram avaliadas pela EDM (ROSA NETO, 2002) 

e por um Questionário Psicossocial construído e validado pelos autores da pesquisa. De 

acordo com a classificação da EDM, 74,3% dos escolares apresentou a média do 

Quociente Motor Geral - QMG - de 89,48 referentes a um índice de normal médio a 

normal baixo. Do total de escolares avaliados, 87,1% (n=27) apresentou média de 16 

meses de atraso motor. Os resultados da pesquisa mostraram que grande parte dos 

participantes era proveniente de famílias com alterações psicossociais. Segundo os 

autores, uma análise interpretativa permitiu evidenciar uma associação positiva entre as 

dificuldades na aprendizagem escolar, os atrasos motores, e as condições sociais 

adversas, porém afirma a necessidade de estudos longitudinais para confirmação das 

relações.  

Os resultados do estudo de Rosa Neto et al. (2010b) buscaram dar suporte às 

predições de paralelos existentes entre o desenvolvimento motor e o cognitivo. O 

objetivo do trabalho foi investigar o perfil motor de escolares de 6 a 10 anos (n=101), de 

ambos os sexos, sem queixas de dificuldades na aprendizagem e analisar a 

confiabilidade da EDM (ROSA NETO, 2002). Procedeu-se a aplicação do instrumento 

para correlacionar a idade cronológica com a idade motora prevista pelo EDM e 

conferir o grau de linearidade das variáveis motoras à idade cronológica e também 
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analisar a confiabilidade do instrumento proposto. Para averiguar o grau de 

confiabilidade da bateria de testes do EDM, os itens foram submetidos ao teste de 

correlação linear de Pearson, que demonstraram haver alta correlação (0, 800) entre as 

variáveis Idades Cronológicas e Idade Motora Geral, indicado pela boa (0,889) 

consistência interna. Ainda de acordo com os resultados levantados de todas as áreas 

motoras avaliadas pelo EDM, os participantes foram classificados na faixa normal 

médio com QMG entre 90 a 109 e, percentualmente e na classificação geral 96% dos 

escolares apresentaram índices de desenvolvimento motor normal. O público escolhido 

não apresentava queixas de dificuldades de aprendizagem. Dessa forma, interpretou-se 

como existentes, predições e paralelos entre o desenvolvimento motor e cognitivo, os 

quais demonstraram significância estatística, sendo considerado como cognitivo o que a 

criança é capaz de aprender e o desenvolvimento motor como o que a criança é capaz de 

fazer na avaliação motora.  

Medina-Papst e Marques (2010) investigaram se 30 crianças, dentre elas, 21 

meninos de 8 a 10 anos de idade, com dificuldades de aprendizagem, apresentariam 

algum comprometimento motor. As dificuldades de aprendizagem escolar foram 

relatadas pela professora de sala e diagnosticadas a partir do nível de desenvolvimento 

da leitura, escrita e avaliação do desempenho escolar, por meio de análise de produções 

escolares dos alunos. Para a coleta de dados do desenvolvimento motor foram adotados 

os procedimentos da EDM (ROSA NETO, 2002). As autoras verificaram que as 

crianças apresentavam atraso motor no desenvolvimento da maioria dos componentes 

avaliados, particularmente, aqueles relacionados às noções corporais, espaciais e 

temporais. E que as crianças mais velhas apresentaram atraso motor maior. Na mesma 

linha de investigação, as pesquisas de Amaro et al. (2010) e de Fin e Barreto (2010) 

também corroboraram ao analisar a relação existente entre desenvolvimento motor e 

dificuldades de aprendizagem, sendo as dificuldades relatadas pelos professores em 

áreas de leitura, escrita, cálculos, compreensão de tarefas ou relacionamento 

interpessoal e o desenvolvimento motor apontado pela EDM (ROSA NETO, 2002). 

Amaro et al. (2010) avaliaram uma amostra composta por 38 escolares, com 

idade entre 6 e 10 anos e encontraram que, de acordo com a classificação da EDM, 

76,3% dos escolares apresentaram índice de desenvolvimento motor inferior e muito 

inferior, com média do QMG de 69,50 (inferior) e déficit entre a idade cronológica e a 

idade motora geral. Quando verificaram os itens do desenvolvimento motor, 
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separadamente, a amostra do estudo apresentou classificações inferiores principalmente 

em esquema corporal, organização espacial e organização temporal.  

Fin e Barreto (2010) avaliaram uma amostra de 60 estudantes sendo 71,7% do 

sexo masculino e verificaram nos resultados que 38,3% dos escolares avaliados 

apresentaram índices classificados como normal médio, seguido da classificação normal 

baixo, com 36,7%, inferior, com 20% e muito inferior, com 5%, sendo a média de 

atraso de 15 meses. Os dois últimos trabalhos alegam uma relação entre dificuldades de 

aprendizagem e o desenvolvimento motor das crianças investigadas, uma vez que 

escolares com déficits de aprendizagem apresentam também, algum nível de atraso 

motor.  

Silva e Beltrame (2011) avaliaram o desempenho motor de crianças com e sem 

indicativos de dificuldades de aprendizagem. Participaram do estudo 406 escolares com 

idades entre 7 e 10 anos, sendo 175 meninos, avaliados pelo Teste de Desempenho 

Escolar (TDE) e a Bateria para a Avaliação do Movimento da Criança (MABC) 

(HENDERSON; SUDGEN, 1992). Os achados mostraram que meninos sem 

dificuldades de aprendizagem tiveram melhor desempenho na maior parte das 

habilidades e evidenciaram associações entre problemas motores e dificuldades de 

aprendizagem em escrita, leitura e matemática. Entre as meninas com e sem indicativo 

de dificuldades de aprendizagem não houve diferenças em relação às habilidades 

motoras avaliadas, houve associação apenas entre as dificuldades motoras e as 

dificuldades em leitura, sendo que as escolares com estas dificuldades apresentaram pior 

desempenho motor. Outros resultados mostraram associação significativa entre sexo e 

indicativo de dificuldades de aprendizagem e associação entre sexo e problemas 

motores. Em relação às destrezas manuais dos grupos com e sem indicativos de 

dificuldades de escrita, os meninos com dificuldades de aprendizagem obtiveram um 

pior desempenho significativo nas atividades de destrezas manuais. 

Mais especificamente a avaliação motora da escrita foi interesse das pesquisas 

de Calvo, Pellegrini e Hiraga (2007) e de Coppede, Okuda e Capellini (2012) buscando 

relacionar as funções práxicas alteradas como a destreza, a velocidade e a exatidão do 

movimento, a postura da mão e as habilidades de escrita. Calvo, Pellegrini e Hiraga 

(2007) investigaram a existência de um vínculo entre dificuldades motoras e 

dificuldades na escrita e se dificuldades motoras em habilidades manuais são 

preponderantes nas dificuldades na escrita. Participaram do estudo 68 crianças, entre 7 e 

11 anos de idade, as crianças estavam matriculadas nos primeiros anos de escolarização 
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de duas escolas públicas. Para o estudo foram formados dois grupos, a partir da 

informação dada pelas professoras sobre o nível de alfabetização e a qualidade da 

caligrafia dos alunos. Assim, um grupo foi caracterizado com dificuldades de escrita e 

outro grupo com boa qualidade de escrita. Os instrumentos utilizados foram a Minessota 

Handwriting Assessment (REISMAN, 1993) e a Bateria MABC (HENDERSON; 

SUGDEN, 1992). Os resultados confirmam que existe um vínculo entre as dificuldades 

motoras gerais e as dificuldades da escrita como sugerido e levantado pelos autores na 

literatura. Os autores sugeriram ainda que as habilidades motoras manuais conduzam o 

comprometimento da qualidade da escrita das crianças.  

Coppede, Okuda e Capellini (2012) tiveram como objetivos caracterizar e 

comparar o desempenho da função motora fina, sensorial e perceptiva e a qualidade da 

escrita entre escolares com dificuldades de aprendizagem e escolares com bom 

desempenho acadêmico. Os 192 estudantes de 2ª à 4ª séries, de ambos os sexos, com 

idades entre 7 e 11 anos foram submetidos ao Protocolo de Avaliação Motora 

(BECKUNG, 2000) e Escala de disgrafia (LORENZINI, 1993). Resultados mostraram 

que os alunos com dificuldades de aprendizagem na escrita da 1ª à 3ª séries, tiveram um 

desempenho inferior em testes de coordenação motora fina, funções sensoriais e 

perceptivas, quando comparados aos alunos sem dificuldades de aprendizagem. Em 

relação à 4ª série não houve diferença significativa entre os grupos com e sem 

dificuldades de aprendizagem. As autoras concluem indicando que há necessidade da 

estimulação adequada no contexto escolar para o desenvolvimento da coordenação 

motora fina e das funções sensorial e perceptiva, com o objetivo de prevenir e detectar 

alterações que prejudicam o desempenho na caligrafia e da escrita dos alunos das séries 

iniciais. 

Machado e Capellini (2009) analisaram o desempenho em escrita e o 

desenvolvimento motor com os mesmos instrumentos da presente pesquisa, a EDM 

(ROSA NETO, 2002) e a escala de Avaliação das Dificuldades de Aprendizagem - 

ADAPE (SISTO, 2001).  As autoras avaliaram cinco crianças de 8 a 10 anos, da 3ª série 

do Ensino Fundamental, do gênero masculino encaminhados para avaliação 

psicopedagógica. Os resultados revelaram que as crianças apresentaram desempenho 

inferior nos dois instrumentos de avaliação, onde 40% das crianças apresentam nível 

normal baixo e 60% apresentam nível inferior no desenvolvimento motor. E verificou-

se que 70% das crianças apresentaram dificuldade de aprendizagem média para a escrita 

e 30% apresentaram dificuldade acentuada na escrita. Demonstrando assim a relação 
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entre um baixo desempenho escolar em escrita e baixo desenvolvimento motor e que os 

escolares com baixo desempenho em escrita possuem perfil motor vulnerável. 

As investigações também abordam o desenvolvimento motor relacionado às 

variáveis emocionais, porém mais raramente. Neste levantamento observaram-se dois 

trabalhos, primeiramente de Bernardi (2010) teve como objetivo verificar a influência 

de um programa de intervenção motora no desenvolvimento motor e no autoconceito de 

escolares com Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação (TDC). O estudo foi 

constituído por um grupo de 7 escolares com indicativo de TDC e outro grupo composto 

por 5 escolares com risco para TDC, com idade média de 10 anos. Os instrumentos 

usados foram a Bateria para Avaliação do Movimento de Crianças 2 (HENDERSON; 

SUGDEN; BARNETT, 2007) e a Escala de Autopercepção para Crianças (HARTER, 

1982). Os resultados mostraram o autoconceito moderado dos participantes com baixo 

desempenho motor no pré-teste, contrário ao descrito na literatura, em que se esperava 

que o baixo desempenho motor se relacionaria a um baixo autoconceito. Contudo, os 

resultados definiram ainda que o programa de intervenção motora influenciou 

positivamente o autoconceito total dos participantes, pois houve diferença significativa 

do pré-teste para o pós-teste.  

Recentemente, o estudo de Serrassuelo Júnior et al. (2012) buscou a relação 

entre a percepção do autoconceito com o desempenho motor de adolescentes. Foram 

avaliados 144 adolescentes entre 10 e 14 anos, sendo 65 meninos. A mensuração do 

autoconceito foi realizada por meio do inventário Piers, Harris e Herzberg (2002) e os 

testes motores utilizados para a avaliação do desempenho motor foram de dinamometria 

(SOARES; SESSA, 2001) e o teste de resistência aeróbia (LÉGER et al., 1988). Os 

resultados obtidos revelaram que os alunos com alto desempenho motor tendem a 

perceber melhor o construto do autoconceito, embora estes valores não tenham se 

mostrado estatisticamente significativos em relação aos grupos de desempenho motor 

médio e baixo. Na análise dos resultados pode-se observar também que os valores 

médios encontrados para o autoconceito são semelhantes em ambos os gêneros e faixas 

etárias, apesar de que os valores atribuídos ao autoconceito pelo sexo masculino não 

foram significativos, são sempre superiores aos femininos. O avanço etário é um fator 

de influência negativa na percepção do autoconceito tanto para os meninos quanto para 

as meninas, apesar de as diferenças não se traduzirem em valores estaticamente 

significativos. Em relação aos valores preconizados para a saúde descritos pelo 

instrumento de avaliação do autoconceito, observa-se que parte da amostra apresentou-
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se dentro da média esperada para todas as faixas etárias, com exceção das meninas com 

idade média de 13 e 14 anos.  

Seguindo com os estudos que destacam o autoconceito como variável de 

investigação, verificaram-se os que relacionaram o autoconceito e a escrita nas 

dificuldades de aprendizagem ou no desempenho escolar. Carneiro, Martinelli e Sisto 

(2003) investigaram se haveria diferenças significativas entre os níveis de dificuldade 

de aprendizagem na escrita e o autoconceito. A amostra foi composta por 277 

estudantes, de ambos os sexos, com idade entre 9 e 10 anos, da 3ª série do Ensino 

Fundamental. Os instrumentos utilizados foram a Escala de Autoconceito Infanto-

Juvenil (EAC-IJ) de Sisto e Martinelli (2004) e ADAPE (SISTO, 2001). Puderam 

constatar que a dificuldade de aprendizagem na escrita está significativamente 

relacionada com o autoconceito geral e com o escolar, numa escala que media também 

o autoconceito social, familiar e pessoal e que nestas dimensões não houve uma relação 

significativa entre as variáveis. Os resultados mostraram que, conforme aumenta o nível 

de dificuldade de aprendizagem na escrita, diminuiu o autoconceito. Com isso, os 

autores concluem que o baixo desempenho na escola nem sempre interferirá no 

autoconceito dentro da família, nas suas relações sociais mais amplas ou mesmo no que 

diz respeito a si mesmo. 

O estudo realizado por Silva e Fleith (2005) teve como objetivo investigar o 

desempenho escolar e autoconceito de crianças com queixa escolar. Participaram 78 

crianças da 4ª série de uma escola pública sendo que 46 eram atendidas em um serviço 

de Apoio Psicopedagógico e 32 crianças eram atendidas em classes de aceleração da 

aprendizagem. Para avaliar o desempenho escolar dos alunos, solicitou-se ao professor 

regente que, utilizando uma escala de 0 a 100, desse uma nota ao aluno que 

representasse o seu aproveitamento global na escola. E para avaliar o autoconceito foi 

utilizado o Perfil de Autopercepção para Crianças (HARTER, 1985). A pesquisa 

indicou que os alunos considerados com problemas de aprendizagem apresentaram um 

autoconceito positivo. Em nenhuma das subescalas aplicadas, os alunos apresentaram 

valores abaixo do ponto médio da escala. É importante ressaltar também que as autoras 

citam que o fato de as crianças frequentarem um programa complementar fora da 

escola, a fim de aperfeiçoar sua aprendizagem, não alterou seu autoconceito. 

Cunha, Sisto e Machado (2006), discutiram as possíveis relações estabelecidas 

entre o autoconceito e a dificuldade de aprendizagem na escrita de 300 crianças da 2ª, 3ª 

e 4ª séries do Ensino Fundamental, com a EAC-IJ de Sisto e Martinelli (2004) e o 
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ADAPE (SISTO, 2001). Os resultados mostraram que em relação à 2ª série houve uma 

correlação positiva entre o autoconceito escolar e a dificuldade de aprendizagem na 

escrita em meninas e, correlação negativa entre o autoconceito social e a dificuldade de 

aprendizagem na escrita em meninos. Em relação aos meninos da 3ª série, houve 

correlação negativa entre o autoconceito geral e a dificuldade de aprendizagem na 

escrita. Já com relação à 4a série, houve uma correlação negativa entre o autoconceito 

familiar e a dificuldade de aprendizagem na escrita em meninas. Os autores também 

investigaram a amostra em relação ao reconhecimento de palavras, que é uma variável 

da escrita e o autoconceito.  

Cunha, Sisto e Machado (2007), tiveram como objetivo discutir as relações 

entre o reconhecimento de palavras e o autoconceito e utilizaram a EAC-IJ (SISTO; 

MARTINELLI, 2004) e um teste de reconhecimento de palavras (KINGENSKI; SISTO, 

2004). Verificaram que os coeficientes de correlação entre as medidas de autoconceito e 

reconhecimento de palavras atingiram os critérios nas situações relacionadas ao social e 

ao pessoal o que leva a crer que nestas duas situações os alunos parecem valorizar as 

atividades de leitura e escrita. Aparentemente, percebem como negativo o não saber ler 

e escrever em si mesmos e também percebem que seus amigos fazem o mesmo e 

concluíram que as crianças que adquiriram a habilidade de reconhecer palavras sentiam-

se sem maiores preocupações, medos e ansiedades e sentiam vontade de ajudar os 

amigos e de serem ajudados. 

Júnior e Cunha (2007) também verificaram a influência do reconhecimento de 

palavras e autoconceito no desempenho escolar. Foram avaliadas 230 alunos, de ambos 

os sexos, de 2ª, 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental de duas escolas da rede pública de 

uma cidade do interior de Minas Gerais. Foram utilizadas a EAC-IJ (SISTO; 

MARTINELLI, 2004) e a Escala Reconhecimento de Palavras (KINGESKI, 2002). Os 

autores acharam uma forte correlação positiva entre os resultados no desempenho em 

leitura e na escrita e em todas as subescalas do autoconceito. Em geral, os trabalhos 

citados alegam uma relação entre o autoconceito e a escrita nas dificuldades de 

aprendizagem ou no desempenho escolar, uma vez que as crianças com baixo 

desempenho em escrita se percebem com o autoconceito negativo. Com exceção de uma 

das pesquisas que mostrou que as crianças com baixo desempenho escolar apresentaram 

um autoconceito positivo. 

Um levantamento bibliográfico de artigos internacionais se fez necessário para 

viabilizar a exploração deste estudo, o qual verificou que os estudos que analisam o 



38 

desenvolvimento motor e desempenho em escrita têm com objetivo estudar as relações 

das habilidades motoras específicas e escrita. Os estudos mostram que a habilidade 

motora que mais se relaciona com o desempenho em escrita é a coordenação motora 

fina. Crianças com baixo desempenho em escrita também apresentaram baixo 

desempenho das habilidades motoras finas (TSENG; CHOW, 2000; SMITS-

ENGELSMAN; NIEMEIJER; GALEN, 2001; FEDER; MAJNEMER, 2007). 

Tseng e Chow (2000) buscaram identificar mais claramente os fatores 

influentes da velocidade em escrita com a finalidade de ajudar a elucidar os mecanismos 

subjacentes da escrita. Os autores investigaram as diferenças de medidas da percepção 

motora e atenção sustentada entre crianças com velocidade lenta normal no desempenho 

em escrita e a relação entre esses fatores. Participaram do estudo 34 alunos com 

velocidade lenta no desempenho em escrita e 35 escritores com velocidade normal com 

idades entre 7 e11 anos que frequentam escolas de Ensino Fundamental em Taiwan. 

Para a seleção da amostra foi aplicado o instrumento Chinese Handwriting Speed Test – 

CHAST (TSENG; HSUEH, 1997) que tem como objetivo avaliar a velocidade da 

escrita. Para analisar as variáveis, foram aplicados três testes perceptivos motores e uma 

tarefa de vigilância. A velocidade e destreza da função motora fina foi avaliada pelo 

subteste Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency – BOTMP (BRUININKS, 

1978). Para medir a mede a percepção visual, aplicou-se o teste da Visual-Perceptual 

Skills—Non-Motor - TVPS (GARDNER, 1982) e o instrumento Developmental Test of 

Visual-Motor Integration - VMI (BEERY, 1989). O teste Vigilance Task of the Gordon 

Diagnostic System (GORDON, 1991) foi aplicado para verificar para testar a 

capacidade do participante de focar e manter a atenção ao longo do tempo. Para analisar 

as performances das variáveis do estudo, aplicou-se a análise multivariada de variância 

e de regressão. Nos resultados, foi encontrada uma diferença significativa entre alunos 

com velocidade lenta na escrita e alunos com escrita com velocidade normal, na função 

motora fina e na função da percepção visual nos aspectos memória visual sequencial, 

relação espacial, forma constância, figura fundo, integração visual motora e atenção 

sustentada. Os três preditores significativos de velocidade na escrita para os alunos com 

velocidade lenta foram a idade, a memória visual sequencial e a integração visual 

motora. Para os alunos com velocidade normal em escrita, os preditores significativos 

foram a idade e velocidade e destreza da habilidade motora fina. Os autores concluíram 

que alunos com velocidade da escrita lenta e normal responderam às demandas escrita 

através de diferentes sistemas da percepção motores. Parece que a velocidade e a 
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destreza dos membros superiores com as habilidades motoras finas desempenham um 

papel importante na velocidade normal dos escritores. Alunos com velocidade lenta em 

escrita parecem confiar mais em processos dirigidos visualmente, incluindo a memória 

sequencial e integração visual motora. 

Smits-Engelsman; Niemeijer; Galen (2001) investigaram a incidência de baixo 

desempenho em escrita e baixo desempenho motor em 125 crianças de 4° e 5° graus de 

duas escolas primárias holandesas. A escrita foi avaliada com o instrumento Concise 

Assessment Method for children's handwriting (BHK) e o school questionnaire for 

teachers (SQT). Após a aplicação destes testes, foram formados dois grupos com 12 

crianças cada um, o grupo com crianças com bom desempenho em escrita e o grupo 

com baixo desempenho. Para o grupo com baixo desempenho em escrita aplicou-se a 

Bateria de Avaliação do Movimento para Crianças (M-ABC) para avaliar da capacidade 

motora geral e desempenho motor fino e do teste Motor Performance School Readiness 

Test (MSRT). Os autores propõe a hipótese de que um baixo desempenho está 

relacionado à uma condição neuromotora caracterizada por movimentos mais rápidos e 

movimentos mais grosseiros, a falta de inibição da coordenação motora e baixa 

coordenação das habilidades motoras finas. Além disso, foi aplicada uma intervenção de 

fisioterapia ao grupo experimental com baixo desempenho em escrita, durante um 

período de três meses e, após o tratamento, aplicou-se novamente o teste de escrita 

citado e novamente após nove meses. Os resultados revelam que 34% das 125 crianças 

participantes deste estudo apresentavam baixo desempenho em escrita. A análise 

confirmou que crianças com baixo desempenho em escrita também apresentaram baixo 

desempenho das habilidades motoras finas. Os resultados também apresentam que as 

crianças que receberam a intervenção com fisioterapia melhoram a qualidade em escrita. 

Para Feder e Majnemer (2007), crianças com dificuldades de atingir a 

competência em escrita durante os anos escolares iniciais muitas das vezes mostram 

efeitos negativos no sucesso acadêmico durante toda vida. A escrita é uma habilidade 

complexa que envolve muitos componentes subjacentes que podem interferir no 

desempenho em escrita. Controle da habilidade motora fina, integração bilateral e 

visual-motora, planejamento motor, manipulação das mãos, propriocepção, percepção 

visual, atenção sustentada e consciência sensorial dos dedos são algumas das 

habilidades dos componentes subjacentes identificados. O baixo desempenho em escrita 

pode estar relacionado a fatores intrínsecos, que diz respeito às capacidades reais da 
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criança, ou fatores extrínsecos que se referem aos componentes ambientais ou 

biomecânicos, ou ambos (FEDER; MAJNEMER, 2007).  

As pesquisas situadas no levantamento bibliográfico mostram a importância da 

investigação das variáveis de escrita, desenvolvimento motor e autoconceito para área 

educacional com a finalidade de verificar a aprendizagem escolar. A seguir apresenta-se 

o delineamento do presente estudo com vistas a alcançar seu objetivo.  
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4 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

4.1 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste estudo é analisar se grupos de estudantes do Ensino 

Fundamental com diferentes desempenhos em escrita se diferenciam no 

desenvolvimento motor e na percepção do autoconceito. Mais especificamente, 

pretende-se verificar o desempenho escolar em atividade de escrita de estudantes do 

Ensino Fundamental; avaliar o desenvolvimento motor de estudantes do Ensino 

Fundamental; averiguar a percepção do autoconceito de estudantes do Ensino 

Fundamental. 

 

4.2 TIPO DE PESQUISA 

 

O presente estudo se caracteriza como abordagem quantitativa e qualitativa. O 

método de pesquisa é o delineamento de levantamento interseccionais (CALAIS, 2010) 

e correlacional (SISTO, 2010). A abordagem quantitativa e qualitativa associa a análise 

estatística à investigação dos significados das relações humanas, com isso, pode-se 

compreender melhor o tema a ser estudado, facilitando assim a interpretação dos dados 

obtidos à medida que os resultados poderão ser interpretados e discutidos diante da 

fundamentação teórica apresentada (CALAIS, 2010).  

No método científico de delineamento de levantamentos interseccionais, os 

dados da amostra são coletados para determinada população em momento definido. Este 

tipo de método tem como objetivo chegar à descrição, explicação e exploração do 

fenômeno proposto (CALAIS, 2010), e o delineamento correlacional tem como 

propósito identificar relações entre as variáveis (SISTO, 2010).  

 

4.3 PARTICIPANTES 

 

A amostra foi por conveniência, constituída por 120 escolares de ambos os 

sexos, dos quais 63 participantes (52,5%) são meninos, e com idade entre sete a dez 

anos de idade, que cursavam o 2° ao 4° ano do Ensino Fundamental de escola pública 
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no interior de Minas Gerais. A média de idade dos participantes é de 8,49 com desvio 

padrão de 0,92.  

A seguir são apresentadas as tabelas de caracterização dos participantes, sendo 

utilizada a análise descritiva, apontando frequências e porcentagens das idades e sexo. 

 

             Tabela 1: Frequência e percentual de participantes por idade. 

Idade f % 

7 20 16,7 

8 36 30,0 

9 49 40,8 

10 15 12,5 

Total 120 100,0 

 

Na Tabela 1, nota-se que idade mais frequente do total de escolares avaliados 

foi de nove anos em 49 crianças (40,8%) considerando os participantes de ambos os 

sexos. Seguido pela idade de oito anos em 36 crianças (30%), sete anos em 20 crianças 

(16,7%) e por último a idade de dez anos em 15 crianças (12,5%). A tabela 2 apresenta 

as frequências de idades dos participantes por ano escolar. 

 

Tabela 2: Frequência e percentual da idade dos participantes por ano escolar. 

Idade 
2° ano 3° ano 4° ano 

f % f % f % 

7 20 55,6 - - - - 

8 15 41,7 21 48,8 - - 

9 - - 21 48,8 28 68,3 

10 1 2,8 1 2,3 13 31,7 

Total 36 100,0 43 100,0 41 100,0 

 

Na Tabela 2, a idade mais frequente no grupo do 2° ano, composto por 36 

participantes (55,6%) foi de sete anos. As idades mais frequentes no grupo do 3° ano, 

composto por 43 participantes (48,8%) foram de oito e nove anos. A idade mais 

frequente no grupo do 4° ano, com 41 participantes (68,3%) foi de nove anos. Em 

relação à idade e série, aconteceu o esperado, pois os alunos da amostra estão em ano 

escolar compatível com a idade sugerida pelo sistema educacional brasileiro. 

Em relação à média das idades dos participantes por ano escolar, o grupo do 2º 
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ano apresentou média de idade de 7,5 anos e desvio padrão de 0,66. O grupo do 3º ano 

apresentou a média de idade de 8,53 anos e desvio padrão de 0,55. O grupo do 4° ano 

apresentou a idade média de 9,32 com desvio padrão de 0,47 anos. A média de idade 

por ano escolar também atende ao esperado, ou seja, a idade ideal para cada ano escolar 

(BRASIL, 2006).  

 

4.4 PROCEDIMENTOS 

 

Obtida a autorização da escola na Secretaria de Educação do município e da 

diretora, o projeto de pesquisa do presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê 

de ética da Universidade do Vale do Sapucaí – UNIVÁS (n° do Parecer: 391.270 -

23/08/2013), atendendo as normas do Conselho Nacional de Saúde (n° 196/96 de 

10/10/1996) para realização de pesquisas envolvendo seres humanos. 

 Após a aprovação pelo Comitê de ética, foi marcada uma reunião com as 

professoras para explicação dos detalhes da pesquisa. Foi entregue o termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido aos pais ou responsáveis que autorizaram os 

estudantes a participarem do presente estudo. Após esses procedimentos, foram 

marcadas as datas para as aplicações dos testes. 

Todas as atividades foram desenvolvidas na escola. A avaliação da escrita 

durou de 30 a 40 minutos e a avaliação do autoconceito durou de 20 a 25 minutos. Os 

dois testes foram aplicados de forma coletiva por turma e ano escolar. A bateria motora 

de testes foi aplicada de forma individual, aproximadamente 40 minutos por aluno. Os 

testes foram aplicados na seguinte sequência: Escala de Desenvolvimento Motor – 

EDM, Avaliação das Dificuldades de Aprendizagem da Escrita – ADAPE e a Escala de 

Autoconceito Infanto-Juvenil - EAC -IJ. 

Os participantes foram informados como seriam realizadas as atividades e 

foram sanadas todas as dúvidas que apresentaram. Em relação aos testes motores, as 

crianças que tiveram dúvidas sobre os movimentos a serem executados tiveram auxílio 

do pesquisador.   

 

4.5 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

4.5.1 Escala de Avaliação de Dificuldades de Aprendizagem na Escrita - ADAPE 
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Para análises do desempenho em escrita, utilizou-se o ADAPE (SISTO, 2001). 

O instrumento é indicado para identificar as dificuldades na escrita, entre crianças das 

séries iniciais, dos seguintes tipos: encontros consonantais, dígrafos, sílabas compostas 

e complexas. Segundo Sisto (2001), o instrumento visa à avaliação da grafia de palavras 

com base no sistema linguístico que se utiliza na Língua Portuguesa do Brasil. O texto é 

composto por 114 palavras sendo que 60 apresentam algum tipo de dificuldade e 54 não 

apresentam dificuldade de escrita. Este instrumento foi selecionado para aplicação neste 

estudo pela sua proposta de avaliação da escrita de forma contextualizada. O 

instrumento foi construído e validado para o público de crianças e possui validade de 

critério sendo que seus dados de precisão foram suficientemente altos (SISTO, 2001). O 

texto do instrumento deve ser utilizado como um ditado.  

O ditado foi corrigido por palavras e foi contado o número de erros de cada 

sujeito (SOUZA; SISTO 2001). Para a correção do ditado foram computados os erros 

apresentados em cada palavra, consideradas como unidades. Cada unidade errada 

recebeu a pontuação no valor 1 e os acertos não foram pontuados. A soma dos erros 

forneceu a pontuação de cada estudante.  

 

4.5.2 Escala de Desenvolvimento Motor - EDM 

 

Para verificar o desenvolvimento motor utilizou-se a EDM (ROSA NETO, 

2002). A EDM tem como proposta a avaliação completa do desenvolvimento motor. 

Esta escala, que possui um método de aplicação de testes atrativo para a criança, 

compreende um conjunto de provas diversificadas e de dificuldade graduada, 

abrangendo diferentes áreas do desenvolvimento motor (ROSA NETO et al., 2010a). A 

avaliação do desenvolvimento motor pela EDM compreende testes motores das 

seguintes habilidades motoras: motricidade fina (IM1), motricidade global (IM2), 

equilíbrio (IM3), esquema corporal (IM4), organização espacial (IM5), organização 

temporal (IM6). 

A motricidade fina refere-se ao movimento manual, guiada por meio da visão, 

ou seja, coordenação viso manual, movimentos que exigem força mínima e uma 

resposta precisa para a realização da tarefa; A motricidade global diz respeito ao 

conjunto de movimentos coordenados de grandes grupos musculares; O equilíbrio 

refere-se à capacidade do organismo de manter posturas e posições, compensando e 

anulando as forças que agem sobre o corpo; Esquema corporal é a capacidade de 
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discriminar as partes corporais e a habilidade de organizar as partes do corpo na 

execução de uma tarefa; Organização espacial diz respeito à habilidade de avaliar com 

precisão a relação entre o indivíduo e o ambiente, ou seja, a habilidade de noção do 

espaço do corpo como o espaço que o rodeia; A organização temporal é à percepção do 

tempo, envolvendo a ordem e duração dos movimentos e acontecimentos (ROSA 

NETO, 2002; GALLAHUE; OZMUN, 2001). 

As baterias consistem em 10 tarefas motoras para cada habilidade motora, 

distribuídas entre 2 e 11 anos, organizadas de maneira progressiva em grau de 

complexidade ou dificuldade. Em cada bateria, o teste é interrompido quando a criança 

não concluir a tarefa com êxito, conforme protocolo.  Para cada tarefa, em cada 

habilidade, em caso de êxito, é atribuída uma pontuação que determina a idade motora 

(IM) expressa em meses. A soma das baterias resulta na idade motora geral (IMG). 

Além da IMG, o instrumento ainda determina o Quociente Motor Geral - QMG da 

criança. O QMG é resultante da divisão do IMG pela idade cronológica e multiplicada 

por 100. O resultado da avaliação do QMG de cada bateria das habilidades específicas 

se verifica pela divisão entre a IM de cada habilidade pela idade cronológica e 

multiplicada por 100. A classificação do QMG denota o desenvolvimento motor de cada 

criança avaliada pelo EDM e é dividida em sete níveis: 69 ou menos: 69 ou menos: 

Muito Inferior; 70-79: Inferior; 80-89: Normal Baixo; 90-109: Normal Médio; 110-119: 

Normal Alto; 120-129: Superior; 130 ou mais: Muito Superior (ROSA NETO, 2002). 

 

4.5.3 Escala de Autoconceito Infanto-Juvenil - EAC-IJ  

 

Para avaliar o autoconceito utilizou-se a EAC-IJ (SISTO; MARTINELLI, 

2004). A EAC-IJ de Sisto e Martinelli (2004) foi construída com a finalidade de avaliar 

os diferentes níveis de autoconceito da criança e do jovem, em diferentes contextos 

sociais. O instrumento avalia o autoconceito em indivíduos em idade escolar, sendo 

composto por quatro subescalas: o autoconceito pessoal, familiar, social e escolar. 

Assim, o instrumento permite avaliar o contexto separadamente e o autoconceito geral 

que corresponde à somatória das quatro subescalas. O instrumento considera o 

autoconceito como um constructo multidimensional, ou seja, para cada contexto vivido 

pelo indivíduo, ele pode desenvolver uma percepção sobre si mesmo.  

  A escala é constituída por 13 afirmativas e para cada uma há 3 alternativas de 

respostas: Sempre, às Vezes e Nunca. Há questões positivas e negativas relacionadas a 
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cada contexto escolar. As questões positivas recebem as seguintes pontuações: sempre 

(2), às vezes (1) e nunca (0) e as questões negativas são pontuadas da seguinte forma: 

sempre (0), às vezes (1) e nunca (2). Assim, a pontuação de cada subescala varia de 0 a 

12 pontos e para a escala geral varia de 0 a 40. Os alunos com autoconceito rebaixado 

ou negativo apresentam uma pontuação abaixo de 20 pontos e os alunos com uma 

pontuação acima de 20 apresentam o autoconceito positivo e elevado. 

 

4.6 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para análise estatísticas dos dados quantitativos utilizou-se o programa 

estatístico Statistical Package for the Social Sciences- SPSS 18, um pacote estatístico 

para análise de estudos em ciências sociais. A análise estatística foi descritiva e 

inferencial. O tratamento descritivo dos dados aponta frequências, porcentagem, as 

médias, desvio padrão, valor mínimo e valor máximo (idade, sexo, séries, valores dos 

testes). Depois, realizaram-se as estatísticas inferenciais de diferença estatística 

significativa entre os postos e a correlação. O nível de significância adotado para todas 

as análises foi de p < 0,05. 

Para a verificação da normalidade do conjunto de dados foi utilizado o teste de 

Kolmogorov-Smirnov. O teste estatístico mais apropriado foi o Mann-Whitney para 

duas variáveis e Kruskal-Wallis para mais de duas variáveis. Para análise da correlação 

das variáveis do desenvolvimento motor e autoconceito geral foi utilizado o teste de 

Spearman’s. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Os resultados da pesquisa estão apresentados em três partes. Primeiramente são 

apresentados os resultados da avaliação do desenvolvimento motor e do autoconceito 

geral por meio da frequência, média, desvio padrão, pontuação mínima e máxima. 

Apresentam-se os resultados do desempenho da escrita no ADAPE em que se utilizou a 

análise por quartis para separação de grupos por desempenho e por último, são 

apresentados os resultados das relações entre as variáveis do desempenho em escrita, 

desenvolvimento motor e autoconceito. 

Nas análises das relações entre as variáveis considerou-se a pontuação do 

desenvolvimento motor dado pelo QMG dos resultados das baterias motoras da EDM. 

Para o desempenho em escrita foram computados os erros apresentados em cada palavra 

do ADAPE. Cada unidade errada foi pontuada com o valor 1. Dadas as pontuações de 

cada participante no ADAPE foi utilizado o quartil para a divisão e categorização de 

grupos de acordo com o desempenho em escrita, o que resultou em três grupos distintos: 

25% dos participantes (30) obtiveram a pontuação de 0 a 21 erros e representam o 

Grupo 1 (bom desempenho em escrita), 50% participantes (60) tiveram a pontuação 

entre 22 a 60 e representam o Grupo 2 (desempenho médio) e por último, 25% 

participantes (30) alcançaram a pontuação entre 61 e 114 e representam o Grupo 3 

(baixo desempenho em escrita). Para o autoconceito foi utilizada a soma das subescalas 

para a pontuação do autoconceito geral conforme sugere a EAC-IJ (SISTO; 

MARTINELLI, 2004). As médias do desenvolvimento motor dos participantes estão 

apresentadas na tabela 3. 

 

Tabela 3: Média do desenvolvimento motor dos participantes. 

Estatística descritiva Desenvolvimento motor 

N 120 

Média 97,05 

DP 9,43 

Mínimo 74 

Máximo 121 
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A média do desenvolvimento motor é de 97,05 pontos com desvio padrão de 

9,43, com o valor mínimo de 74 pontos e valor máximo de 121 pontos. De acordo com a 

EDM (ROSA NETO, 2002), a pontuação média de 97,05 pontos refere-se à categoria 

Normal Médio, que condiz com um QMG mediano ou que a população avaliada 

apresenta um desenvolvimento motor nem acima e nem abaixo do esperado a partir do 

critério do teste. Ampliando as informações, na tabela 4 são apresentados, a frequência e 

o percentual do desenvolvimento motor dos participantes. 

 

Tabela 4: Frequência e percentual do desenvolvimento motor. 

Classificação f % 

Superior 1 0,8 

Normal alto 9 7,5 

Normal médio 87 72,5 

Normal baixo 17 14,2 

Inferior 6 5,0 

Total 120 100,0 

 

De acordo com a pontuação de QMG obtida pelos participantes, verifica-se a 

classificação na EDM. A partir dessa consideração, mostra-se na Tabela 4 que a maioria 

dos participantes avaliados, 87 escolares (72,5%) apresentaram índices do 

desenvolvimento motor normal médio, 17 crianças (14,2%) apresentaram 

desenvolvimento motor normal baixo, 9 crianças (7,5%) apresentaram o 

desenvolvimento motor normal alto, 6 crianças (5%) com desenvolvimento motor 

classificado como inferior e 1 criança (0,8%) apresentou desenvolvimento motor 

superior. Analisando os parâmetros motores das crianças deste estudo, observa-se que 

grande parte apresentou o desenvolvimento motor esperado para as suas idades (ROSA 

NETO, 2002). Na sequência, a Tabela 5 traz a média geral do autoconceito geral dos 

participantes. 
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                          Tabela 5: Média do autoconceito. 

Estatística descritiva Autoconceito geral 

N 120 

Média 26,21 

DP 4,21 

Mínimo 16 

Máximo 35 

 

Pode-se observar na Tabela 5, que no autoconceito geral, a pontuação total dos 

participantes variou de 16 a 35 pontos, apresentando uma média igual a 26,21 com o 

desvio padrão de 4,21 pontos. Considerando-se que o instrumento possibilita uma 

pontuação entre 0 e 40 pontos, e seu ponto médio é de 20 pontos, constatou-se que a 

média dos participantes está acima de 20 pontos, ou seja, os alunos apresentaram o 

autoconceito geral positivo ou elevado. A Tabela 6 apresenta os grupos formados de 

acordo com o desempenho em escrita no ADAPE. 

 

Tabela 6. Grupos de acordo com o desempenho em escrita no ADAPE. 

Desempenho em escrita N % Mínimo Máximo 

Grupo 1 – bom desempenho 30 25 0 21 

Grupo 2 – desempenho médio 60 50 22 60 

Grupo 3 – baixo desempenho 30 25 61 114 

  

Os resultados apresentados na Tabela 6, mostram que o Grupo 1 (G1) abrangeu 

30 participantes (25%) que apresentaram de 0 a 21 erros (valores mínimos e máximos) e 

representam o grupo com bom desempenho em escrita. O Grupo 2 (G2) compreendeu 

60 participantes (50%) com resultado de erros entre 22 a 60 e é tido como de 

desempenho médio. Por último, 30 participantes (25%) pontuaram entre 61 e 114 erros 

e representam o Grupo 3 (G3) com baixo desempenho em escrita. Na tabela 7 as 

diferenças entre grupos com relação ao desenvolvimento motor e autoconceito. 
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Tabela 7. Diferenças em relação ao desenvolvimento motor e autoconceito. 

 
Desenvolvimento motor Autoconceito 

G1 G2 G3 G1 G2 G3 

Média 101,3 97,18 92,57 26,23 25,93 26,73 

DP 6 9,54 10,2 4,5 4,1 4,26 

Mínimo 86 74 75 16 17 16 

Máximo 112 121 110 34 35 35 

 

Os resultados da avaliação motora para os três grupos G1, G2 e G3 foram 

categorizados em Normal Médio de acordo com a EDM, porém destaca-se o G1 para a 

melhor média entre os três. Os resultados do autoconceito geral, obtidos pelos três 

grupos de desempenho em escrita, foram muito próximos. Verificou-se que os alunos do 

grupo com desempenho médio de escrita (G2) tiveram a pontuação média mais baixa 

em comparação aos demais grupos da amostra. Os alunos do grupo com baixo 

desempenho em escrita (G3) apresentaram a média de autoconceito geral mais elevada 

entre os grupos G1, G2 e G3. Os resultados das médias sugerem que os alunos com 

mais erros em escrita apresentam a melhor média na avaliação do autoconceito geral. 

Verificou-se que de maneira geral, os resultados apresentados nas médias atingidas para 

a EAC-IJ (SISTO; MARTINELLI, 2004) podem ser considerados bons e refletem um 

autoconceito geral elevado e positivo em todos os grupos. 

A fim de verificar se as diferenças encontradas entre as médias dos grupos 

foram significativas, com relação ao desenvolvimento motor e autoconceito, aplicou-se 

o teste Kruskall-Wallis. Os resultados mostraram que ocorreu diferença significativa 

(x²=12,81; p= 0,002) no desenvolvimento motor entre grupos de diferentes 

desempenhos em escrita. Esse mesmo teste permitiu verificar que na análise do 

autoconceito geral não foram observadas diferenças significativas entre os três grupos 

com diferentes níveis de desempenho em escrita (x²= 0,88; p= 0,64). 

Com o objetivo de verificar a direção das diferenças entre os três grupos, em 

relação ao desenvolvimento motor, aplicou-se o teste de Mann-Whitney para amostras 

independentes. Na Tabela 8 são apresentadas as comparações, discriminando como se 

revelaram as diferenças estatisticamente significativas. 
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Tabela 8. Comparação entre os grupos de desempenho em escrita e desenvolvimento motor. 

Grupos Valores de U z Valores de p 
Comparação 

entre os grupos 

G1 e G3 227 -3,300 0,001 G1>G3* 

G1 e G2 613 -2,459 0,014 G1>G2* 

G2 e G3 673 -1,945 0,052 G2>G3 

* nível de significância de 0,05 

 

Como se pode observar na Tabela 8, os resultados obtidos indicam que o G1 

apresentou diferença estatisticamente significante em relação ao G2 e ao G3, no que diz 

respeito ao desenvolvimento motor. Nota-se, ainda, que os grupos G2 e G3 não 

apresentam diferenças estatisticamente significantes, mas a diferença foi muito próxima 

ou marginal. Assim, alunos com bom desempenho em escrita obtiveram um melhor 

desempenho motor do que os alunos com baixo e médio desempenho em escrita.  

Para analisar a relação entre o desenvolvimento motor e o autoconceito em 

todos os participantes aplicou se o teste de correlação Spearman. A Tabela 9 traz  a 

correlação entre desenvolvimento motor e autoconceito geral. 

 

           Tabela 9: Correlação do desenvolvimento motor e autoconceito geral.           

 Desenvolvimento motor Autoconceito geral 

Desenvolvimento motor 

p 

                    1  0,213* 

 0,019 

Autoconceito geral 

p 

0,213* 1 

                0,019  

*. Correlação é significativa no nível 0.05. 

 

Os dados da Tabela 9 mostram que, em geral, houve correlação significativa 

(p=0,019), positiva fraca (ρ= 0,21), ou seja, valores altos no desenvolvimento motor 

tendem a ser relacionados com valores altos na percepção do autoconceito, o que leva a 

presumir que quanto melhor o desenvolvimento motor, maior é a percepção no 

autoconceito geral do aluno. 
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

O presente estudo estabeleceu como objetivo geral analisar se grupos de 

estudantes do Ensino Fundamental com diferentes desempenhos em escrita se 

diferenciam no desenvolvimento motor e na percepção do autoconceito.  

Na presente pesquisa, considerou-se que a escrita é tida como importante 

constructo para avaliação do desempenho escolar e que sua aquisição abrange aspectos 

mentais, cognitivos, motores e sociais (AJURIAGUERRA, 1988). E ainda que a 

avaliação do desenvolvimento motor, que engloba as provas de motricidade fina, 

motricidade global, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial e organização 

temporal sugerindo que o desenvolvimento motor do indivíduo deve ser considerado 

muito além da sua constituição biológica, mas, também pelas percepções (ROSA NETO 

et al., 2010a; FÁVERO, 2004; GALLAHUE; OZMUN, 2001). Admitiu-se aspectos do 

autoconceito colocados por diversos autores (CARNEIRO; MARTINELLI; SISTO, 

2003; GALLAHUE; OZMUN, 2001; TAMAYO et al., 2001) como o conhecimento 

que o indivíduo tem de si que interfere nas escolhas e comportamentos da criança na 

escola.  

Os dados coletados com a EDM resultaram que a maioria das crianças 

apresentou o perfil de desenvolvimento motor normal médio, correspondendo ao 

desempenho motor esperado para as suas idades, assim como nos estudos de Rosa Neto 

et al. (2010b) e Batistella (2001), que avaliaram o perfil motor de escolares sem 

dificuldades de aprendizagem e mostraram em seus resultados que o desenvolvimento 

motor foi classificado como normal médio. Entretanto, as análises de desenvolvimento 

motor puderam ser mais detalhadas no presente estudo, quando foram comparadas as 

médias da EDM entre os grupos de diferentes desempenhos em escrita. Verificou-se 

diferenças estatisticamente significativas no grupo com bom desempenho em escrita 

(G1) que obteve um melhor desempenho motor do que o grupo com baixo (G3) e médio 

(G2) desempenho em escrita. O grupo G2 também obteve média superior ao G3, 

embora a diferença não tenha sido significante do ponto de vista estatístico.  

Os resultados revelaram que, de forma geral, crianças com bom desempenho 

em escrita são também as que melhor desempenham as atividades motoras e apresentam 
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um desenvolvimento motor melhor do que crianças que erram mais na escrita de um 

ditado. Singularmente, destaca-se que o resultado do presente estudo pode sugerir, em 

termos de aprendizagens escolares, que a aquisição da escrita ortográfica e fluente como 

prevista pelo ADAPE está relacionada às manifestações do desenvolvimento motor 

previstas pelo EDM, incluindo a motricidade fina, a motricidade global, o equilíbrio, o 

esquema corporal, a organização espacial e a organização temporal. Segundo Capellini 

e Souza (2008) a escrita abrange o desenvolvimento de habilidades que envolvem 

componentes sensório-motores e perceptivos para possibilitar não só a ação motora, mas 

também a codificação das palavras na adequada execução do ato motor da escrita. 

Muito se tem discutido em relação à aquisição da escrita, uma habilidade 

bastante complexa. Esta aquisição não se relaciona com o desenvolvimento motor 

apenas em seu aspecto gráfico, haja vista as investigações que consideram a escrita 

como medida do desempenho e do rendimento escolar relacionado a avaliações motoras 

(FURTADO, 1998; FÁVERO, 2004; CALVO; PELLEGRINI; HIRAGA, 2007; ROSA 

NETO et al., 2007; AMARO et al., 2010; FIN; BARRETO, 2010; MEDINA-PAPST; 

MARQUES, 2010; ROSA NETO et al.; 2010b; ROSA NETO; COSTA; POETA, 2005; 

COPPEDE; OKUDA; CAPELLINI, 2012). Especificamente, o estudo de Machado e 

Capellini (2009) teve como objetivo caracterizar o desenvolvimento motor de crianças 

com dificuldade de aprendizagem na escrita, e utilizou os mesmos instrumentos 

utilizados no presente estudo, em que sugeriram que a avaliação psicopedagógica 

perpassa pela avaliação motora para o diagnóstico das crianças com dificuldades na 

aprendizagem escrita. Estas relações atribuem que as aquisições escolares, como a 

escrita, que é importante para todo o percurso de aprendizagens infantis, dentro e fora 

da escola, estão atreladas às boas condições de desenvolvimento motor, que são 

aquisições que necessitam também de cuidados planejados e estímulos escolares.  

No que diz respeito ao desempenho em escrita e autoconceito, os resultados 

apresentados pelas médias atingidas pelos estudantes na EAC-IJ (SISTO; 

MARTINELLI, 2004) podem ser considerados bons e refletem um autoconceito geral 

elevado e positivo em todos os grupos G1, G2, G3 deste estudo, uma vez que, entre os 

grupos, não foram reveladas diferenças estatisticamente significativas de autoconceito 

geral. 

Analisando as médias de pontuação da EAC-IJ em grupos com médio e baixo 

desempenho em escrita verifica-se que obtiveram media de pontuação maior e muito 

próxima ao resultado do grupo com melhor desempenho. Essa verificação denota que os 
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estudantes dos grupos que erram em escrita não se diferenciam em termos de 

autoconceito dos que acertam mais. Esses dados podem ser corroborados aos de Cunha, 

Sisto e Machado (2006; 2007) que não encontraram correlação entre autoconceito geral 

e baixo desempenho em escrita, em grupos de ambos os sexos, em diferentes séries do 

Ensino Fundamental. 

Todavia, outros resultados de pesquisas como de Júnior e Cunha (2007), Cia e 

Barham (2008) apresentaram correlações positivas entre autoconceito geral e o 

desempenho escolar de crianças, incluindo a escrita. Os resultados das pesquisas citadas 

sugeriram a presença de impacto negativo do fracasso escolar sobre o autoconceito das 

crianças. Os estudos ainda apresentam resultados contrários, o que se justifica pela 

literatura que explana que, apesar de o autoconceito ser apontado como uma variável 

que pode se relacionar com o desempenho escolar e da escrita, existem outras condições 

que podem afetar o autoconceito, como por exemplo, os adultos que convivem com as 

crianças. Os pais e professores que exercem algum controle sobre a criança podem 

influenciar o autoconceito que ela desenvolve (CARNEIRO; MARTINELLI; SISTO, 

2003).  

Sabe-se que o baixo desempenho em escrita pode ou não interferir no 

autoconceito geral. A formação do autoconceito é um processo lento que se desenvolve 

nas experiências pessoais e nas relações interpessoais e não apenas pelo desempenho da 

criança na escola ou pelo seu aproveitamento escolar (TAMAYO et al., 2001). O 

autoconceito individual também pode ser diferenciado conforme o avanço da idade e 

dos anos escolares, sendo que essas variáveis não foram consideradas nesse estudo para 

explicar os resultados de autoconceito positivo em detrimento ao desempenho da 

escrita.   

Os resultados das análises entre o desenvolvimento motor e autoconceito 

revelaram correlação positiva e significativa, ou seja, os resultados obtidos 

apresentaram que os participantes com alto desempenho na EDM (ROSA NETO, 2002) 

ou bom desenvolvimento motor, tendem a ter uma melhor percepção de si mesmo. Os 

resultados corroboraram com os estudo de Serrassuelo Júnior et al. (2012), que também 

revelaram que os alunos com desempenho motor alto tendem a ter autoconceito 

positivo. Ainda com relação a esse dado, elege-se o estudo de Bernardi (2010) para 

apontar que, também, esse autor encontrou um autoconceito moderado de participantes 

com baixo desempenho motor após serem submetidos a um programa de intervenção 

motora, os resultados do pós-teste indicaram aumento do autoconceito total dos 
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participantes com baixo desempenho motor com diferença significativa do pré-teste 

para o pós-teste. O autor destacou que, aparentemente, quanto maior estímulo à prática 

de atividades motoras, melhor é a percepção no autoconceito geral do aluno, e que, o 

fato de a criança explorar o ambiente por meio de atividades motoras e conseguir bom 

desempenho de habilidades motoras implica em modificações em seu desenvolvimento 

motor e afetivo, no que diz respeito ao autoconceito. 

Em síntese, o desenvolvimento motor e o autoconceito estão relacionados e são 

variáveis importantes no desenvolvimento escolar das crianças por se tratarem de 

aquisições presentes no contexto da escola. Ainda evidenciou-se diferença significativa 

dos resultados de desenvolvimento motor em grupos com diferentes desempenhos em 

escrita, porquanto se verificou que o grupo com bom desempenho em escrita obteve 

melhor desenvolvimento motor do que os alunos com baixo e médio desempenho. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo permitiu sugerir que existe uma relação significativa entre 

desenvolvimento motor e desempenho em escrita, pois se verificou que o grupo com 

bom desempenho em escrita obteve melhor desenvolvimento motor do que os alunos 

com baixo e médio desempenho em escrita. Indica também que existe uma relação 

significativa entre desenvolvimento motor e autoconceito, pois se verificou que valores 

altos no desempenho motor tendem a ser associados com valores altos na percepção do 

autoconceito. No que diz respeito ao desempenho em escrita e autoconceito, verificou-

se que não houve diferenças estatisticamente significativas de autoconceito geral entre 

os grupos com diferentes desempenhos em escrita. 

Quanto às análises das descrições das variáveis deste estudo em relação aos 

objetivos específicos, verificou-se de modo geral que, a maioria das crianças 

participantes apresentou o perfil de desenvolvimento motor normal médio 

correspondendo ao esperado para as suas idades. No que diz respeito ao autoconceito, 

os resultados mostrados pela média atingida pelos estudantes podem ser considerados 

bons e refletem um autoconceito geral elevado e positivo. 

Tendo em vista a análise dos resultados, bem como a discussão apresentada, 

acredita-se que este estudo cumpriu com os objetivos propostos para a dissertação e que 

apresenta contribuições importantes para o conhecimento das relações das variáveis de 

desempenho em escrita, desenvolvimento motor e autoconceito para as aquisições 

escolares, visto que, no Brasil não se encontrou trabalhos que exploram essas variáveis, 

no mesmo estudo. Este estudo contribuiu teoricamente para a área educacional, no 

sentido de somar informações e ampliar os conhecimentos sobre o desenvolvimento 

motor e autoconceito de escolares. 

Pode-se configurar limitação deste estudo, a análise das relações das variáveis 

do instrumento EDM, a motricidade fina, a motricidade global, o equilíbrio, o esquema 

corporal, a organização espacial e a organização temporal e das variáveis da EAC-IJ, o 

autoconceito pessoal, escolar, familiar e social relacionadas à escrita. Essas variáveis da 

EDM e EAC-IJ poderão ser estudadas em pesquisas futuras, que podem levar a 
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verificação de qual variável do desenvolvimento motor e qual variável do autoconceito 

estão mais associadas à predição da aquisição da escrita correta. 

Este estudo também não realizou análise de relações entre idades, séries e sexo 

que podem fornecer particularidades da amostra, o que sugere novas análises tendo em 

vista um detalhamento mais refinado. Os estudos acerca da compreensão de relações 

envolvidas nas aquisições escolares não se limitam em buscar a manutenção do bom 

desempenho, mas, a partir de verificações de relações, poderão inferir sobre possíveis 

implicações educacionais ou possibilidades de intervenção no processo ensino 

aprendizagem escolar. 

As investigações que abordam variáveis que estão envolvidas na 

aprendizagem, como as referidas no presente estudo, são de extrema importância para 

área educacional porque conferem implicações educacionais. Neste contexto, sugere-se 

que haja investimento com um planejamento intencional nas atividades físicas na escola 

para um melhor desenvolvimento motor. Pretende-se que favorecendo o 

desenvolvimento motor se possa promover a melhoria de autopercepções como o 

autoconceito. Além disso, sugere-se que os professores considerem na escolha de 

atividades, integrar o desenvolvimento motor às aprendizagens e aquisições escolares, 

como a escrita e o desenvolvimento do autoconceito por se tratarem de aquisições que 

se associam. 

Para continuidade das investigações considerando as variáveis, desempenho 

em escrita, desenvolvimento motor e autoconceito, recomenda-se o aprofundamento das 

relações entre elas, inclusive considerando uma amostra de maior relevância e o 

desenvolvimento de estudos investiguem as variáveis de aprendizagem com o objetivo 

de propor possíveis intervenções.  
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ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Senhores pais ou responsáveis, seu filho está sendo convidado para participar 

como voluntário da pesquisa intitulada: “RELAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

MOTOR, DESEMPENHO DA ESCRITA E AUTOCONCEITO” no qual eu, Anderson 

Rosa Andrade, acadêmico do curso de Mestrado em Educação, juntamente com a 

professora Dra. Susana Gakyia Caliatto, aluno e docente, respectivamente, da 

Universidade do Vale do Sapucaí (Univás), Pouso Alegre, MG, somos os pesquisadores 

responsáveis. A pesquisa tem o objetivo de analisar correlações entre o 

desenvolvimento motor, o desempenho em escrita e o senso de autoconceito de 

estudantes do Ensino Fundamental. A realização deste estudo permitirá contribuir 

teoricamente para a área educacional, para atender a demanda profissional das escolas 

investigadas.  

Para a realização desta pesquisa, o participante contará com participação livre e 

espontânea e que, a qualquer momento, poderá interrompê-lo, recusar se a submeter a 

quaisquer procedimentos, como também dele desistir se assim desejar, sem qualquer 

penalização aos pais ou responsáveis. A participação do participante e todos os dados 

referentes à sua pessoa serão exclusivos para esta pesquisa e de inteira responsabilidade 

do pesquisador, que garante anonimato e total sigilo, assegurando a privacidade das 

informações a ele fornecidas.  

As atividades a serem desenvolvidas neste estudo não implicam em custo e 

nem danos morais ou físicos, para os participantes. Serão avaliados os seguintes testes: 

EDM - Escala de Desenvolvimento Motor, Escala de Avaliação de Dificuldades de 

Aprendizagem na Escrita – ADAPE, e Escala de Autoconceito Infanto-Juvenil (EAC-

IJ). A bateria de testes motora será feita de forma individual e a criança que tiver 

dúvidas a cerca dos movimentos a serem executados terão auxílio do pesquisador. Os 

testes para a avaliação da escrita e do autoconceito serão aplicados de forma coletiva. 

Esses testes costumam ser bem aceitos e não trazem nenhum risco.  

A criança não terá benefícios diretos, mas a pesquisa trará para a sociedade 

maior conhecimento de fatores, no caso, desenvolvimento motor, que tendem a 
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interferir no desenvolvimento da escrita e autoconceito. Isso propicia criar intervenções 

adequadas para uma melhor aprendizagem escolar das crianças. 

Em caso de dúvidas e se quiser ser melhor informado(a) poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Ciências da Saúde 

“Dr. José Antônio Garcia Coutinho”, que é o órgão que irá controlar a pesquisa do 

ponto de vista ético. O CEP funciona de segunda a sexta feira e o seu telefone é (35) 

3449 2199, Pouso Alegre, MG.  

 

DECLARAÇÃO  

Eu _____________________________________________________, 

RGº:________________, residente a ___________________________________/ MG, 

telefone ___________, declaro que concordo em autorizar meu filho, sendo menor de 

idade a participar como voluntário no estudo. Declaro ainda que recebi todas as 

informações referentes aos procedimentos do estudo. 

  

Pouso Alegre, ________ de _______________________ de _____. 

 

 

___________________________               

___________________________________ 

Pesquisador responsável                              Assinatura do responsável pelo 

pesquisado 
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ANEXO B – Parecer do CEP 
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