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      RESUMO 

 

 

O objetivo geral do presente estudo foi avaliar habilidades de psicomotricidade e o 

desempenho da escrita para buscar relações entre esses processos em crianças do 2º e 5º 

ano do Ensino Fundamental I. A pesquisa foi realizada em uma escola pública no sul do 

estado de Minas Gerais. Os participantes foram 62 crianças de ambos os sexos, sendo 

28 do sexo feminino (45,2%) e a média de idade das crianças de 9,35 (DP 1,47). A 

distribuição por ano escolar configurou em 24 alunos do 2º ano (38,7%) e 38 alunos do 

5º ano. Para a coleta de dados, os instrumentos utilizados foram Movement Assessement 

Battery of Children - MABC-2, que avalia os aspectos psicomotores, e a Escala de 

Avaliação da Escrita – EAVE, utilizada para avaliação da escrita. Os resultados 

revelaram diferenças significativas de desempenho psicomotor e em escrita, conforme 

esperado, devido à experiência vivida pelas crianças no decorrer dos anos escolares. As 

correlações foram significativas entre todas as habilidades psicomotoras avaliadas e a 

escrita considerando os resultados gerais da amostra. As correlações empreendidas por 

ano escolar mostram diferenças entre as turmas. Como implicação educacional desta 

investigação, especula-se a necessidade de maior atenção para o desempenho das 

crianças do 2º ano, ponderando que os resultados corroboram com estudos anteriores 

que relacionam o desempenho psicomotor com importantes aprendizagens escolares, 

como a aquisição da escrita. 

 

Palavras-chave: Psicomotricidade. Escrita. Aprendizagem. 

 

 

 

 

 



6 
 

FONSECA, Maria Camila Moreira. Evaluation and Correlation between Psycho 

Motility and Writing. Master´s Degree in Education Paper. 79f. UNIVÁS, Pouso 

Alegre, 2015. 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this work was to evaluate psycho motility skills and the writing 

performance to find out the relationship between those processes in students attending 

2
nd

 and 5
th

 years of Elementary School I. The research was developed in a public school 

in the south of Minas Gerais state. The participants were 62 students of both sexes, 

being 28 male (45,2%) and the average age was 9,35 (DP 1,47).  24 students were  

attending the 2
nd

 year (38,7%) and 38 students attending the 5
th

 year. For the data 

collection the following instruments were used: Movement Assessment Battery of 

Children – MABC-2, that evaluates the pcycho motility skills, as well as the Writing 

Evaluation Scale – EAVE used for the evaluation of the writing process. The results 

showed significant differences in psycho motility skills and in writing, as was expected, 

due to the previous experiences of the students during the school years. The correlations 

were significant in all the evaluated skills and the writing considering the general results 

of the samples. The correlations showed the differences between the groups. As an 

educational result of this research we can verify the need of a better attention in 2
nd

 year 

students because the results justify the previous studies that relate the psycho motility 

with important school performances, such as the acquisition of writing skills. 

 

Key words: Psycho Motility. Writing. Learning. 
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1. APRESENTAÇÃO 
    

             Estudos sobre psicomotricidade a definem como ciência que educa o 

movimento, levando em consideração as funções da inteligência. Por este motivo, a 

psicomotricidade pode auxiliar os professores a atuarem nas salas de aula e definir 

princípios de ensino, considerando o corpo e o gesto como fundamentais para a 

formação da criança. Para Vayer (1969, apud GONÇALVES, 2009), a psicomotricidade 

considera o corpo e a ação corporal como linguagem fundamental na comunicação 

criança-mundo, ou o corpo como a presença do indivíduo no mundo. 

 A psicomotricidade é uma ciência de grande importância que aborda sobre o 

desenvolvimento global do indivíduo em todas suas fases, principalmente por estar 

articulada com outros campos científicos como a medicina, fonoaudiologia, pedagogia e  

educação física, conforme Lussac (2008). A relação entre o homem e o seu corpo 

considera não só aspectos motores, mas também os aspectos cognitivos e sócio-afetivos 

que constituem o sujeito. A partir da metade do século passado, a psicomotricidade 

começou a ter forte influência sobre a ciência e a técnica clínica e escolar, por 

considerar o desenvolvimento infantil a partir do desempenho motor relacionado à 

cognição e emoções. Tendo em vista essa nova perspectiva, novos questionamentos têm 

sido feitos com base na complexidade das ações humanas e trazidos para o campo 

científico.    

 Por meio do corpo, a criança se expressa por gestos, sorriso e choro; 

expressando medo, alegria e tristeza; desenvolvendo assim aspectos motores, 

cognitivos, afetivos e sociais. Outras formas de expressão são a fala, o desenho e a 

comunicação escrita. A atuação do corpo e a importância da realização de movimentos 

contribuem de maneira expressiva para a formação da criança.  

             As pesquisas em psicomotricidade são desenvolvidas principalmente com 

crianças em idade escolar e podem abordar o desenvolvimento motor, cognitivo, social 

e afetivo da criança; abrangendo as relações de atraso no desenvolvimento motor e o 

intelecto esperado ou também em atraso. Outros estudos podem ser mais específicos 

sobre o desenvolvimento da habilidade manual e a aptidão motora fina, em função da 

das necessidades de aprendizagem escolares.  

A psicomotricidade auxilia de maneira expressiva a formação cognitiva e a 

estruturação do esquema corporal, o que facilita a orientação espaço-temporal e 

sequencial da criança e, como consequência, espera-se que estas habilidades auxiliem 
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na aquisição da leitura e escrita. Considerando que a coordenação motora grossa é base 

para a coordenação motora fina, que por sua vez está ligada diretamente à escrita, a 

criança deve ser estimulada desde seus primeiros movimentos, que vão sendo 

aprimorados a cada etapa do desenvolvimento infantil. 

       O desenvolvimento da escrita, pela criança, é considerado a partir dos diferentes 

aspectos envolvidos: cognitivo, afetivo – emocional e motor.  Le Boulch (1988) acredita 

que o domínio da língua escrita está relacionado a um conjunto de condições 

diversificadas, como o domínio da linguagem (com a pronúncia de diferentes fonemas), 

a familiarização global com o código de escrita (representações mentais) e as ações para 

a escrita, que inicia com os desenhos e letras ainda desajeitadas, que são as condições 

psicomotoras que envolvem a coordenação, a dominância lateral, lateralização, assim 

como controle espaço-temporal. A leitura e a escrita, para esse teórico, são um 

prolongamento da educação psicomotora.  

 A criança precisa, para realizar a escrita, do conhecimento gramatical e 

ortográfico adquirido através da prática estimulada por meio de diversos contextos. E é 

necessário considerar, na mesma medida, os aspectos básicos de caligrafia e a mecânica 

da língua, como pontuação, letras maiúsculas, minúsculas e a acentuação. “Escrever 

refere-se à capacidade de codificar os sons, usando os sinais gráficos correspondentes” 

(VALLE, 2005).  

 De acordo com Rosa Neto et al (2013), tem se verificado que há uma estreita 

relação entre o que a criança é capaz de aprender cognitivamente, com o que é capaz de 

realizar em seus aspectos motores. Para Garcia (1998), o processo de alfabetização da 

escrita envolve uma sequência de operações cognitivas como intenção, formulação de 

ideias, chamada das palavras à consciência, seguir regras gramaticais, assim como 

seguir sequência de unidade gráfica. Para Sisto (2001, apud BARTHOLOMEU; SISTO; 

RUEDA, 2006), o processo de escrita requer tomada de decisão daquilo que será 

escrito, como será escrito e quais letras devem ser empregadas.  

Os anos escolares iniciais têm implicações marcantes nos anos subsequentes da 

vida da criança, posto isso, deve-se considerar que a aquisição da escrita é considerada a 

mais importante na escola, porque dá condições para outras aprendizagens. Uma boa 

proficiência em escrita pode ser analisada pela escrita correta ou ortografia. Há uma 

série de influências sobre essa aquisição escolar, contudo, de acordo com a literatura 

pesquisada, a psicomotricidade vem sendo há muito tempo considerada como papel 

fundamental para a boa aquisição de aprendizagens escolares, incluindo a escrita. As 
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pesquisas empíricas são muito importantes para a verificação de relações entre 

construtos ou processos, por isso empreendeu-se a presente investigação. 

O estudo proposto parte da motivação da pesquisadora em explorar as relações 

existentes entre aquisições da escrita e habilidades motoras devido a própria vivência 

escolar como professora de educação física, ao perceber a necessidade de atualização de 

dados sobre o tema. Para o contexto escolar, uma investigação sobre a psicomotricidade 

e a escrita pode ter implicações valiosas, pois, quanto mais os professores 

compreenderem o papel dessas variáveis no contexto escolar, mais estarão habilitados a 

intervir por meio de atividades. O presente estudo busca contribuir com o conhecimento 

científico no âmbito da investigação empírica, atualizando dados sobre as variáveis 

investigadas.  

Este estudo teve como objetivo avaliar e correlacionar a psicomotricidade e a 

escrita das crianças do 2º e 5º ano do Ensino Fundamental I, em uma escola da rede 

pública de uma cidade do Sul de Minas. Para o desenvolvimento desse trabalho, foi 

necessário um estudo sobre a psicomotricidade e a escrita, que não pretendeu esgotar o 

tema, mas abordar aspectos e definições, além de um breve levantamento de pesquisas 

na área da psicomotricidade relacionadas à área educacional.  

Para o desenvolvimento da investigação, foram aplicados instrumentos de 

avaliação dos aspectos psicomotores que envolvem habilidades manuais e de equilíbrio 

e para avaliação da escrita uma escala que verifica a escrita ortográfica. Nesse contexto, 

apresenta-se o trabalho organizado nas seguintes seções. A primeira, intitulada A 

Psicomotricidade, busca relatar um breve histórico da psicomotricidade enquanto área 

científica e de desenvolvimento de pesquisas com ênfase para a condição da 

psicomotricidade na educação. Na seção seguinte, a seção intitulada: A Escrita, se 

apresenta aspectos como a aprendizagem da escrita relacionada à psicomotricidade. Em 

continuidade é apresentado o Método, que é descrito na seção 5, tratando dos 

participantes, materiais e procedimentos necessários para a coleta e análise dos dados. 

Finalizando a dissertação, são apresentadas as seções de Resultados e as Discussões 

para chegarem nas Considerações Finais. 
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2. A PSICOMOTRICIDADE 

 

2.1 RELATO HISTÓRICO E DEFINIÇÃO DE PSICOMOTRICIDADE 

 

 A psicomotricidade é uma ciência de grande importância que aborda o 

desenvolvimento humano em todas suas fases e está articulada, atualmente, com 

diversos campos científicos como a medicina, a psicologia e a educação. O termo 

psicomotricidade é empregado a partir dos segmentos: psico, que se refere à palavra 

pensamento, e motricidade, que se relaciona ao movimento, portanto os termos unidos 

se referem ao pensar e agir humanos (LUSSAC, 2008). 

A literatura é abrangente em definições para a psicomotricidade. A 

psicomotricidade pode ser definida levando-se em conta a área de interesse ou uma área 

de estudo. Nesse estudo, buscou-se os conceitos da área educacional, especificamente a 

pedagogia e considerou-se a disciplina de educação física, em que a psicomotricidade 

está relacionada ao estudo do corpo levando em consideração a mente. 

Falcão e Barreto (2009) realizaram um levantamento histórico da 

psicomotricidade e destacaram alguns teóricos relevantes na construção da 

psicomotricidade como uma área de estudo. O primeiro estudioso foi Dupré, 

neurologista francês (1862-1921) que definiu a psicomotricidade como uma correlação 

entre a motricidade e a inteligência. Outros destaques foram Wallon (1879- 1962), 

psicólogo e pedagogo que se referiu à psicomotricidade como expressão do psiquismo 

pelo corpo e pelo movimento e Ajuriaguerra (1911- 1993), médico que definiu a 

psicomotricidade como estudo do movimento humano realizado por meio das 

experiências corporais envolvendo o meio, ou seja, a psicomotricidade como a 

expressão de um pensamento pelo ato motor preciso, econômico e harmonioso. 

De acordo com as definições de Dupré, Wallon e Ajuriaguerra, é possível 

destacar a importância das relações entre corpo, movimento e aspectos psicossociais 

para o estudo da psicomotricidade, sendo ainda considerada a valorização da relação do 

corpo com o meio em que a criança vive. Ainda sobre os significados de 

psicomotricidade, é importante considerar o que a Associação Brasileira de 

Psicomotricidade define:  

 “a psicomotricidade é uma ciência que tem como objetivo o estudo do 

homem através do seu corpo em movimento, em relação ao seu mundo 

interno e externo, bem como suas possibilidades de perceber, atuar, agir com 

o outro, com os objetos e consigo mesmo. Está relacionado ao processo de 



14 
 

maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e 

orgânicas” (ABP, 2002, s. p.). 

 

 Teóricos e pesquisadores como Dupré, Wallon e Ajuriaguerra ajudaram a formar 

definições, diretrizes e técnicas de trabalho na área. Contudo, o estudo da 

psicomotricidade se originou com maior magnitude na França e com enfoque 

eminentemente neurológico. Lussac (2008) relata que parte importante do estudo da 

psicomotricidade se deve à preocupação, no século XIX, em identificar e nomear as 

áreas específicas do córtex cerebral segundo as funções desempenhadas por cada uma 

delas. Com isso, os estudos do cérebro, que foram empreitados pela área da 

neurofisiologia, verificaram diferentes disfunções físicas, motoras e cognitivas 

supostamente ligadas ao cérebro não lesionado ou sem uma lesão localizada claramente. 

 Segundo Lussac (2008), a neurofisiologia verificou que algumas crianças podem 

apresentar déficit motor ou déficit intelectual sem que haja um comprometimento 

visivelmente neurológico. Nestes casos, os déficits são verificados pelo comportamento 

da criança que apresenta algum tipo de comprometimento de desequilíbrio, falta de 

habilidade nos movimentos ou até incapacidade de relaxamento voluntário da 

musculatura. Esses achados da neurofisiologia proporcionaram descobertas que seriam 

do interesse da psicomotricidade e também podem ser entendidos como uma evolução 

do estudo do corpo e do cérebro, pois consideram o desenvolvimento da criança em 

seus aspectos motores e mentais.   

Nessa linha de pensamento, Dupré, em 1909, chamou a atenção da comunidade 

científica para seus estudos da debilidade motriz ou debilidade psicomotora e tratou da 

relação entre as anomalias motrizes e as psicológicas. A debilidade motora foi definida 

como um estado patológico do movimento, em geral hereditário, caracterizado pela 

exaltação de reflexos tendinosos e sincinesias. Pode ser exemplificado pelo uso 

movimentos desnecessários numa ação motora ou pelo movimento de forma 

involuntária e inconsciente de alguns músculos ao se realizar movimentos voluntários, 

como morder os lábios ao escrever (LE BOULCH, 2001). 

Considera-se que, no início do século XX, as pesquisas em psicomotricidade 

ainda situavam em um eixo essencialmente neurológico, mas, com a prática, aos poucos 

passou a se considerar também os conhecimentos da área da psicologia para o 

desenvolvimento dos estudos. Falcão e Barreto (2009) citam Henri Wallon, que é 

considerado como pioneiro dos relatos da psicomotricidade na psicologia. 
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Wallon, médico, psicólogo e pedagogo, relacionou a motricidade à emoção e 

identificou essa relação como um diálogo tônico-emocional. Esse teórico discursou 

sobre tônus e o relaxamento a partir de estudos sobre a emoção e os órgãos dos sentidos. 

Referiu-se também às implicações relacionadas ao despertar da consciência e da 

sociabilidade para as ações motoras humanas. Além disso, considerou o movimento 

humano como instrumento na construção do psiquismo, relacionando o movimento ao 

afeto, à emoção, ao meio ambiente e aos hábitos do indivíduo. Em resumo, para Wallon, 

o delineamento do campo da psicomotricidade pode ser percebido pela junção de 

motricidade e caráter. Por outro lado, para Dupré, é a junção da motricidade e 

inteligência (FALCÃO; BARRETO, 2009). 

Ajuriaguerra, por volta da década de 1940, foi responsável por redefinir o 

conceito de debilidade motora como uma síndrome. Esse autor delimitou os transtornos 

psicomotores em um manual de psiquiatria infantil, trabalhando os conhecimentos 

neurológicos e psiquiátricos do transtorno, fato que colaborou para consolidar as bases 

da psicomotricidade com especificidade e autonomia. Esse entendimento ampliou a 

psicomotricidade do campo neurológico e psicológico para a neuropsiquiatria infantil 

(LUSSAC, 2008). 

Ajuriaguerra (apud FÁVERO, 2004) destaca que é por meio do corpo que a 

criança elabora experiências vitais e organiza sua personalidade, isso porque uma 

pessoa pode sentir-se e ter consciência de si por duas maneiras. A primeira, pelo corpo 

físico, que é a parte externa do ser e com ele pode expressar-se e reconhecer-se. A outra, 

pela parte interna, responsável pela pessoa sentir-se por meio de sua consciência 

corporal, que é considerada como a representação mental do corpo. 

No âmbito empírico do desenvolvimento da psicomotricidade, destaca-se 

Guilmain (1901-1983) que, baseado nos estudos de Wallon e Dupré que o antecederam, 

estabeleceu, na década de 1930, uma nova atribuição à psicomotricidade: organizar uma 

reeducação psicomotora (FALCÃO; BARRETO, 2009). As atividades de reeducação 

motora referem-se ao trabalho com crianças que apresentam um déficit de 

funcionamento motor e que necessitam reaprender determinadas funções.  

Guilmain partiu de um exame psicomotor para fins diagnósticos e desenvolveu 

uma bateria de exercícios programados para reeducação psicomotora, como método de 

trabalho (FÁVERO, 2004). Nesses procedimentos adotados por Guilmain, a criança 

passa por uma bateria de testes psicomotores em que são avaliadas todas as áreas da 

psicomotricidade como a coordenação, o equilíbrio e as noções de espaço e tempo, para, 
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em seguida, preparar-se um programa com o objetivo de desenvolver e superar 

dificuldades motoras. O programa de atividades deve sempre respeitar o tempo e a 

maneira original de ser, de viver, de descobrir e de conhecer o mundo pela criança, 

alegando que a psicomotricidade prima pela valorização da totalidade do indivíduo em 

caráter de unidade de funcionamento da atividade motora, da afetividade e dos 

processos cognitivos (FÁVERO, 2004). 

Fávero (2004) cita que Guilman utilizava a reeducação psicomotora para 

extinguir distúrbios de comportamento motor, mas a reeducação poderia modificar 

também as relações interpessoais por meio da atividade e do controle motor. A ginástica 

utilizada para reeducar a atividade tônica e relacional contemplava os exercícios de 

mímica e de equilíbrio, principalmente. Acreditava que por meio de atividades e 

exercícios, a criança manifestava seu interesse, atitude e valores que retratam emoção e 

sentimento, o que possibilitaria ao profissional da psicomotricidade interpretar e intervir 

de forma significativa nas ações da criança, corrigindo tanto os comportamentos 

motores como os emocionais. Para o autor, o brincar é um elemento motivador que 

provoca a exteriorização corporal da criança e desta forma impulsiona o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem. O treinamento das habilidades motoras e dos 

exercícios diminuíam as sincinesias e comportamentos emocionais comprometidos.  

Na mesma linha de pensamento, verificam-se os estudos de Le Boulch (2001), 

que considera que a prevenção de distúrbios motores se dá pela experiência e vivência 

de atividades de movimento. Assim, para um bom desenvolvimento psicomotor, 

atividades planejadas de psicomotricidade deveriam ser desenvolvidas junto à educação 

escolar. Para esse teórico há necessidade de se trabalhar o corpo na escola. Uma das 

disciplinas escolares responsáveis por esse trabalho seria a Educação Física. Nessa 

disciplina, as funções psicomotoras como tônus, respiração, equilíbrio, coordenação, 

lateralidade, esquema corporal, estruturação espacial e orientação temporal, mereceriam 

planejamento e atenção especial. 

Para Le Boulch (1982 apud SANTI MARIA, 2012), os professores de educação 

física centravam sua prática pedagógica apenas na execução dos movimentos e os 

alunos realizavam as atividades de forma mecânica. Contudo, com o advento de uma 

educação psicomotora, os professores teriam como objetivo a prevenção das 

dificuldades motoras. A educação psicomotora justifica sua ação pedagógica pelo fato 

de se preocupar em preparar seus educandos para novas aprendizagens por meio de 

métodos pedagógicos que consideram o movimento e as experiências motoras 
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proporcionadores de suporte ao aprendizado escolar em geral. A educação psicomotora 

deve ser estimulada em todas as etapas escolares, iniciando, de preferência, na educação 

infantil (SANTI MARIA, 2012). 

A história revela que com o passar dos anos, desde as primeiras especulações, a 

psicomotricidade torna-se de interesse interdisciplinar. A psicomotricidade admite que o 

desenvolvimento humano precisa ser estudado a partir de diferentes ciências para 

melhor entendimento sobre o porquê de determinados comportamentos. Isto explica o 

motivo de atualmente a psicomotricidade estar articulada às áreas da medicina, 

psicologia e educação. Revela ainda que o estudo da psicomotricidade é desenvolvido 

por um enfoque científico, que faz surgir cada vez mais o interesse por pesquisas nesta 

área. 

 

2.2 O CONTEXTO HISTÓRICO DA PSICOMOTRICIDADE NO BRASIL 

 

No Brasil, os primeiros interesses sobre a área da psicomotricidade são relatados 

em meados de 1950, à medida que profissionais de diferentes áreas ligados à 

reabilitação de deficiências buscavam a valorização das habilidades corporais e dos 

movimentos para um trabalho reeducativo. Conforme cita Falcão e Barreto (2009), o 

movimento da psicomotricidade nacional se desenvolveu com uma prática bastante 

influenciada pelas escolas francesas e movido pela formação de professores da área do 

ensino especial no Brasil.  

 Inicialmente em São Paulo, psiquiatras indicavam tratamentos com movimento 

para a criança tida como excepcional, nomenclatura usada para pessoas com deficiência 

na época e, por consequência, foram criados serviços para atendimento de reabilitação e 

educação especial em estados brasileiros. “A educação especial foi o elo de surgimento 

e ligação da psicomotricidade na Europa e no Brasil” (FALCÃO; BARRETO, 2009, 

p.92). Também prescreviam-se atividades psicomotoras para tratar distúrbios de 

aprendizagem e Lefévre (1916-1981), médico neurologista conhecido como pai da 

neurologia infantil no Brasil na década de 60, desenvolveu a primeira escala de 

avaliação neuromotora para crianças brasileiras de diversas faixas etárias, com intuito 

de uma avaliação antecedente às prescrições da reeducação psicomotora (SANTI 

MARIA, 2012).   

Em 1960, continuou a evolução brasileira no campo da psicomotricidade e, por 

ser considerada ciência articulada a vários campos científicos, despertou o interesse de 
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profissionais do Brasil por discutirem a respeito de diagnóstico psicomotor e sobre a  

definição de um profissional que seria mais indicado para os trabalhos com vistas à ação 

psicomotora. Começa surgir maior interesse pela área e abre, cada vez mais, espaço para 

o desenvolvimento da psicomotricidade no país (SANTI MARIA, 2012). 

O ano de 1968, devido grande difusão de cursos e cadeiras em psicomotricidade 

nas universidades espalhadas pelo país, foi marcante para história da psicomotricidade 

no Brasil. Apesar disso, a psicomotricidade foi introduzida apenas como uma disciplina, 

tida como um recurso pedagógico a fim de corrigir distúrbios no desenvolvimento de 

crianças excepcionais, e não com princípio preventivo (FALCÃO; BARRETO, 2009).  

Na década de 70, conforme Bueno (1998), vários profissionais buscaram 

atualização profissional no exterior e trouxeram técnicas reeducativas, métodos variados 

para utilização da ação psicomotora e que atendiam todas as crianças, não apenas 

crianças com deficiência. Como não havia formação específica para o psicomotricista, 

vários profissionais se interessaram pela proposta. Com isso, surgiram também 

divergências de opiniões, pelo fato de várias áreas utilizarem a psicomotricidade, como 

a medicina, a psicologia e a educação. Isso gerou conflito, pois cada profissional se 

apropriava do método de acordo com sua formação, além de se tratar de um assunto 

recente no Brasil. 

Na mesma época, surgiu a primeira proposta de uma formação específica para 

profissionais da educação, em um método de Psicomotricidade vindo da França, trazido 

por Simonne Ramain (1900-1975), conhecido como Método Ramain. Um método que 

desenvolve a percepção de si pela atitude e movimento, com a proposta de 

desenvolvimento global do indivíduo. O método utiliza das funções básicas da 

aprendizagem, consideradas como a noção de tempo e espaço, a coordenação, a 

memória, o tônus, entre outros, para trabalhar e desenvolver o objetivo mais importante 

que é o esforço adaptativo de cada um, em cada situação, e com isso modificar o 

comportamento e a atitude que estão em déficit. A estratégia é perceber, conceituar e 

agir (BUENO, 1998).  

Ainda na década de 70, a psicomotricidade no Brasil começa a ser influenciada 

por duas tendências. A primeira marcada por profissionais que seguiam fielmente 

modelos teóricos dos estudos de Vayer (1969), Le Boulch (1969) e Costallat (1974) 

exatamente como eram propostos, sem modificações. A segunda tendência foi seguida 

por profissionais que faziam adaptações aos métodos de prática corporal de outros 

estudiosos de acordo com a necessidade do trabalho de cada um, mesclavam as 
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contribuições de vários métodos com a prática corporal, visando estabelecer uma linha 

de trabalho mais próxima à nossa realidade. Apesar de mostrar modelos diferenciados, 

era mantida a ligação entre a psicomotricidade e os distúrbios neurológicos (SANTI 

MARIA, 2012). Outra abordagem é citada por Santi Maria (2012), a vinda de Françoise 

Desobeau em 1977, que veio da França para o seminário sobre Terapia Psicomotora. 

Trouxe uma nova abordagem para psicomotricidade, o tônico-emocional, já citado por 

Wallon.  Falcão e Barreto (2009, p.92) complementam: 

 

“Desobeau, dentro de uma abordagem relativamente nova e revolucionária, a 

partir de atividade espontânea, acompanha o cliente em suas explorações, que 

vão lhe permitir perceber o mundo e colocar-se nele, vivenciando 

diferentemente os vários níveis de desenvolvimento: sensório-motor-

psicomotor e tônico-emocional”. 

 

Foi criada em 19 de abril de 1980, a Sociedade Brasileira de Terapia 

Psicomotora (SBTP), com o objetivo de regulamentar a profissão de Psicomotricista e 

unir profissionais da psicomotricidade. Em oito de maio de 1986 passou a ser chamada 

Sociedade Brasileira de Psicomotricidade (SBP) e atualmente é conhecida como 

Associação Brasileira de Psicomotricidade (ABP). A Associação tem como objetivo 

agregar os profissionais da área, regulamentar a profissão Psicomotricista e não deixar 

perder a diversidade e a grande riqueza humana dos diversos profissionais interessados 

pela psicomotricidade, pois ela constitui um campo profissional específico por si 

mesmo, que atende a diversas áreas (LUSSAC, 2008). 

Como sequência aos fatos históricos brasileiros, Santi Maria (2012) cita a 

realização do I Congresso Brasileiro de Psicomotricidade em 1982, promovido pela 

SBP, que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Dentre muitos acontecimentos e a 

divulgação de novos conhecimentos, o evento se destacou devido a presença de 

Lapierre, um dos convidados internacionais que expôs a sua linha de trabalho, a 

psicomotricidade relacional. A Psicomotricidade Relacional pode ser definida como 

uma prática educativa que possibilita à pessoa expressar suas dificuldades relacionais ou 

de relações interpessoais e uma ajuda para superá-las. Atua sobre os fatores 

psicoafetivos relacionais adquiridos na infância, como adaptação no cotidiano e 

convívio social (LUSSAC, 2008). Ainda na mesma década, em 1984, foi datada a 

criação do 1º curso de graduação em Psicomotricidade no Instituto Brasileiro de 

Medicina e Reabilitação (IBMR), com sede no Rio de Janeiro (FALCÃO; BARRETO, 

2009), que ajudou a psicomotricidade no Brasil ganhar forças.  
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Na linha de um trabalho da psicomotricidade relacional também se encontra 

Costallat et al. (2002), que trata da importância da psicomotricidade relacionada à 

vivência da criança e afirma que experiência é fundamental para a construção do 

movimento e à aquisição de diversas características da personalidade. Para a autora, a 

criança não deve somente executar o movimento sem nenhuma contextualização, mas 

sim experimentar e vivenciar cada uma das situações do dia-a-dia que exijam o pensar e 

o agir, relacionando aquele movimento às suas necessidades reais de utilização.  

Em 1992, foi inaugurado o primeiro curso de pós-graduação lato-sensu em 

psicomotricidade, por meio do Instituto Superior de Psicomotricidade e Educação 

(ISPE). No início, o curso também teve a intenção de organizar a profissão de 

psicomotricista no Brasil, desta forma surge em 1997, em São Paulo, a Ordem Nacional 

de Psicomotricistas (ONP). Sob a influência da Escola Francesa de Psicomotricidade, 

considerada a mãe dessa área, a psicomotricidade continuou crescendo muito e 

tornando-se cada vez mais fundamental para a educação da criança e se constituindo no 

Brasil como área educacional e terapêutica, desde seu início (COSTALLAT et al., 

2002). 

 A psicomotricidade na educação é o estudo de como a criança desenvolve 

capacidades indispensáveis à aprendizagem escolar, inclusive a alfabetização. Além 

disso, a abordagem da psicomotricidade permite à área educacional melhor 

compreensão da forma como a criança toma consciência do seu corpo e das 

possibilidades de se expressar por meio dele, localizando-se no tempo e espaço. 

Considera também que o movimento é construído pela intenção e pela expressão que se 

transforma em comportamento (LUSSAC, 2008). 

 Neste contexto, Gonçalves (2009) enfatiza que a psicomotricidade considera o 

corpo como responsável pela expressão e como linguagem fundamental na comunicação 

da criança com o mundo. Assim, determina que é por meio da psicomotricidade que se 

entende como a criança progride de acordo com suas experiências e oportunidades de 

explorar o ambiente em que vive, utilizando o movimento do próprio corpo e a 

habilidade cognitiva. 

A psicomotricidade está associada à formação cognitiva devido à estruturação de 

habilidades de coordenação motora grossa, que são base para a coordenação geral e da 

coordenação motora fina, de esquema corporal e de orientação espaço-temporal, que são 

chamadas áreas psicomotoras (STAVISKI et al., 2007). As áreas psicomotoras são 

interesse desse estudo devido à possibilidade de avaliá-las para obter-se relações de seu 
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desempenho com a aprendizagem da escrita. Por esse motivo e para melhor 

compreensão, as áreas serão descritas a seguir.   

 

 

2.3  ÁREAS PSICOMOTORAS 

 

As habilidades motoras humanas, desde os movimentos mais amplos até os mais 

finos e específicos como os de escrita, dependem do desenvolvimento de áreas 

psicomotoras específicas. As áreas psicomotoras são elementos que compõem a 

atividade psicomotora e podem ser verificados pela coordenação motora, esquema 

corporal, estruturação espacial, lateralidade, equilíbrio, tônus muscular e estruturação 

temporal. O desenvolvimento das habilidades motoras, como caminhar, correr, rasgar, 

empilhar ou escrever, acontecem a partir da estimulação das áreas motoras ponderando 

a faixa etária do desenvolvimento. 

 

2.3.1 Coordenação Motora 

 

O domínio e a coordenação do movimento do corpo são necessários para vários 

desempenhos na vida. Kolyniak (2010, p.72) define a coordenação motora como “ações 

planejadas em busca de uma finalidade”. A coordenação motora se relaciona ao 

movimento intencional, portanto, inicia a partir de um plano ou de um programa mental 

pré-estabelecido e tem uma preparação prévia ou antecipada, em função de uma ação 

coordenada para um fim (GONÇALVES, 2009).  

De acordo com Lopes et al. (2011), a coordenação motora pode ser explicada 

como um processo que se inicia pela necessidade da criança se movimentar e, portanto, 

o movimento, no início da vida, não precisa ser ensinado. O bebê desenvolve 

inicialmente as habilidades básicas de agarrar, girar na cama, sentar, engatinhar e andar 

para, em seguida, adquirir confiança e passar a executar habilidades mais complexas 

(PAPALIA; FELDMAN, 2013).  

Segundo Gallahue e Ozmun (2001), sendo o indivíduo único, as alterações no 

desenvolvimento motor ocorrem de acordo com as necessidades específicas da criança 

em uma situação que exige uma ação motora, pelas circunstâncias ambientais e por sua 

natureza biológica. As alterações de habilidade são adquiridas a partir do controle dos 

músculos e das articulações e estão submetidas às atividades cerebrais e a um padrão de 
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movimentos voluntários do corpo e dos membros, caracterizando o desempenho da 

habilidade de coordenação motora (LOPES et al., 2011). 

A criança se adapta e encontra cada vez mais equilíbrio por meio da 

movimentação e da experimentação, coordenando seus movimentos, conscientizando-se 

de seu corpo e de sua postura. A consciência corporal ajuda a prática de grandes 

movimentos envolvendo todas as partes do corpo com harmonia, contudo, não se trata 

de busca de perfeição dos movimentos, mas sim a coordenação deles.  

Conforme Alves (2008), a consciência corporal é fundamental para a execução 

e controle dos movimentos até que se tornem coordenados, o que requer certo grau de 

maturação. A maturação ocorre, então, por meio de experiências motoras. Desta forma, 

se torna necessário dar oportunidade à criança de praticar e vivenciar as mais variadas 

atividades, explorar os mais diferentes ambientes.  

Ambrósio (2011, p.17) afirma: 

“a aprendizagem não pode acontecer até que a maturação neurológica 

tenha ocorrido, pois existem princípios psicomotores para que tal 

amadurecimento ocorra, isto é, há estágios previsíveis no padrão de 

desenvolvimento e diferenças individuais no ritmo de desenvolvimento 

que dependem do desenvolvimento do Sistema Nervoso Central, pois este 

é responsável por todo o desenvolvimento do ser humano”. 

 

Oliveira (2010) explica o processo de maturação por meio do sistema nervoso 

central responsável pela integração do homem às situações do meio em que vive. O 

sistema nervoso central é responsável por receber, coordenar e controlar os estímulos 

recebidos. As respostas a estes estímulos são encaminhadas às regiões motoras 

correspondentes do cérebro e então é emitida uma resposta. Coordenar movimentos 

significa interação entre comando central do cérebro e das unidades motoras (neurônios 

e conjunto de fibras inervadas), dos músculos e articulações. Para Oliveira (2010, p.16): 

“O sistema nervoso coordena e controla todas as atividades do organismo”, é 

responsável pela força motora do homem. O sistema nervoso central recebe, seleciona e 

processa as informações recebidas dando a resposta por meio do movimento. 

Para isso são necessárias condições favoráveis para o desenvolvimento, ou 

seja, obedecer a uma sequência, a faixa etária ou a fase que a criança se encontra. A 

maturação ocorre pela vivência e pela experiência que devem estar de acordo com a 

faixa etária da criança ou de acordo com o seu tempo. É por isso que não se deve exigir 

aquilo que não está de acordo com a idade da criança ou que não tenha sido preparada 

para tal. É preciso respeitar o tempo e a fase na qual ela se encontra. Vale ressaltar que 

além da maturação, outros fatores também são fundamentais no trabalho de 
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coordenação da criança, como a transmissão social e a interação no meio em que vive, 

por meio de exercícios e experimentação. 

Ambrósio (2011) explica que o meio em que a criança vive também oferece 

estímulo e, por meio do corpo da criança, este estímulo chega ao sistema nervoso 

central, o qual recebe, processa e responde, acontecendo assim o desenvolvimento 

infantil. A criança inicia o desenvolvimento da coordenação motora quando nasce e a 

desenvolve cada vez mais a cada etapa do seu desenvolvimento. Para isso, de acordo 

com Papalia e Feldman (2013), concebe-se o período pré-natal, como a fase da 

concepção até o nascimento, a primeira infância, do nascimento aos três anos de idade, 

a segunda infância, de três a seis anos de idade e a terceira infância, dos seis aos onze 

anos. 

              Na primeira infância, segundo Papalia e Feldman (2013), fase do nascimento 

aos três anos de idade, se destaca o desenvolvimento das habilidades básicas, como 

firmar a cabeça, rastejar, engatinhar, andar e agarrar. Estes são movimentos naturais que 

o bebê desenvolve a partir de uma estrutura bem definida do sistema nervoso central, 

músculos e ossos, além do ambiente e oportunidade de exploração. O desenvolvimento 

motor é o resultado da maturação do tecido nervoso, aumentando em tamanho e 

complexidade o sistema nervoso central. 

              A habilidade motora foi explicada por Connoly (2000) como a capacidade de 

execução de tarefas de forma segura e precisa, que se agrupam em três categorias: 

locomoção, manipulação e equilíbrio. A partir de habilidades básicas consideradas 

como habilidades simples, sejam elas de locomoção (andar, correr, saltar), manipulação 

(chutar, driblar, quicar) ou estabilização (sentar, deitar, girar), surgem as habilidades 

complexas, necessitando cada vez mais de controle motor. Podemos definir habilidades 

complexas como a junção de duas ou mais habilidades básicas, ou seja, a criança corre e 

arremessa a bola em sequência. Nesta etapa da primeira infância, a criança utiliza das 

habilidades manipulativas para explorar o mundo a sua volta, aumentando assim seu 

repertório motor. 

             Na segunda infância, dos três aos seis anos de idade, as crianças emagrecem e 

crescem rapidamente, ficando com tronco, braços e pernas mais longos. Ampliam seu 

repertório motor e começam a definir a sua lateralidade. Nesta fase também 

desenvolvem suas habilidades básicas, como movimentos locomotores, porém com 

maior capacidade como correr, saltitar, pular, jogar e receber. Segundo Papalia e 

Feldman (2013, p.247), “essas mudanças, coordenadas pelo cérebro ainda em 
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amadurecimento e pelo sistema nervoso, promovem o desenvolvimento de uma ampla 

variedade de habilidades motoras”. 

             A terceira infância, que corresponde à idade de seis a onze anos, é considerada a 

de crescimento físico mais lento em relação ao crescimento na primeira e segunda 

infância, segundo Papalia e Feldman (2013).  Porém, as habilidades motoras continuam 

se desenvolvendo através de atividades práticas que promovem o desenvolvimento 

motor. 

             Segundo Gallahue e Ozmun (2001), nesta fase da terceira infância a criança é 

capaz de utilizar qualquer movimento até atingir seu objetivo, mudar de um movimento 

para outro conforme a situação exigir e ajustar movimentos a pequenas alterações do 

ambiente. Lopes et al. (2011, p.16) conclui  que “a execução de habilidades motoras, 

qualquer que seja o seu nível, requer um conjunto variado de aptidões que podem ser 

designadas genericamente por coordenação motora”.  

De forma mais específica, o desenvolvimento das habilidades humanas 

intencionais pode ser verificado considerando a coordenação motora ampla ou global, 

coordenação motora fina e a coordenação visomotora. A coordenação motora ampla, 

global ou coordenação motora grossa possibilita a utilização dos grandes músculos 

(esqueléticos) de forma eficaz, tornando propícia a dominação do corpo pelo indivíduo 

(ALVES, 2008). 

A coordenação motora ampla está relacionada à realização e a automação dos 

movimentos globais complexos, como o engatinhar e os primeiros passos para o bebê, 

até a execução de movimentos em esportes para os adultos. A coordenação motora 

global envolve o domínio e o equilíbrio do corpo e dos movimentos, conduzindo-os 

para ações cada vez mais coordenadas (OLIVEIRA, 2010). 

A progressão da capacidade motora ampla está na dissociação dos 

movimentos, que é necessária para executar movimentos diferentes com os membros do 

corpo em busca de mesmo propósito. Enquanto, por exemplo, os membros inferiores 

são responsáveis pela corrida, membros superiores ficam responsáveis por quicar a bola 

e arremessar na cesta, executando assim vários movimentos ao mesmo tempo e que 

exigem equilíbrio, força, coordenação e resistência. 

Depois de desenvolvidos os movimentos simétricos e simultâneos amplamente, 

que deram condições para a criança se movimentar de forma mais elaborada, ela se 

encontra preparada para mais uma etapa de aplicação dos movimentos. Trata-se de 

utilizar a coordenação motora fina ou de controlar músculos específicos. A coordenação 
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motora fina é considerada coordenação segmentar, ou seja, a prática de pequenos 

movimentos que esforçam pequenos músculos em sua realização, com a finalidade de 

atingir a execução bem sucedida de determinadas habilidades (ALVES, 2008). 

 Para realização de pequenos movimentos de coordenação motora fina, é 

necessário muito cuidado e destreza, uma vez que se necessita de precisão para executá-

lo. A coordenação motora fina é consequência da coordenação motora ampla, em que a 

criança utiliza pequenos músculos de forma eficaz, tornando o ambiente controlável 

pelo corpo para o manuseio de objetos, principalmente relacionados à habilidade de 

destreza manual como recortar, colar, pinçar e modelar com massinhas. As atividades 

que auxiliam a criança a desenvolver habilidades motoras finas determinam a habilidade 

manual da criança, possibilitando que ela desenvolva diversas formas de pegar, 

manusear e explorar os diferentes objetos (GALLAHUE; OZMUN, 2001).  

A criança começa utilizar as mãos de forma hábil, pela preensão. No início, ela 

utiliza as duas mãos para agarrar objetos, utilizando a palma da mão. A preensão palmar 

é um movimento característico dos recém-nascidos, que a utilizam para explorar o 

mundo partindo de movimentos reflexos, ou seja, sem intenção. Em seguida conseguirá 

pegar com uma mão só (OLIVEIRA, 2010). Há preensão também de movimentos 

voluntários, para que a criança possa escolher o padrão de preensão que deseja. 

Com o desenvolvimento cada vez mais sofisticado da coordenação motora fina, 

a criança será capaz de realizar também o movimento de pinça, em que o polegar e o 

indicador se tocam nas extremidades formando um círculo, possibilitando pegar 

pequenos objetos. Este movimento também é utilizado para segurar o lápis no ato da 

escrita (PAPALIA; FELDMAN, 2013). 

Junto à habilidade manual na coordenação motora fina, está a habilidade de ver, 

ou o sentido da visão, que acompanha o movimento. As duas habilidades juntas detêm o 

que é chamado de coordenação óculo manual ou visomotora. De acordo com Alves 

(2008), coordenar a visão aos movimentos do corpo se torna um facilitador quando se 

refere à coordenação motora fina. 

Não é suficiente apenas a coordenação motora fina para o desenvolvimento do 

processo da escrita, é necessário também o controle ocular, os olhos acompanham o 

movimento das mãos. Desta forma, o movimento das mãos acompanhado pelo 

movimento dos olhos, atinge a precisão do movimento, um dos elementos de 

importância fundamental para a escrita.  
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Ferreira; Martinez e Ciasca (2010) consideram que a coordenação visomotora 

junto com a coordenação motora fina, no processo motor da escrita, proporcionam uma 

escrita mais rápida e precisa. Na ausência de uma adequada coordenação visomotora, ou 

seja, movimento dos olhos com movimentos do corpo, a criança se mostra desajeitada 

em suas ações. Os movimentos de coordenação motora fina são muito importantes na 

escola, devido à necessidade de desenvolvimento dos movimentos da escrita. 

 Segundo Oliveira (2010), o controle dos movimentos e das habilidades 

motoras intencionais é aprendido e envolve a inteligência, a relação afetiva e social. 

Com isso, é adequado que sejam oferecidas ou estimuladas algumas situações ou 

experiências para a criança buscar soluções a fim de conseguir um resultado desejado 

envolvendo a resolução de problemas e a aplicação de movimentos. A psicomotricidade 

é um elemento essencial para o processo da escrita (OLIVEIRA, 2010). 

 

2.3.2 Esquema Corporal  

 

 Esquema corporal é definido como a organização dos movimentos do próprio 

corpo, que no início da vida são descoordenados e com o passar do tempo se tornam 

mais coordenados e complexos. Segundo Oliveira (2010), o esquema corporal é 

construído e organizado por meio da experiência do próprio corpo pela criança, que 

aprende a lidar com as sensações e percepções aos poucos: “O desenvolvimento de uma 

criança é o resultado da interação de seu corpo com os objetos de seu meio, com as 

pessoas com quem convive e com o mundo onde estabelece ligações afetivas e 

emocionais” (OLIVEIRA 2010, p.47). 

A respeito das experiências, Alves (2008) explica que os primeiros movimentos 

da criança acontecem pelo contato e observação das pessoas que a cercam e é em 

virtude da imagem do outro em movimento que ela aprende a mover-se. Verifica-se que 

a experiência partilhada é a forma de exploração do meio pela criança, que adquire suas 

próprias experiências para tornar-se única e individualizada. 

Le Boulch (1988) determina que o desenvolvimento do esquema corporal é 

fundamental para execução de qualquer movimento, ou seja, é a base da função de 

ajustamento e também o ponto de partida necessário para qualquer movimento, porque é 

por meio do corpo que a criança se expressa. Ele divide o esquema corporal em três 

etapas evolutivas: o corpo vivido, corpo percebido e corpo representado. 
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A primeira etapa é definida como corpo vivido, na qual o bebê começa a 

compreender a expressão do corpo na sua totalidade e as sensações exteriores ao seu 

corpo, por meio do contato com a mãe ou a pessoa mais próxima. No início dessa etapa, 

realiza-se movimentos reflexos não intencionais, como a sucção, e evoluem para 

movimentos conscientes, como tentar pegar um brinquedo. 

O movimento reflexo é explicado por Oliveira (2010) como movimento 

independente da vontade, uma reação orgânica. Quando o movimento se torna 

intencional e consciente, passa a ser automático, é aquele em que há a intenção de se 

realizar e ocorre depois de um movimento aprendido, portanto depende de prática. 

Nessa etapa é importante que a criança brinque com o seu corpo, explore seus 

movimentos, ambiente e objetos para adaptar-se a cada situação que surge. “Esta etapa, 

portanto, é dominada pela experiência vivida pela criança, pela exploração do meio, por 

sua atividade investigadora e incessante” (OLIVEIRA 2010, p.58).  

A segunda etapa se refere ao corpo percebido e ocorre dos 3 aos 7 anos de idade. 

Nessa etapa, a criança é capaz de formar a imagem mental que advém de uma figura 

interiorizada do próprio corpo, o que contribui para aperfeiçoar os movimentos e 

melhorar a coordenação. A imagem mental prepara o esquema corporal e é construída, 

por exemplo, pela experiência de olhar-se no espelho, que constitui um processo de 

identificação de si. Olhar-se no espelho é uma das vivências que propiciam à criança 

observar, estudar e explorar seu corpo, comparando o corpo cinestésico com as reações 

posturais e gestuais. A cinestesia pode ser definida, conforme Oliveira (2010), como a 

condição de percepção dos movimentos e da sensação interna que o movimento 

proporciona. A criança identifica os movimentos corporais e percebe que o corpo que 

sente é o mesmo que observa no espelho.   

Pela imagem mental, a criança tem seu corpo como ponto de referência e obtém 

a possibilidade de situar-se no espaço e no tempo.  O corpo funciona como ponto de 

referência nas ações realizadas pela criança, proporcionando a dissociação dos 

movimentos, que é a possibilidade de executar movimentos isolados com cada membro 

do corpo sem prejudicar um ao outro, tornando o movimento ainda mais refinado (LE 

BOULCH, 2001). Furtado (2004, p.25) complementa: “com essa dissociação de 

movimentos, a criança poderá remodelar seus gestos globais, coordenando-os de forma 

cada vez melhor, de acordo com a representação mental que tem dos mesmos”. A 

experiência corporal possibilita movimentos coordenados e harmoniosos. 
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A terceira e última etapa, apontada por Le Boulch (1988) sobre o 

desenvolvimento do esquema corporal, é chamada de corpo representado e foi prevista 

entre 7 e 12 anos. Nessa etapa a criança adquire total controle do seu corpo, ou seja, tem 

a noção do todo e das partes, adquiriu total movimentação corporal e domínio do 

ambiente, concluindo, é a etapa que a estruturação do esquema corporal se concretiza. A 

construção do esquema corporal envolve nomear as partes do corpo, reconhecer a figura 

humana e a tomada de consciência da existência do corpo. Em síntese, essas três etapas 

são apontadas ao desenvolvimento do esquema corporal e estão ligadas à vivência 

corporal, que permite à criança conhecer o seu corpo e suas partes, ter o controle sobre 

ele e planejar suas ações.  

 

2.3.3  Estruturação Espacial 

 

 Atrelada ao desenvolvimento do esquema corporal, desenvolve-se a estruturação 

espacial, mas difere-se por estar relacionada ao controle do corpo pela criança em um 

determinado espaço. A estruturação espacial possibilita a identificação da posição do 

corpo em relação aos objetos que o cercam (KOLYNIAK, 2010). 

 Para Oliveira (2010), a estruturação espacial é a representação do próprio corpo 

no espaço em relação aos objetos e a posição dos objetos entre si. A estruturação 

espacial pode ser vista como a capacidade que se tem de situar-se em relação a um 

ponto fixo do ambiente ou do próprio corpo. 

 É a partir dessa capacidade que a criança consegue perceber a distância dos 

objetos em relação a seu corpo. “Como no espaço não existem direções objetivas, as 

noções espaciais, tais como direita, esquerda, em cima, embaixo, atrás e na frente, são 

referenciadas a partir da ação do corpo no espaço externo, que nos leva à antecipação da 

ação, devido às referências vividas e agora percebidas” (GONÇALVES, 2009, p. 51).  

 Essa organização espacial acontece por meio da interação dos movimentos da 

criança com os objetos que estão ao seu redor, o que envolve uma operação mental. 

Dessa forma, a criança que tem uma boa imagem corporal tem uma boa percepção dos 

objetos no espaço, devido ao seu ponto de referência, que é o corpo.  Conforme afirma 

Papalia e Feldman, 2013, a partir das explorações do meio, a criança consegue se 

posicionar em relação a objetos e ter noção de situação, posição, tamanho, movimento, 

formas, qualidade, superfícies e de volume, aumentando as condições de estruturação 



29 
 

espacial.  À medida que a criança consegue se situar bem no espaço, ela aumenta sua 

possibilidade de movimentação e exploração do mundo que a cerca.  

 De acordo com Ambrósio (2011), o processo de desenvolvimento da 

estruturação espacial passa por três etapas que podem ser definidas como: conhecimento 

das noções espaciais, orientação no espaço e organização espacial.  O conhecimento das 

noções espaciais se dá pela tomada de consciência de tudo ao redor, seja a orientação do 

próprio corpo em relação ao ambiente e às pessoas, como também das relações sociais 

que são estabelecidas no contexto. É necessária, nessa etapa, a exploração do ambiente, 

identificar formas, tamanho e quantidades.  

 A orientação no espaço se dá pela manipulação dos objetos e pela exploração do 

espaço em diferentes direções, de forma que a criança ultrapasse os limites corporais e 

obtenha a tomada de consciência. Para finalizar, a terceira etapa se refere à organização 

espacial, fase em que a criança está pronta para explorar suas ações de forma 

organizada, ou seja, movimentar-se e manipular objetos de forma ordenada, com 

segurança, conhecimento e determinação em relação ao espaço a sua volta (OLIVEIRA, 

2010). 

 A habilidade de orientação espacial no contexto da escola capacita a criança a 

assimilar e realizar atividades dentro da sala de aula, relacionadas com o processo de 

desenvolvimento da escrita, à medida que favorece a organização da motricidade e a 

coordenação motora fina em todas as direções, do espaço, do ambiente e da folha de 

papel (AMBRÓSIO, 2011). 

 

 

2.3.4  Lateralidade  

 

              A lateralidade é a predominância de um lado do corpo. Isto significa que um 

dos lados do corpo apresenta maior controle motor, precisão de movimento, rapidez e 

maior força (OLIVEIRA, 2010). Assim, determinar a preferência de utilizar mais um 

lado do corpo do que outro está relacionado à habilidade de lateralidade. Isto serve para 

realização do movimento das mãos, olhos e pés, que se tratam de órgãos pares do nosso 

corpo, onde define-se apenas um lado dominante. Definir o lado dominante é de 

fundamental importância para a criança no controle motor, pois favorece o 

desenvolvimento máximo na eficiência do movimento que contribui para o 
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desenvolvimento da estruturação espacial, assim como para o posicionamento das letras 

na escrita (ALVES, 2008; KOLYNIAK, 2010).  

Nos primeiros anos de vida não há dominância, ou seja, não há definição do 

corpo para a lateralidade. A criança ainda não tem preferência por uma das mãos, por 

isso ela alterna o uso das mãos e dos pés, empregando ora a mão direita, ora a esquerda 

para pegar, mexer e apontar, ou utiliza as duas mãos ao mesmo tempo. A partir dos dois 

anos de idade a criança não precisa mais usar as duas mãos para pegar objetos, observa-

se que ela começa a definir um lado do corpo que tenha mais força, precisão e controle 

do movimento. Mas é somente por volta de seis anos que a criança será capaz de definir 

a lateralidade e demonstrará a sua preferência (PAPALIA; FELDMAN, 2013). 

A predominância de um dos lados se faz em função do hemisfério cerebral, os 

dois hemisférios cerebrais regem os lados opostos do corpo, ou seja, a metade esquerda 

do corpo é controlada pelo hemisfério direito e a outra metade, a direita, é controlada 

pelo hemisfério esquerdo (KOLYNIAK, 2010). 

Palalia e Feldman (2013) definem a lateralização como especialização de um dos 

hemisférios direito ou esquerdo, em que a dominância do lado direito nomeia o sujeito 

como destro, e como sinistro quando a dominância do corpo é definida pelo lado 

esquerdo. A situação mais comum é o lado direito dominante, onde se utiliza mão, pé e 

olho direito para realização da maioria das tarefas como utilizar o talher, a escova de 

dentes, segurar um lápis e chutar uma bola. 

Há exceções de comportamento quanto à lateralidade, um dos casos é de 

dominância lateral cruzada ou lateralidade cruzada, quando um dos órgãos seja mão, pé 

ou olho é definido do lado contrário ao lado dominante. Brêtas et al. (2005) define 

lateralidade cruzada quando pelo menos em um dos órgãos há discordância na 

dominância. Como exemplo, a utilização da mão e olho direito dominantes enquanto o 

pé esquerdo é dominante. 

Para Oliveira (2010, p. 64), pode-se definir lateralidade cruzada quando em 

algum caso a criança contraria a tendência natural e utiliza “a mão não dominante em 

detrimento da dominante”. Isso pode ocorrer também com outras combinações onde 

apenas um órgão dominante é do lado contrário do corpo. A criança não tem força, 

precisão e domínio confiáveis nos três membros de um lado e pelo menos um deles é 

utilizado do lado oposto. 

Nos casos em que a dominância do uso dos órgãos, seja a mão, o pé ou o olho, 

não esteja determinada por um dos lados apenas e ambos os lados do corpo são 
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empregados com eficiência, considera-se que o indivíduo é ambidestro. Alves (2008, 

p.67) define que uma criança ambidestra “é tão forte e destra do lado direito quanto do 

esquerdo”. Considera-se falsa destralidade ou falsa sinistralidade quando o uso do lado 

dominante se torna impossibilitado por tempo limitado ou não e se torna necessária a 

utilização do lado não dominante (OLIVEIRA, 2010). 

Aos seis ou sete anos de idade a lateralidade pode estar bem definida, então a 

criança estará apta a aprender a nomear os lados do corpo em relação ao espaço e 

utilizar os termos direita e esquerda, para então ser capaz de identificar o lado direito e 

esquerdo de outra pessoa.  Esse conhecimento é fundamental para o desenvolvimento de 

atividades do cotidiano (OLIVEIRA, 2010). 

Alves (2008) destaca que não se pode confundir a condição adquirida com a  

lateralidade. A lateralidade é a preferência de um lado do corpo em relação ao outro 

lado pela dominância, precisão e força. Já a condição adquirida é o domínio do 

conhecimento dos lados direito e esquerdo, uma noção e aplicação do conhecimento 

sobre lateralidade. Neste caso, quanto mais homogêneo e coerente for a dominância 

lateral da criança, mais fácil será o aprendizado da direita e esquerda, que não é possível 

antes da definição da lateralidade.  

 Papalia e Feldman (2013) concluem que é fundamental a estimulação da 

definição da lateralidade por pais e professores, que têm a função de auxiliar a criança 

neste processo. O estímulo pode ser oferecido desde o nascimento, por meio de 

atividades práticas e lúdicas como: segurar a mamadeira, pegar objetos, dançar, colorir, 

montar, jogar bola, entre outras atividades. A lateralidade influi na ideia que a criança 

tem de si, na formação do esquema corporal e contribui para a estruturação espacial, 

dominâncias fundamentais para o desenvolvimento da leitura e escrita.  

 

2.3.5 Equilíbrio e Tônus Muscular  

 

O equilíbrio pode ser definido como a manutenção do corpo em uma mesma 

posição durante um tempo determinado. A estabilidade do corpo depende dele durante o 

tempo necessário para o sucesso da realização do movimento. Quanto mais equilibrado, 

menor o desgaste e a movimentação, tornando o movimento mais coordenado. O 

equilíbrio está ligado diretamente à coordenação (ALVES, 2008). 

Classifica-se o equilíbrio corporal em equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico 

(ALVES, 2008). O equilíbrio estático é designado por movimentos não locomotores, 
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que não tem deslocamento do corpo, a criança deve manter-se em uma mesma posição 

sem perder a postura. Pode-se citar como exemplo de equilíbrio estático a simples 

postura de ficar em pé na meia ponta e manter-se nesta posição por alguns segundos. 

O equilíbrio dinâmico, como o nome sugere, está presente em movimentos 

locomotores e de deslocamento, que suscitam a manutenção da postura. Esse equilíbrio 

pode ser observado quando se dança, se executa um giro no próprio eixo ou sentado na 

carteira lendo um livro. Seja qual for o movimento, é necessário tônus e equilíbrio 

(ALVES, 2008).    

Todos os movimentos e o equilíbrio são controlados pelo sistema nervoso 

central por meio de contrações musculares. As informações e as respostas do cérebro ao 

corpo são dadas por meio da contração. Durante a realização do movimento, alguns 

músculos se contraem enquanto outros relaxam. Essa capacidade de contração se refere 

ao tônus muscular, que também está condicionado à estimulação do meio (OLIVEIRA, 

2010).  

Todo movimento exige atitude, coordenação de movimento e equilíbrio, que está 

relacionado ao tônus muscular. Segundo Le Boulch (1988), o tônus é a condição de 

contração e relaxamento dos músculos para realização de qualquer movimento, por 

exemplo, para andar, para manter-se em pé ou para o pescoço sustentar a cabeça. A 

tensão e contração muscular são condições para existência dos movimentos, mas até 

mesmo em repouso o músculo possui um estado permanente de relativa tensão. 

A ausência de tônus muscular é definida pela hipotonia. A hipotonia ou a 

diminuição da tonicidade muscular provoca o não controle de contração ou a falta de 

contração e de estímulo para o controle da força muscular. A condição hipotônica foge 

do padrão normal de contrações. Observa-se, por exemplo, uma condição hipotônica em 

que a escrita é tão superficial que torna difícil ou impossível a leitura. Em casos 

acentuados de hipotonia do corpo, pode ocorrer a impossibilidade da pessoa se manter 

sentada, neste caso a falta de contração muscular impede a sustentação da coluna, assim 

como o pescoço e a cabeça (OLIVEIRA, 2010).  

 Ao contrário da hipotonia, outro problema de ordem do tônus muscular é a 

hipertonia, que é o não controle sobre o relaxamento muscular (OLIVEIRA, 2010). Essa 

grande resistência muscular leva os músculos a serem contraídos em excesso. A criança, 

por exemplo,  rasga o papel no momento da escrita de tanta força que coloca no lápis. 

Neste caso também, observa-se uma situação mais grave de hipertonia quando a criança 

não consegue manter-se sentada pelo excesso de contração, não controla movimentos, 
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não flexiona e estende, não abre ou não fecha a mão e com isso é impedida de alcançar 

objetos desejados, pois as contrações musculares estão ligadas a um objetivo 

(PAPALIA; FELDMAN, 2013). 

O equilíbrio e o tônus estão em constante desenvolvimento, tendem a melhorar 

conforme as experiências motoras da criança. Kolyniak (2010), em conclusão, descreve 

que o equilíbrio é consequência do tônus.  

 

2.3.6 Orientação Temporal  

 

Oliveira (2010, p. 88) cita “O homem se insere no tempo”. Esta afirmativa 

refere-se ao processo natural do ser humano que nasce, dorme, come e trabalha, 

seguindo uma estrutura temporal com ritmo em que é condicionado pelas atividades 

diárias.  Por este motivo afirma-se que a orientação temporal não é inata, é um conceito 

adquirido, construído de acordo com o desenvolvimento da criança e diz respeito à 

noção do ontem, hoje e amanhã; assim como agora, antes e depois ou a noção das horas. 

No início do desenvolvimento humano, a orientação temporal ocorre pela 

vivência corporal, ou seja, a criança ajusta os ritmos corporais às condições temporais 

impostas pelo ambiente, como a hora de dormir, acordar, mamar e assim passa a tomar 

consciência do desenvolvimento de suas ações. Mais tarde a combinação de tempo e 

espaço dá origem ao movimento (ALVES, 2008). 

A orientação temporal também se relaciona à noção corporal e espacial 

considerando as condições de rápido ou lento, a simultaneidade, a ordem e a sequência, 

a duração, a alternância e a sucessão, com isso destaca-se ainda o ritmo (FALCÃO;  

BARRETO, 2009). O ritmo envolve a junção da noção de tempo e de espaço e dá 

origem ao movimento como pegar, engatinhar, correr, dançar, escrever ou respirar.  

O ritmo pode ser corporal ou externo, influenciando o movimento. Um exemplo 

de ritmo externo é a música que movimenta o corpo que corresponde com balanços por 

meio da indução rítmica. Os estímulos repetitivos têm um papel importante pela 

alternância dos sons, estimulando as crianças a uma variação tônica, tensão muscular 

mais forte seguida de um descanso, até atingir o condicionamento ao tempo. 

(AMBRÓSIO 2011). 

A orientação temporal é constituída por meio de um trabalho abstrato que se 

adapta aos movimentos relacionados ao tempo. É assim que se proporciona a noção dos 

acontecimentos que ocorrem e fazem compreender que o corpo e o espaço estão ligados 
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diretamente ao tempo. Como um exemplo, tem-se a ideia dos fatos e dos 

acontecimentos em ordem cronológica ou em qualquer outra organização temporal ou o 

“entendimento e compreensão de que a sexta-feira só virá depois da quinta-feira” 

(AMBRÓSIO, 2011, p.24). 

Kephart (1986 apud OLIVEIRA, 2010) expõe uma teoria sobre dois tipos de 

tempo: estático e dinâmico. No tempo estático, o autor se refere a uma situação onde os 

fatos acontecem em uma situação determinada, um tempo determinado do começo ao 

fim. Por exemplo, o tempo de uma história, onde todos os fatos ocorrem no mesmo 

tempo. Ao se referir a tempo dinâmico o autor utiliza passado, presente e futuro. Pode-

se contar sobre o passado, experimentar o presente e até preparar o futuro, ou seja, 

localizam acontecimentos passados, possibilita projetar o futuro pensando na vida atual. 

Nessa sessão, verificou-se que a psicomotricidade, enquanto área de 

conhecimento científico, desde as primeiras iniciativas de seu desenvolvimento, tendeu 

a ser uma área de aplicação interdisciplinar. Independentemente da sua definição, é de 

grande importância para os estudos do desenvolvimento infantil e da aprendizagem 

humana. A psicomotricidade está ligada à interação de dois componentes importantes 

do corpo humano: a motricidade (desenvolvimento físico e maturação) e o psiquismo 

(processos mentais, condições sócio-afetivas e cognitivas). Relacionada ao 

desenvolvimento psicomotor das habilidades humanas, verifica-se as áreas 

psicomotoras: coordenação motora grossa, coordenação motora fina e visomotora, 

esquema corporal, estruturação espacial e temporal, lateralidade, equilíbrio e tônus 

muscular e orientação temporal. 

As habilidades das áreas psicomotoras são motivos de avaliação e análise em 

pesquisas na área da psicomotricidade no contexto educacional. Diante disso, tornou-se 

relevante para o presente estudo realizar um levantamento de pesquisas na área, a fim de 

conhecer as relações que se estabelecem. Segue um breve levantamento de pesquisas 

que estão organizadas por seus temas e objetivos, numa ordem cronológica, das mais 

antigas para as mais recentes.   



35 
 

2.4  PESQUISAS EM PSICOMOTRICIDADE 

 

Pesquisas em psicomotricidade no contexto educacional são realizadas, 

principalmente, para o conhecimento do perfil ou desempenho motor dos alunos e suas 

relações com a aprendizagem escolar. O estudo de Brêtas et al. (2005) avaliou as 

funções psicomotoras de 86 crianças de 6 a 10 anos, de ambos os sexos, no município 

de São Paulo. Tiveram como objetivo realizar uma avaliação psicomotora para 

identificação de distúrbios relacionados ao desenvolvimento psicomotor e possibilitar a 

intervenção e o desenvolvimento de programas de estimulação numa instituição escolar. 

Para realização da pesquisa foram avaliadas as funções psicomotoras: coordenação 

motora grossa e motora fina, perceptual e a dominância lateral por meio de um teste 

adaptado (BRÊTAS et al., 2005), que teve como base o Manual de Exame Psicomotor 

de Rossel (1975) e o Manual da Revisão Psicomotora de Guilmain (1986). Para 

indicação de resultados foi realizada a análise de cada uma das habilidades avaliadas.  

Em relação à coordenação motora grossa foi encontrada dificuldade na atividade 

de equilíbrio estático, apesar de ser uma atividade muito requisitada nas tarefas do 

cotidiano e de que deveriam estar organizadas na faixa etária estudada. Em relação à 

coordenação motora fina, a maioria dos avaliados apresentaram bons resultados na 

realização de tarefas diárias como escrever, segurar o talher, cortar com a tesoura, 

vestir-se, entre outras. Quanto ao resultado da função perceptual, identificou-se que o 

esquema corporal apresentou-se bem organizado, porém, nas atividades que não tiveram 

resultados tão expressivos como a estruturação espacial, argumenta-se que pode estar 

relacionado à idade dos participantes, pois em certas funções ainda estão em construção. 

De acordo com a avaliação do ritmo espontâneo, o resultado foi favorável e quanto ao 

ritmo codificado, apresentaram dificuldade e apresentou-se dominância lateral definida. 

Diante dos resultados, foi realizado um relatório para uma instituição que solicitou a 

avaliação. 

O estudo de Staviski et al. (2007) teve como objetivo comparar o perfil 

psicomotor de crianças do Ensino Fundamental com e sem dificuldade de 

aprendizagem. Participaram do estudo 20 alunos de 2ª a 6ª série, com idade entre 8 e 12 

anos, de uma escola pública de São José – SC. Dos 20 alunos da pesquisa, 12 

apresentaram desempenho escolar inferior para a sua idade, o que caracterizava a 

dificuldade de aprendizagem. Foram utilizados como instrumento de avaliação o Teste 
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de Desempenho Escolar – TDE (STEIN, 1994), composto por subtestes de leitura, 

escrita e aritmética e o Teste para Avaliação do Desenvolvimento da Criança – ABC 

(HENDERSON; SUGDEN, 1992), para avaliação do desenvolvimento psicomotor. 

Quando se comparou o desempenho psicomotor dos alunos com e sem dificuldade de 

aprendizagem, constatou-se que os alunos com dificuldade de aprendizagem 

apresentaram pior desempenho psicomotor, apesar de não se apresentar diferença 

estatisticamente significativa. Os alunos sem dificuldade de aprendizagem também 

apresentaram algum prejuízo no desenvolvimento psicomotor. Especificamente, 

destaca-se que, nos resultados da avaliação psicomotora, os alunos com dificuldade de 

aprendizagem apresentaram pior desempenho no teste de equilíbrio e habilidade com 

bola e os alunos sem dificuldade apresentaram pior desempenho em destreza manual. 

Com isso, os autores acreditam que crianças em fase escolar podem apresentar 

comprometimento psicomotor sem estar associado ao desempenho escolar, contudo 

reforçam a necessidade do estímulo psicomotor na primeira etapa do Ensino 

Fundamental. 

Ferreira; Martinez e Ciasca (2010) tiveram como objetivo a caracterização 

psicomotora e verificação se no 1º ano do ensino fundamental as crianças já estão 

preparadas, do ponto de vista psicomotor, para o início da aprendizagem formal escolar. 

Participaram 17 crianças de ambos os sexos, sendo 10 crianças do sexo masculino, com 

idade entre 6 e 7 anos, de uma escola municipal de Mairinque – SP. Para realização da 

pesquisa, os participantes foram submetidos à avaliação por meio da bateria 

psicomotora proposta por Mattos e Kabarite (2005), subdivididas em 3 etapas, 

organizadas de acordo com os pressupostos teóricos de Lúria (1987). Esta bateria de 

testes propõe a análise da tonicidade, equilíbrio, conhecimento do corpo, organização 

perceptiva e estruturação espacial, lateralização, praxia global e praxia fina, por meio de 

um protocolo padronizado. 

Após avaliação, constatou-se que apenas na avaliação de habilidades rítmicas os 

sujeitos apresentaram desempenho acima do esperado. Em todas as outras provas, o 

resultado encontrado está aquém do esperado, concluindo assim a necessidade de maior 

ênfase no trabalho psicomotor na escola, a fim de melhorar o desempenho das crianças. 

Do ponto de vista psicomotor, os sujeitos se encontram em grupo de risco para o 

aprendizado da leitura e escrita, considerando os resultados com base na proposta do 

teste original utilizado na pesquisa, o modelo funcional Luriano. 
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Coppede, Okuda e Capellini (2012) avaliaram 192 crianças com idade entre 7 a 

11 anos, de ambos os sexos, de 1ª a 4ª série do ensino fundamental de duas escolas 

públicas de Marília, com o objetivo de caracterizar e comparar o desempenho da função 

motora fina, sensorial e perceptiva e a qualidade da escrita entre escolares com e sem 

dificuldade de aprendizagem. Os participantes foram avaliados pelo 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 

a 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. Sendo assim, concluem 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. 

Devido à importância da avaliação da psicomotricidade para o conhecimento das 

relações entre a psicomotricidade e a aprendizagem, torna-se necessário o 

empreendimento de estudos que desenvolvam e analisem os instrumentos de avaliação 

da psicomotricidade, como por exemplo, a pesquisa de Silveira (2010), que objetivou 

avaliar baterias motoras em termos de validação e confiabilidade, além de avaliar o 

desempenho nas habilidades psicomotoras dos alunos. Participaram 172 escolares, 

sendo 67 meninos e 105 meninas, entre 9 e 10 anos, matriculados em uma escola 

municipal de Florianópolis – SC, no ensino fundamental. As crianças foram avaliadas 

pelas baterias motoras Escala de Desenvolvimento Motor - EDM (ROSA NETO, 2002) 

Movement Assessement Battery of Children - MABC-2 (HENDERSON; SUDGEN, 

1982) e Teste de Desenvolvimento Motor Grosso – TGMD-2 (ULRICH, 2000), sendo 

aplicada uma bateria por vez. Para os testes EDM e MABC – 2 foram utilizados 

materiais próprios para a aplicação dos testes, e para o teste TGMD foram utilizados 

materiais de educação física. 

A análise do construto dos itens motores de cada bateria motora apresentou 

resultados distintos em relação aos resultados individuais. Porém, o teste MABC-2 

apresentou mais afinidade entre as baterias motoras, enquanto o MABC-2 e EDM 

alteram de maneira positiva e o MABC-2 e TGMD-2 alteram de maneira negativa. O 

TGMD-2 apresentou maior confiabilidade por ser um teste com maior estabilidade, 
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firmeza e segurança. Em relação ao desempenho motor, os participantes apresentaram 

no EDM déficit no desempenho motor geral, sendo que os meninos se mostraram 

superiores às meninas, exceto no esquema corporal/rapidez. No MABC-2 os avaliados 

se encontram na faixa limítrofe com melhor escore em equilíbrio e escore mais fraco em 

destreza manual. Para o TGMD-2, o resultado do desempenho motor foi médio para 

habilidade de locomoção e baixo na habilidade de controle de objetos. No resultado 

geral dos três testes, o desempenho masculino foi superior nas três baterias de teste 

motor. 

Internacionalmente encontrou-se os estudos de Psotta et al. (2012) e  Lane e 

Brown (2014), que analisaram instrumentos de verificação da psicomotricidade. O 

primeiro estudo teve, como primeiro objetivo, avaliar a adequação do teste Movement 

Assessement Battery for Children - MABC-2 para crianças Tchecas, devido ao fato do 

teste ser reconhecido como instrumento para avaliação de proficiência motora em 

crianças. Como segundo objetivo, a identificação de deficiências motoras, na população 

do Reino Unido, onde as normas foram estabelecidas. Como o desempenho em tarefas 

motoras pode ser parcialmente influenciado por fatores culturais, para a avaliação de 

crianças de diferentes países, as ferramentas de avaliação do teste MABC-2 devem ser 

examinadas. Participaram da pesquisa 487 crianças, entre 7 a 10 anos de idade, da 

República Tcheca, sendo 251 meninos, divididos em 4 grupos de acordo com a idade, 

de 7 a 10 anos. 

De acordo com os resultados das crianças do Reino Unido comparados aos 

resultados da pesquisa com crianças Tchecas, no teste de destreza manual, as crianças 

Tchecas tiveram pontuação significativamente maior em comparação as crianças do 

Reino Unido, com exceção das crianças de 9 anos de ambos os sexos e para meninos de 

10 anos. Não houve diferença significativa para a avaliação da coordenação motora 

grossa entre crianças Tchecas e do Reino Unido. No equilíbrio, houve diferença 

significativamente maior para todas as idades das meninas e apenas para 9 e 10 anos dos 

meninos Tchecos. Comparando o total de pontos do teste, foi observado maior 

desempenho em todos os grupos etários de meninas Tchecas e maior desempenho de 

meninos de 9 e 10 anos também Tchecos. Revelou-se neste estudo que as normas do 

MABC-2 podem ser válidas apenas para meninos Tchecos de 7 e 8 anos e sugere-se 

necessidade de ajuste para a avaliação dos testes de destreza manual e equilíbrio para 

crianças Tchecas. 
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Lane e Brown (2014) pesquisaram a validade convergente de dois testes de 

habilidade motora utilizados para avaliar as crianças em idade escolar. Participaram do 

estudo 50 crianças com idade entre 7 e 16 anos, sem histórico de deficiência motora ou 

intelectual. Para a avaliação das habilidades motoras das crianças, foram utilizados dois 

instrumentos de avaliação motora, o Bruininks-Oseretsky Testo f Motor Proficiency – 

2nd edition (BOT-2) e Movement Assessement Battery for Children – 2nd edition  

(MABC-2). Os resultados dos escores do BOT-2 e MABC-2 foram analisados e foi feita 

a correlação de Spearman. De acordo com os resultados da pesquisa, é possível associar 

as habilidades motoras de crianças de 11 a 16 anos de idade, o que não ocorre em 

crianças de 7 a 10 anos de idade. Desta forma concluiu-se que o estudo contribuiu para 

o corpo de evidência de validade convergente sobre os testes BOT-2 e MABC-2.  

Pesquisas também foram empreendidas com propósito de levantar 

conhecimentos de professores a respeito da área de psicomotricidade por meio de suas 

concepções, como o estudo de Nogueira; Carvalho e Pessanha (2007), que pesquisaram 

no município de Campos dos Goytacazes – RJ, avaliando 20 alunos e 20 professoras. O 

objetivo do trabalho pautou-se em três pilares: detectar defasagem psicomotora, 

destacar a importância do movimento corporal para a aquisição da escrita e verificar a 

influência psicomotora no processo de alfabetização. As professoras responderam um 

questionário e foram entrevistadas sobre a concepção da relação entre psicomotricidade 

e alfabetização. Os alunos dos professores participantes foram avaliados em relação ao 

perfil psicomotor e foram observados em sala de aula, também foram analisadas fichas 

de registros de atividades escolares dos alunos. 

A análise das respostas das professoras mostrou despreparo das mesmas devido 

à incoerência e desconhecimento das respostas sobre psicomotricidade e alfabetização. 

Estes resultados mostram a importância do trabalho da psicomotricidade desde os anos 

iniciais para o maior preparo dos professores em relação à atuação e formação 

profissional. O resultado das provas de psicomotricidade dos alunos indicou defasagem, 

pois em relação à coordenação motora grossa, 30% das crianças mostraram falta de 

controle corporal, apresentando problema de postura, cansaço durante a escrita e 

fragmentação dos movimentos corporais. Em coordenação motora fina e óculo-manual, 

apenas 50% das crianças conseguiram realizar atividades que envolvem o uso 

simultâneo das mãos e olhos.  Em relação à preensão, 60% das crianças seguram 

incorretamente o lápis. No esquema corporal, as crianças apresentaram dificuldades na 

realização de gestos como abotoar roupas, fechar zíper e jogar bola. As crianças que 
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apresentaram dificuldade no esquema corporal apresentaram também dificuldade na 

organização espacial, como organizar-se na folha de papel, espelhar letras e números e 

confusão de noções de lugar como em cima, embaixo, etc. Na avaliação temporal, o 

resultado foi ainda mais marcante: 80% das crianças avaliadas apresentaram falta de 

percepção dos intervalos de tempo ao ler frases e textos e escrita sem ritmo. Diante dos 

resultados encontrados, reforça-se a necessidade de investir na profissionalização 

teórico-prática dos professores, uma vez que o desenvolvimento da psicomotricidade 

gera consequências no desempenho e construção da aprendizagem da leitura e escrita.   

Duzzi, Rodrigues e Ciasca (2013) desenvolveram um questionário elaborado 

para a pesquisa, que por meio de estudo de caso investigaram a percepção dos 

professores de Ensino Fundamental sobre a psicomotricidade e escrita. Para realização 

da pesquisa foram avaliados 33 professores do sexo feminino, entre 24 a 58 anos, que 

lecionavam no Ensino Fundamental I e II, com uma média de 13 anos de experiência no 

magistério. Das professoras avaliadas, 29 eram pedagogas especialistas em 

psicopedagogia e duas mencionaram uma segunda formação fora da área educacional.  

Em relação aos resultados, 18 participantes afirmaram ter tido a disciplina de 

psicomotricidade na graduação, mas as professoras demonstraram desconhecimento do 

tema de acordo com as suas respostas. Sobre a importância da psicomotricidade para 

escrita, apenas 25 participantes afirmaram ter conhecimento, mas apesar de 

responderem positivamente, na questão que os participantes deveriam citar pelo menos 

três funções psicomotoras e sua interferência no processo de escrita, 11 responderam 

incorretamente, quatro não responderam e 14 citaram menos de 3 funções. 

De acordo com os dados levantados, ponderou-se que a psicomotricidade não 

tem sido trabalhada nas escolas de forma consciente pelos professores. Verificou-se que 

não houve relação entre as percepções de professores a respeito da psicomotricidade 

com idade, tempo de graduação, tempo de atuação no magistério, possuir curso de 

especialização e trabalhar em escola pública e privada. Desta forma, foi sugerido incluir 

tal disciplina nos cursos de graduação e pós-graduação com a devida ênfase pela 

importância que a psicomotricidade representa para o processo de escrita. 

Destacam-se as pesquisas de intervenção em psicomotricidade nas escolas. Um 

estudo foi desenvolvido por Sarmento et al. (2008), que tiveram como objetivo verificar 

os efeitos de um Programa de Estimulação Psicomotora – PEP para uma criança com 

diagnóstico clínico de Transtorno do Déficit de Atenção/ Hiperatividade – TDAH, 

buscando a melhoria dos aspectos psicomotores. Foi realizado um estudo de caso com 
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uma criança de oito anos do sexo masculino da cidade de Ipatinga – MG. Foi utilizado 

como instrumento de avaliação a Bateria Psicomotora de Fonseca – BPM (1995), que 

tem por finalidade avaliar aspectos psicomotores em praxia fina, praxia global, 

equilibração, noção do corpo, organização espaço-temporal, lateralização e tonicidade. 

Com base nos resultados do instrumento de avaliação, foi elaborado o PEP, que teve a 

duração de 12 meses, com dois encontros por semana, durante 60 minutos cada 

encontro. O teste foi aplicado antes e depois do PEP. 

Observou-se melhora significativa após intervenção psicomotora no subfator de 

sentido cinestésico e reconhecimento de direita-esquerda. Para desenho do corpo, 

imitação de gestos e autoimagem não houve alteração nos resultados. Em relação à 

estruturação espaço-temporal, houve melhora na questão da organização espacial. A 

lateralização está definida e de acordo com o que se espera devido à faixa etária do 

participante da pesquisa. Obteve melhora em relação à equilibração. O fator tonicidade 

teve aumento na sua pontuação e, apesar da diferença ser pouca, foi expressivo devido 

ao fato da tonicidade ter importante papel no desenvolvimento motor e psicológico. Na 

praxia global, a criança apresentou grande melhora na coordenação óculo manual e a 

praxia fina não teve melhora. De uma maneira geral, houve diferença significativa nos 

resultados e recomenda-se dar continuidade ao trabalho proposto, porque a estimulação 

psicomotora atuou de forma significativa na maioria dos fatores analisados. 

Kolyniak (2010) teve como objetivo mostrar uma proposta de intervenção 

partindo da vivência psicomotora concreta, para favorecer a representação simbólica e a 

generalização cognitiva, levando em conta a psicomotricidade como pressuposto para a 

aquisição da leitura e escrita. Baseada em estudos como o de Fonseca (1995), Oliveira 

(1997), Lagrange (1977) e  Meur e Staes (1989), que buscaram mostrar relação entre as 

funções psicomotoras e o desenvolvimento da aprendizagem, Kolyniak (2010) 

considera a psicomotricidade muito mais que um exercício mecânico na aquisição de 

habilidades. Permite a criança, por meio do nível neurológico e motor, interação com o 

meio social, promovendo possibilidades de vivência que proporcionam o conhecimento 

e, com mediações, são representadas e generalizadas em representações simbólicas. 

Assim aplicou duas atividades práticas consideradas propostas de trabalho e não 

atividades avaliativas. 

A primeira atividade interventiva teve objetivo de desenvolver a localização 

espacial e a segunda, o trabalho com a percepção do espaço-tempo e ordenação. Para 

Kolyniak (2010), o amadurecimento neurológico e a vivência social contribuem na 
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aquisição das funções psicomotoras como o tônus muscular, que é responsável pela 

aquisição e domínio corporal em atividades, a equilibração, responsável por nos manter 

em diferentes posições e a lateralização, processo de integração dos dois hemisférios 

cerebrais que regem os lados do nosso corpo. Ainda contribuem com a noção de corpo, 

a estruturação espaço-temporal e as praxias global e fina. Os resultados apontaram que, 

por mediação pedagógica e partindo da vivência psicomotora, desenvolve-se a 

capacidade de representação, o uso de símbolos gráficos e a linguagem, que são base 

para aquisição da leitura e escrita.  

De acordo com a pesquisa de Silva et al. (2011), as autoras tiveram como 

objetivo verificar os efeitos de um programa de intervenção motora no desenvolvimento 

motor de escolares com indicativo de transtorno do desenvolvimento da coordenação - 

TDC. Participaram da pesquisa seis crianças na faixa etária de 10 anos, de ambos os 

sexos, regularmente matriculados em uma escola municipal em Florianópolis/ SC. Para 

avaliação motora das crianças, foi utilizado o teste Movement Assessement Battery for 

Children - MABC-2 em situação de pré e pós-teste. As sessões interventivas foram 

planejadas conforme as prioridades de dificuldades de movimentos apresentada por 

cada criança, com sessões individuais 2 vezes por semana, com duração de 45 minutos 

cada criança, totalizando 120 sessões, no ambiente escolar, nos horários das aulas de 

educação física. O programa enfatizou as habilidades amplas, finas e combinadas. As 

atividades desenvolvidas foram desafiadoras, seguiram um processo gradual das mais 

simples até as complexas. Os resultados do desempenho motor total das crianças no pré 

e no pós-teste revelaram que somente a habilidade equilíbrio mostrou diferença 

significativa após a intervenção, contudo, na observação das médias, é possível perceber 

melhora do desenvolvimento motor das crianças nas demais habilidades. 

Para finalização do levantamento de pesquisas na área da psicomotricidade no 

contexto educacional, apresenta-se o estudo teórico de Pereira e Calsa (2009), que 

empreenderam um estudo bibliográfico para verificação da relação entre a 

psicomotricidade e o desenvolvimento escolar. A pesquisa aborda os resultados de 

trabalhos realizados por Negrine (1980), Ajuriaguerra (1988), Collelo (1995), Furtado 

(1998), Tomazinho (2002) e Fávero (2004), em que se verifica que houve forte 

referência para o desenvolvimento psicomotor relacionado principalmente à escrita, que 

é uma variável de interesse para o presente estudo.   

 Pereira e Calsa (2009) levantaram que, para Negrine (1980), o exercício 

psicomotor deve ser a base da aprendizagem escolar, sendo determinante para a 
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aprendizagem da escrita. Para Ajuriaguerra (1988), o aprendizado da escrita necessita 

do desenvolvimento espaço-temporal e Collelo (1995) mostrou o pouco uso da prática 

psicomotora nas escolas, destacando que o ato de escrever não é apenas motor e de 

repetição, mas sim um conjunto que requer o desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo 

e social. Na pesquisa de Tomazinho (2002), defendeu-se que o desenvolvimento pleno 

da criança depende de se estimular a linguagem, a vivência, os movimentos e 

expressões e brincadeiras corporais para melhor aprendizado escolar. Com isso, Pereira 

e Calsa (2009) discutiram que as pesquisas mostram a importância fundamental do 

desenvolvimento de habilidades motoras, nas séries iniciais, com o objetivo de prevenir 

as dificuldades no processo de aprendizagem da escrita e relataram sobre a necessidade 

do desenvolvimento psicomotor para o aprendizado na escola. Verificaram ainda que a 

maioria dos estudos corrobora que, por meio de estímulo psicomotor, ocorre a 

consciência dos movimentos corporais e da expressão das emoções, tão necessários às 

aprendizagens escolares. 

De acordo com as pesquisas levantadas, a psicomotricidade é frequentemente 

investigada em escolares e relacionada às aprendizagens do contexto educacional, 

inclusive em intervenções. A variável de escrita tem sido de grande interesse nas 

relações com a psicomotricidade devido à importância que a aquisição da escrita tem no 

processo de escolarização e desenvolvimento infantil. A próxima seção aborda a 

variável da escrita sendo a variável a ser correlacionada à avaliação psicomotora no 

presente estudo.  
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3. A ESCRITA 

  

 A escrita foi criada devido à necessidade de registro e comunicação do homem. 

De acordo com a história, a escrita surgiu por meio de imagens e códigos, que foram 

utilizados primeiramente para registro de datas, fatos e acontecimentos. Estes códigos 

também tinham a finalidade de quantificar e registrar os bens materiais de cada produtor 

ou comerciante, para assim poder fazer trocas e vendas de animais e produtos. Portanto, 

para ser considerado um sujeito alfabetizado, na escrita primitiva, deveria ser capaz de 

identificar e decodificar esses códigos (CAGLIARI, 1998). 

 Três etapas marcam a história da escrita: a pictórica, a ideográfica e a alfabética. 

Estas etapas são explicadas como: a pictórica com desenhos e imagens referentes aos 

objetos que desejavam representar, a ideográfica identificada pelos desenhos nomeados 

ideogramas, que foram perdendo seus traços e se tornando uma simples convenção da 

escrita. Por fim, a alfabética, identificada pelo uso de letras, um sistema de escrita que 

se baseava na representação dos sons da fala. Só após passar por várias transformações, 

o alfabeto chega a sua forma atual (CAGLIARI, 1998).  

  Por se tratar de uma invenção humana, a escrita pode ser considerada como um 

marco no desenvolvimento da humanidade. Mas a importância da escrita vai muito além 

do registro da fala, o emprego da escrita está presente no cotidiano e é responsável pela 

expansão do conhecimento, das ideias e dos sentimentos. Na sociedade atual é 

fundamental saber ler e escrever e é ainda mais importante empregar a leitura e escrita 

em diversas situações, visto que a escrita faz parte da evolução do homem e tem grande 

importância na formação da sociedade e dos sujeitos (OLIVEIRA; BRAGA, 2011). 

Hoje condicionados à capacidade da escrita, seres humanos não percebem como vivem 

as pessoas que não possuem a habilidade de escrita (CAGLIARI, 1998).  

 A aquisição da escrita é social e se difere da aquisição da fala, que é natural, 

instintiva e biológica (MUSZKAT; RIZZUTTI 2012). As primeiras formas de 

expressão humana são os gestos e imitações que envolvem todo o corpo, são 

representações da linguagem que também pode ser escrita. Todas as formas de 

expressão e linguagem são aproveitadas no desenvolvimento e aquisição da escrita pela 

criança. Conforme Le Boulch (1988, p. 31), “a escrita, como linguagem, é 

essencialmente um modo de expressão e de comunicação”. 
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 Antes mesmo de entrar na escola, a criança já conhece várias concepções a 

respeito da linguagem escrita. Ela é capaz de perceber que existe uma linguagem gráfica 

(OLIVEIRA, 1992) que contem significados, ou seja, que se trata de uma comunicação 

que ocorre por meio de códigos. A escrita está impressa em quase tudo que a criança 

observa, por isso, a criança reproduz muito cedo suas noções de escrita por meio de 

garatujas ou grafias particulares.  

 Durante o desenvolvimento infantil, é necessária a apropriação da linguagem 

escrita formal, para isso é importante que a criança entre em contato com conteúdos e 

processos específicos, além de empregar esforço intelectual significativo quando 

comparado às aprendizagens que desenvolve espontaneamente (URQUIJO, 2010). 

Ajuriaguerra (1988) descreve etapas para a aquisição do grafismo infantil e delineia 

aspectos visuais da escrita, de acordo com a habilidade psicomotora da criança, nas 

fases pré-caligráfica, caligráfica infantil e pós-caligráfica. 

Na primeira fase (dos cinco aos nove anos), há imprecisões para traçar as letras 

em linha reta, os traços são deformados, há dificuldade para delinear curvas. Quase 

sempre o traçado fica com aspecto quebrado e tremido, pode não haver ligação entre as 

letras e a uniformidade no tamanho é deficiente. O progresso entre uma fase e outra vai 

depender das experiências vividas e do desenvolvimento da habilidade de coordenação 

motora fina, mas não somente isso. Em termos psicomotores, o desempenho do 

grafismo infantil depende da estruturação espacial, do tônus e do equilíbrio. Outras 

condições também podem favorecer a aquisição da escrita, como as condições 

cognitivas e o ambiente de aprendizagem. 

A fase caligráfica infantil (de 10 a 12 anos) é caracterizada pelo aperfeiçoamento 

da produção gráfica. A criança consegue manusear o lápis com mais firmeza e 

consequentemente o traçado se torna mais uniforme e regular, além disso, é capaz de 

respeitar os limites da linha e da folha. Nessa fase intermediária, a criança pode escrever 

com diferentes tipos de letras. A maior transformação na escrita se dá por volta de 12 a 

13 anos, quando a criança alcança a fase pós-caligráfica, em que se observa uma escrita 

bem desenhada e com formas aparentemente mais seguras.  

A experiência pessoal da criança influi na aprendizagem da escrita, que é um 

processo gradual e envolve diferentes níveis de conceitos. Por isso, a escrita também 

pode ser considerada pelas habilidades cognitivas que envolvem diversos processos 

cognitivos, principalmente a percepção e a memória. Os processos cognitivos são 

suscitados para a compreensão do sistema alfabético e para o emprego da representação 
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simbólica, as atividades cognitivas estão relacionadas aos processos motores 

(BERNINGER et al., 2002; MUSZKAT; RIZZUTTI, 2012). 

Cruz (1999) descreve aspectos no processo de escrita, o primeiro é o 

construtivismo, que se refere à elaboração, interpretação e construção do significado. O 

segundo se refere à solução de problemas que envolvem executar a tarefa 

desenvolvendo estratégias cognitivas e metacognitivas que contribuem na solução de 

problemas. Por último o processo afetivo, que implica o desejo de escrever, a 

estabilidade emocional e o interesse em aprender. Para o autor, o rendimento do aluno 

está relacionado ao fator afetivo-motivacional. 

Segundo Berninger et al. (2002), a leitura e escrita são consideradas sistemas 

interdependentes e conectados porque são integrantes do sistema de linguagem e 

cognição. Na aquisição da escrita pela criança, supõem algumas etapas, inicialmente a 

representação, ou seja, a construção mental do que se pretende escrever. Na segunda 

etapa ocorre a transformação da representação mental em representação escrita, 

mediante um determinado sistema de convenções linguísticas ou signos que são 

estabelecidos culturalmente. Na última etapa ocorre uma análise da representação 

escrita como uma revisão.  

Berninger et al. (2002) também descreve a composição de um texto como etapas 

mentais e ações. A escrita, neste caso, parte da geração de ideias para serem expressas 

pela escrita ou desdobra-se um processo em que uma ideia é representada pela 

linguagem escrita. As ideias tomam forma de palavras, de frases e de discurso, após 

passarem pelo processo de transcrição, que é subdividido em ação motora e ortografia. 

Estes processos são custosos e lentos para a criança no início da alfabetização, contudo 

podem tornar-se rápidos e fáceis se forem automatizados. A automatização da escrita 

favorece a moderação do uso da memória e da atenção. De acordo com Garcia (1998), a 

escrita é a forma de linguagem que leva o maior tempo para ser adquirida pelo ser 

humano. 

 Zorzi (1998) afirma que nem sempre os alunos conseguem ter domínio da 

linguagem escrita no tempo esperado pela escola, o que leva algumas crianças a 

enfrentarem dificuldades nesse processo. Torna-se importante e necessário que a criança 

seja estimulada a expressar-se verbalmente e expressar suas ideias, bem como ter 

oportunidades de estabelecer comunicações que colaboram com o aprendizado da 

escrita. As pesquisas buscam compreender as dificuldades que afetam os alunos e quais 

os fatores que interferem ou estão relacionados à aprendizagem da escrita e que 
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intrigam os professores para desvendar o motivo dos alunos não aprenderem 

(BARTHOLOMEU; SISTO; RUEDA, 2006; GUIDETTI; MARTINELLI, 2007; 

ZORZI; CIASCA, 2009; NOBILE; BARRERA, 2009; SCOZ; LUCCHINI, 2010; 

ANDRADE, 2011).  

 Alguns estudos empreenderam a perspectiva de relações entre o desempenho 

psicomotor e as aquisições de leitura e escrita (FURTADO, 1998; FÁVERO, 2004; 

VASCONCELOS; FIGUEREDO, 2006). Os estudos corroboram com a literatura da 

área. Segundo Le Boulch (1988), muitos problemas que ocorrem na escola, na fase de 

alfabetização, poderiam ser evitados ou superados com o trabalho de psicomotricidade, 

que, segundo o autor, pode ser um elemento importante no aprendizado da leitura e 

escrita, sendo a base para o aprendizado escolar. 

 Oliveira (2010) adverte ainda que a criança deve estar preparada para 

aprendizagem da escrita e da leitura, que são simultâneos. A escrita é adquirida a partir 

de certo grau de desenvolvimento intelectual, motor e afetivo e requer treino específico. 

Nesse contexto: “Uma ação pedagógica faz-se necessária e esta deve enfocar uma 

educação global, em que devem ser respeitados os potenciais intelectuais, sociais, 

motores e psicomotores” (OLIVEIRA, 2010, p.16). Com isso descreve algumas 

questões práticas que são fundamentais na relação da psicomotricidade com a escrita. 

A aprendizagem da escrita se dá principalmente por atividades escolares de 

cópia, ditado e escrita espontânea, que é uma expressão livre da escrita. A forma mais 

simples e primária de aprendizagem da escrita é a copia, que demanda destreza motora e 

perceptiva adequada e memória visual satisfatória. No ditado, a criança realiza a 

representação gráfica que envolve a memorização das palavras, acuidade auditiva e 

concentração para diferenciar os sons das letras e das palavras enunciados, além da 

atenção seletiva para reproduzir graficamente o que é indicado pela linguagem oral. 

Observa-se nesse processo que é mais comum a dificuldade na realização do ditado do 

que da cópia. 

Smith e Strick (2012) discorrem sobre o desenvolvimento da criança no processo 

de aprendizagem da escrita no Ensino Fundamental, observando que no primeiro ano as 

crianças utilizam palavras referentes ao que vêem, escutam e sentem e também 

ortografias inventadas, tal que escrevem ditados simples, em que ocorre troca de letras e 

inversão na sequência da frase. No segundo ano, a criança já tem uma escrita mais 

legível e melhora sua expressão gramatical. As crianças do terceiro ano já utilizam um 

vocabulário mais diversificado e conhecem algumas regras ortográficas, além de fazer 
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cópias perfeitas de livros e quadros. No quarto ano, a maioria das crianças já faz o uso 

da escrita cursiva e as sentenças são feitas com precisão. No quinto ano o aluno possui 

maior variação linguística e os seus pensamentos são claros em todos os parágrafos, 

com exatidão na escolha das palavras em uma sentença. 

A escrita espontânea se difere das ações anteriores, pois abarca o resgate de 

informações que foram aprendidas e que estão contidas na memória, a tomada de 

decisão e a organização de aprendizagens prévias de composição do texto para escrita. 

Além disso, o modelo visual e auditivo está ausente, o que confere um grau ainda maior 

de dificuldade. As atividades de escrita estão relacionadas, segundo Oliveira (2010), ao 

desempenho das habilidades psicomotoras. 

Oliveira (2010) descreve ainda em que medida as habilidades psicomotoras 

interferem nas aquisições escolares. O esquema corporal envolve o controle motor do 

corpo e em especial das mãos, interferindo na caligrafia. A orientação espacial e a 

lateralidade interferem na ordem de disposição do texto na folha de caderno. A 

definição do lado dominante também contribui para a melhora do tônus das mãos e para 

o desenvolvimento da noção de direita e esquerda. A orientação temporal está ligada 

diretamente ao ritmo da leitura e à ordem dos fatos.  O reconhecimento das expressões 

faciais e percepção social também são citados como fatores importantes para a 

expressividade na leitura. 

Diante da conceituação da psicomotricidade e da escrita, de acordo com a 

literatura educacional, verificou-se o papel fundamental destas variáveis para a 

aprendizagem e especificamente para as aquisições e desempenhos escolares. Nesse 

contexto, propôs-se o estudo das relações entre elas. A seguir descrevem-se os objetivos 

do presente estudo e a seção do método de estudo utilizado para o desenvolvimento da 

pesquisa.   
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4. OBJETIVO 

 

4.1 OBJETIVO GERAL   

 

O estudo teve como objetivo geral avaliar habilidades de psicomotricidade e o 

desempenho da escrita, para buscar relações entre esses processos em crianças de 2º e 5º 

ano do Ensino Fundamental I. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

 

 Investigar, em alunos de 2º e 5º ano, o desempenho em habilidades psicomotoras 

e em escrita. 

 Averiguar as diferenças de desempenho das crianças considerando o ano escolar 

e o sexo. 

 Correlacionar os desempenhos em habilidades psicomotoras e a escrita de 

escolares dos anos avaliados.   

 Verificar possíveis diferenças de correlação das habilidades psicomotoras e a 

escrita em crianças dos anos escolares avaliados.  
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5. MÉTODO 

 

5.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo exploratório, transversal, descritivo e correlacional. Quanto 

ao procedimento, foi realizado um levantamento de dados por meio da aplicação de 

testes de psicomotricidade e escrita. Os dados coletados possibilitaram a obtenção de 

informações relevantes sobre o problema para, posteriormente, levar a cabo a análise 

quantitativa e qualitativa dos dados e chegar às suas correspondentes conclusões. 

Associou-se a análise estatística às teorias para a compreensão e interpretação dos 

dados.  

 

5.2 PARTICIPANTES 

 

Participaram do estudo um total de 62 crianças de ambos os sexos, 28 

participantes são do sexo feminino (45,2%), que frequentavam o 2º e 5º anos do Ensino 

Fundamental I. A distribuição das idades dos participantes foi 15 alunos com 8 anos 

(24,2%), 9 com 7 anos (14,5%), 21 com 10 anos (33,9%) e 17 com 11 anos (27,4%). A 

média de idade das crianças foi de 9, 35, com desvio padrão de 1,47, sendo a idade 

mínima de 7 anos e a máxima de 11 anos. Em relação ao ano escolar, participaram 24 

alunos do 2º ano (38,7%) e 38 alunos do 5º ano (61,3%), todos do ensino fundamental I. 

 

5.3 MATERIAIS 

 

Foram aplicados dois Instrumentos. O primeiro instrumento é o teste Movement 

Assessement Battery of Children - MABC-2, para avaliação dos aspectos psicomotores. 

Para avaliação da escrita, foi utilizada a Escala de Avaliação da Escrita – EAVE. A 

seguir descrevem-se informações sobre os instrumentos e sobre a utilização de cada um 

deles.  

 

Movement Assessement Battery of Children  - MABC-2 

 

O teste Movement Assessement Battery of Children -MABC-2 (HENDERSON; 
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SUGDEN; BARNETT, 2007) é a segunda versão da bateria de Avaliação do 

Movimento da Criança - Moviment ABC, elaborado por Henderson e Sudgen em 1992. 

O teste possui evidência de validade para crianças de três a dezesseis anos e é composto 

de uma Lista de Checagem – LC, que antecipa a aplicação da segunda parte, que é uma 

Bateria de testes Motores. 

A Lista de Checagem tem por objetivo identificar crianças que podem apresentar 

transtornos motores, por isso foi elaborada para complementar a Bateria de testes 

motores. A LC deve ser preenchida pelo professor, que observa 15 itens divididos em 

três subseções – habilidade de autocuidado; habilidade em sala de aula; habilidade em 

aula de Educação Física e Recreação. A criança também deve ser observada no controle 

de seus movimentos. Os resultados da LC classificam a criança em alta probabilidade de 

transtorno motor; risco de apresentar transtorno motor e não apresenta transtorno motor. 

Na presente pesquisa não foi objetivo classificar os participantes sobre o risco de 

transtorno motor, por isso essa parte do teste não foi aplicada.  

 Para fins da avaliação de desempenho das habilidades psicomotoras, utilizou-se 

a Bateria de testes Motores, que é parte do teste Movement Assessement Battery of 

Children - MABC-2. Trata-se de uma avaliação envolvendo habilidades manuais e de 

equilíbrio, que possibilitam a identificação de dificuldades de movimento de crianças de 

três a dezesseis anos. É organizado em três partes de acordo com a faixa etária: de três a 

seis anos, de sete a dez anos e de onze a dezesseis anos. Cada parte possui seu próprio 

formulário de registro identificado por cores para cada idade, respectivamente: 

vermelho, verde e azul. A folha de registro utilizada foi a verde, que está de acordo com 

a faixa etária das crianças avaliadas no presente estudo. 

 Cada parte da bateria motora tem a finalidade de avaliar o nível de dificuldade 

de movimento nas habilidades manual, de mirar e receber e de equilíbrio. As provas de 

habilidade manual foram explicadas para a criança uma de cada vez, contudo, antes da 

aplicação, a atividade deve ser demonstrada à criança, que poderá treinar uma vez. As 

atividades para a avaliação dessa habilidade são:  

 1) Colocar pinos em orifícios de um tabuleiro: a criança deve segurar a caixa 

com os 12 pinos com uma das mãos e a outra mão deve apoiar sobre a base da mesa. Ela 

é instruída a utilizar o lado de preferência manual, e isso é anotado pelo aplicador. Ao 

sinal, a criança deverá pegar os pinos com a mão que estava em repouso e um de cada 

vez, inseri-los nos orifícios do tabuleiro, o mais rápido possível. É marcado o tempo de 

atividade por meio de cronômetro e registrado o tempo de realização da tarefa, até o 

http://www.pearsonclinical.com/therapy/authors/barnett-anna.html
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último pino ser inserido.  Posteriormente, inverte-se a posição dos materiais e avalia-se 

a outra mão.  

 2) Atividade de passar o laço: a criança colocará as mãos sobre a base da mesa. 

Ao sinal, deverá segurar um tabuleiro e passar a agulha com a linha pelos orifícios em 

movimento contínuo do primeiro até o último, passando por todos os orifícios. É 

solicitada a tarefa duas vezes e a mão escolhida para realização da tarefa fica a critério 

da criança. O cronômetro é acionado quando as mãos da criança perdem o contato com 

a mesa, o que é considerado como início da atividade de passar o laço. A contagem do 

cronômetro cessa quando a criança puxa o laço do último orifício. 

 3) Tracejar trilha das bicicletas: nessa atividade, a criança deve sentar com os 

pés tocando o chão e os braços descansando confortavelmente sobre a mesa. É colocada 

a Folha AB2 do teste no centro da mesa em frente à criança e uma caneta ao lado. A 

criança deverá tracejar uma linha, um o traço contínuo, sempre para frente, o melhor 

que puder. Na metade da folha está desenhado um arco e o traçado deverá seguir um 

caminho mais estreito. Deve-se continuar o traçado até o final, onde se encontra uma 

ilustração de uma casa. 

 As habilidades de mirar e receber são avaliadas pelas seguintes atividades: 

 1) Receber com as duas mãos: em um local amplo e sem obstáculos, é fixada no 

chão uma fita na distância de 2m a partir da parede e a criança deverá se posicionar 

atrás da faixa e executar a atividade nesse limite. A criança arremessará uma bola de 

tênis na parede e receberá a mesma usando as duas mãos. Para crianças de sete e oito 

anos, a bola pode quicar uma vez no chão antes de recebê-la, para a idade de nove e dez 

anos não é permitido o quicar, deverá receber a bola após o contato com a parede. A 

criança pode realizar 10 tentativas e são registradas apenas as realizações corretas. A 

bolinha não pode tocar o corpo da criança. Antes da aplicação da tarefa, a atividade 

deve ser demonstrada à criança que poderá realizar 5 tentativas para familiarização. 

 2) Arremessar o saquinho na base alvo: em um local livre de obstáculos, a 

criança se posiciona no local demarcado e arremessa o saquinho de feijão tentando 

acertar o alvo, que é um círculo no chão desenhado à distância de 1.8m da criança. 

Podem ser realizadas 10 tentativas e são registradas quando o objeto arremessado tiver 

contato com o alvo.  

Para avaliar as habilidades de equilíbrio, a criança deverá utilizar tênis e deve ser 

testada em lugar amplo e sem obstáculos. As atividades avaliadas são:  
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 1) Equilíbrio em uma perna na plataforma: a criança deve se equilibrar em um 

pé sobre uma plataforma de equilíbrio por 30 segundos. Inicia-se a marcação do tempo 

assim que a posição de equilíbrio tenha sido alcançada. A contagem de tempo cessa 

sempre que ocorre alguma falha no equilíbrio. As duas pernas são testadas, sendo 

permitido que a criança escolha a perna de preferência para equilibrar-se primeiro. São 

realizadas duas tentativas para cada perna. Marca-se o tempo que a criança conseguiu 

permanecer equilibrada. Antes da realização da tarefa, a mesma deve ser demonstrada à 

criança e esta executa por 15 segundos como tentativa para familiarização. 

 2) Caminhar com calcanhar/dedos à frente: nesta atividade, é fixada no chão 

uma fita em linha reta de 4,5m. A criança deve caminhar ao longo da linha fazendo o 

calcanhar de um pé tocar os dedos do outro pé a cada troca de passo. Iniciar com o pé 

preferido no início da linha. Serão realizadas duas tentativas e registra-se o número de 

passos em que houve contato calcanhar/dedos em equilíbrio sobre a linha, sendo 15 o 

máximo de passos exigidos. Antes da realização da tarefa, a mesma deve ser 

demonstrada a criança e esta executa cinco passos como tentativa para familiarização. 

 3) Saltar sobre a base (tapete) de chão: as bases de chão devem ser posicionadas 

uma ao lado da outra (adjacentes), em uma linha com seus lados longos se tocando e 

com as cores alternadas. A criança inicia ficando em um pé sobre a primeira base de 

chão (amarela). Partindo da posição estática, deve executar cinco saltitos consecutivos, 

de base em base, parando na última base de forma equilibrada. A criança deverá 

escolher qual perna irá começar a tarefa. Ambas são testadas. Registra-se o número de 

saltitos consecutivos, sendo anuladas as aterrissagens entre as linhas. Antes da 

realização, a tarefa deve ser demonstrada e a criança realiza cinco saltitos para 

familiarização. Para a correção do teste considerou-se os resultados anotados em cada 

tarefa, o número de tentativas, de acertos e erros cometidos ou tempo gastos para 

executar a tarefa. Foi atribuído um valor de acordo com os escores próprios do teste, 

contabilizando o desempenho geral da criança.  

 

Escala de Avaliação da Escrita – EAVE 

 

A Escala de Avaliação da Escrita - EAVE (SISTO, 2005) permite a avaliação do 

desempenho em escrita e possui evidências de validade para estudantes de seis a dez 

anos, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Avalia a escrita ortográfica e o uso correto 
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da letra maiúscula e acentuação. Trata-se de uma escala com 55 palavras, que são 

ditadas pelo aplicador aos estudantes. A palavra deve ser ditada apenas uma vez e não 

pode ser repetida. É antecipado quando a palavra inicia com letra maiúscula. A criança 

deve escrevê-la como entendeu e não deve repeti-la. Para cada palavra certa escrita é 

atribuído um ponto. A pontuação máxima são 55 pontos. Alguns exemplos de palavras 

ditadas são: ficou, animais, chácara, quente, tarde, seus. 

 

5.4 PROCEDIMENTOS ÉTICOS  

 

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Univás, sob parecer número 547313, conforme resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde. Realizou-se uma reunião para esclarecimentos sobre os 

objetivos da pesquisa com as professoras de cada uma das salas e com os pais e ou 

responsáveis pelas crianças envolvidas no estudo. Os pais ou responsáveis assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, para autorização da participação 

dos alunos. 

 

5.5 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS  

 

Os testes foram aplicados conforme seus manuais de instrução recomendavam e 

foram descritos no item de materiais. O teste MABC-2 foi aplicado na própria escola, 

individualmente, em local pré-determinado pela diretora e agendado previamente de 

acordo com o professor de sala, com a duração aproximada de 20 minutos por criança. 

O teste EAVE foi realizado coletivamente, nas respectivas salas de aula, em horário 

previamente agendado e cedido pelo professor.  

 

5.6 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise estatística foi descritiva e inferencial e utilizou-se o programa estatístico 

StatisticalPackage for the Social Sciences- SPSS 20, um pacote estatístico para análise 

de estudos em ciências sociais. O tratamento descritivo dos dados aponta frequências, 

porcentagem, as médias e desvio padrão. Depois, realizaram-se as estatísticas 

inferenciais de diferença estatística significativa entre os postos e a correlação. O nível 
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de significância adotado foi de p < 0,05. Foram realizados os testes não paramétricos U 

de Mann-Whitney, para comparação dos postos atribuídos à amostra. A hipótese nula se 

refere à distribuição igual para o 2º e 5º ano e para meninos e meninas. Para análise da 

correlação entre as variáveis de habilidades motoras e a escrita foi utilizado o teste de 

Spearman’s. A discussão dos dados foi realiza à luz das teorias e pesquisas 

educacionais.  
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6. RESULTADOS 

 

Os resultados foram analisados considerando-se os objetivos propostos de 

correlacionar a psicomotricidade e a escrita. São apresentados os resultados das 

avaliações do teste de avaliação psicomotora, do ditado e as correlações estabelecidas 

em geral e por série. A Tabela 1 apresenta a média, desvio padrão geral das habilidades 

psicomotoras. 

 
Tabela 1: Média e desvio padrão geral das habilidades psicomotoras. 

 

 Média Desvio Padrão 

Mão preferida pinos 27”74 5”00 

Mão não preferida pinos 31”80 6”80 

Passar cordão 28”24 7”58     

Equilíbrio melhor perna 19”09 9”11                       

Equilíbrio pior perna    14”41 9”17 

Desenhar trilha 2,81 2,00 

Receber com 2 mãos 7,84 2,18 

Lançar no alvo 5,84 1,82 

Andar sobre linha 13,63 2,91 

Saltar tapete pé preferido 4,58 0,91 

Saltar tapete pé não preferido 4,13 1,31 

 

Considerando que as provas mão preferida pinos, mão não preferida pinos, 

passar cordão, equilíbrio melhor perna e equilíbrio pior perna são avaliadas por tempo 

de execução da atividade, os resultados são apresentados em segundos e milésimos de 

segundos. As provas desenhando trilha, receber com as duas mãos, lançar no alvo, andar 

sobre linha, saltar tapete pé preferido e saltar tapete pé não preferido foram avaliadas 

por acerto e erro, por isso os resultados foram expressos pela média da pontuação geral. 

Na tabela 2 apresentam-se as médias e desvio padrão das habilidades motoras avaliadas. 
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Tabela 2: Média e desvio padrão das habilidades motoras por ano escolar.   

 

 Ano escolar Média Desvio padrão 

Mão preferida pinos 
2º 31”41 4”12 

5º 25”42 4”05 

Mão não preferida pinos 
2º 37”45 6”10 

5º 28”23 4”39 

Passar cordão 
2º 33”33 7”74 

5º 25”02 5”48 

Equilíbrio melhor perna 
2º 11”77 6”38 

5º 23”71 7”40 

Equilíbrio pior perna 
2º 10”08 7”04 

5º 17”14 9”39 

Desenhar trilha 
2º 3,50 2,28 

5º 2,37 1,69 

Receber com 2 mãos 
2º 6,75 2,59 

5º 8,53 1,57 

Lançar no alvo 
2º 4,71 1,36 

5º 6,55 1,71 

Andar sobre linha 
2º 11,92 3,84 

5º 14,71 1,31 

Saltar tapete pé preferido 
2º 4,08 1,28 

5º 4,89 0,31 

Saltar tapete pé não preferido 
2º 3,25 1,56 

5º 4,68 0,70 

 

Considerando que as provas mão preferida pinos, mão não preferida pinos, 

passar cordão, equilíbrio melhor perna e equilíbrio pior perna são avaliadas por tempo 

de execução da atividade, os resultados são apresentados em segundos e milésimos de 

segundos. Nas provas mão preferida pinos, mão não preferida pinos e passar o cordão, o 

menor tempo refere-se à maior habilidade, sendo assim verifica-se que o desempenho 

do 5º ano é sempre superior ao desempenho do 2º ano. Ao se tratar do equilíbrio com a 

melhor perna e equilíbrio com a pior perna, leva-se em conta que quanto mais tempo a 

criança conseguir permanecer em equilíbrio, melhor é o seu desempenho, neste caso 

verificou-se que o desempenho do 5º ano foi melhor do que o 2º ano. 
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As provas desenhando trilha, receber com duas mãos, lançar no alvo, andar 

sobre linha, saltar tapete pé preferido e saltar tapete pé não preferido são avaliadas por 

acerto e erro. Na prova desenhando trilhas é considerado um ponto para cada erro do 

traçado, ou seja, um ponto cada vez que a criança sai do trilho da bicicleta. Considera-se 

melhor desempenho o menor número de erros, sendo que 5º ano desempenhou melhor 

que o 2º ano. Para a habilidade receber a bola com as duas mãos, lançar no alvo, andar 

sobre linha, saltar tapete com pé preferido, saltar tapete com pé não preferido, o maior 

número de acertos corresponde à maior habilidade na tarefa, sendo assim o 5º ano 

novamente apresentou melhor desempenho. 

Para averiguar se as diferenças encontradas entre as médias do segundo e quinto 

ano foram significativas, foi realizado o teste U de Mann-Whitney e considerado p< 

0,001. Observou-se, na comparação, que o 5º ano obteve pontuações significativamente 

superiores às pontuações do segundo ano em todas as provas. A Tabela 3 apresenta 

resultados de média e desvio padrão para verificar diferenças entre sexos em cada 

habilidade motora avaliada.  

 



59 
 

Tabela 3: Média e desvio padrão para o sexo feminino e masculino para cada habilidade motora. 

 

 Sexo Média Desvio padrão 

Mão preferida pinos 
F 26”29 5”06 

M 28”94 4”68 

Mão não preferida pinos 
F 30”38 7”26 

M 32”96 6”25 

Passar cordão 
F 28”52 7”72 

M 28”00 7”57 

Equilíbrio melhor perna 
F 19”86 9”18 

M 18”45 9”14 

Equilíbrio pior perna 
F 15”24 9”90 

M 13”73 8”62 

Desenhar trilha 
F 2,32 1,63 

M 3,21 2,21 

Receber com 2 mãos 
F 6,93 2,59 

M 8,59 1,43 

Lançar no alvo 
F 5,57 1,62 

M 6,06 1,96 

Andar sobre linha 
F 14,46 1,34 

M 12,94 3,62 

Saltar tapete pé preferido 
F 4,79 0,49 

M 4,41 1,13 

Saltar tapete pé não preferido 
F 4,32 0,94 

M 3,97 1,54 

 

Considerando que as provas mão preferida pinos, mão não preferida pinos, 

passar cordão, equilíbrio melhor perna e equilíbrio pior perna são avaliadas por tempo 

de execução da atividade, os resultados são apresentados em segundos e milésimos de 

segundos. As provas desenhando trilha, receber com duas mãos, lançar no alvo, andar 

sobre linha, saltar tapete pé preferido e saltar tapete pé não preferido são avaliadas por 

acerto e erro. Para averiguar se as diferenças encontradas entre as médias do sexo F e M 

foram significativas, foi realizado o teste U de Mann-Whitney, considerando p< 0,001 

na comparação entre sexo feminino e masculino para todas as habilidades avaliadas. Os 

resultados indicaram que na habilidade mão preferida pinos e equilíbrio na pior perna 

houve diferença significativa, nas demais habilidades não houve diferença significativa 
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entre os sexos. A seguir a Tabela 4 apresenta os resultados de média, desvio padrão, 

assimetria e curtose do ditado.  

 
Tabela 4: Média, desvio padrão, assimetria e curtose do ditado total de todos os participantes. 

 

Estatística descritiva Ditado 

N 62 

Média 41,90 

DP 15,37 

Assimetria -1,180 

Curtose 0,267 

 

 Observa-se, na tabela 4, que a pontuação média no ditado foi de 41, 90 pontos, 

com desvio padrão de 15,37 pontos. Os valores de assimetria e curtose foram 

respectivamente, -1,180 e 0,267. A Figura 1 mostra a distribuição da curva do ditado.  

 
Figura 1. Distribuição da curva do Ditado  

 

 
 

 Os valores de simetria indicam que a distribuição da pontuação das crianças foi 

fortemente assimétrica e que a distribuição não foi normal, assim, optou-se pelo uso das 

análises estatísticas não paramétricas para as análises do ditado. A tabela 5 mostra 

resultados de média e desvio padrão geral do ditado.  
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Tabela 5: Média e desvio padrão geral do ditado por ano escolar 

 

 2º ano 5º ano 

Total de alunos 24 38 

Média 25,95 51,97 

DP 13,42 2,95 

 

Na tabela 5, podemos observar que num total de 24 alunos do 2º ano, a média no 

ditado foi de 25,95 pontos, com desvio padrão de 13,42 pontos. No total de 38 alunos 

do 5º ano, a média foi de 51,97 pontos, com desvio padrão de 2,95 pontos. Foi realizado 

o teste U de Mann-Whitney, que mostrou diferença significativa entre as distribuições 

das pontuações no ditado das crianças de 2º e 5º anos (p<0,001). Na Tabela 6 estão 

expressos os valores de média e desvio padrão do ditado em relação ao sexo.  

 
Tabela 6: Média e desvio padrão geral do ditado para o sexo feminino e masculino. 

 

 Feminino Masculino 

Total de alunos 28 34 

Média 42,64 41,29 

DP 14,95 15,90 

 

Na tabela 6, podemos observar que no total de 28 alunas do sexo feminino, a 

média do ditado total foi de 42,64 pontos, com desvio padrão de 14,95 pontos. No total 

de 34 alunos do sexo masculino, a média foi de 41,29 pontos, com desvio padrão de 

15,90 pontos. O teste U de Mann-Whitney mostrou que não houve diferença entre as 

distribuições das pontuações no ditado das crianças em relação ao sexo (p<0,001). A 

Tabela 7 apresenta os resultados de correlação entre as habilidades psicomotoras e o 

resultado geral do ditado.   
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Tabela 7: Correlação das habilidades motoras e ditado. 

 

Habilidades Ditado 

 Rho P 

Mão preferida pinos -0,527** 0,000 

Mão não preferida pinos -0,480** 0,000 

Passar cordão -0,526** 0,000     

Equilíbrio melhor perna  0,505** 0,000                       

Equilíbrio pior perna  0,290** 0,022 

Desenhar trilha -0,284** 0,025 

Receber com 2 mãos  0,374** 0,003 

Lançar no alvo  0,424** 0,001 

Andar sobre linha  0,391** 0,002 

Saltar tapete pé preferido  0,273** 0,032 

Saltar tapete pé não preferido  0,416** 0,001 

 

Observa-se, na tabela 7, que todas as correlações foram significativas quando se 

considera o resultado geral da avaliação psicomotora e o resultado geral da avaliação da 

escrita. Para correlação entre as habilidades de mão preferida pinos, mão não preferida 

pinos e passar cordão com o ditado, a correlação foi negativa e moderada, sendo a 

correlação inversamente proporcional, já que deve-se considerar que, nestas provas, 

quanto menor o tempo de realização da tarefa, melhor o desempenho na atividade.  

A correlação entre o equilíbrio na melhor perna e o ditado foi positiva e 

moderada, e entre equilíbrio pior perna e ditado foi positiva baixa. Nessas provas, 

quanto mais tempo se consegue permanecer em equilíbrio, melhor é o desempenho. Na 

prova desenhar trilha, é atribuído um ponto para cada erro do traçado, assim o melhor 

desempenho é verificado pelo menor número de erros, sendo que na prova de ditado, 

para cada palavra certa escrita é atribuído um ponto. A correlação foi negativa e baixa. 

A correlação entre receber com duas mãos e o ditado foi positiva e baixa. A 

correlação entre a prova lançar no alvo e ditado foi positiva e moderada. Andar sobre a 

linha e ditado foi positiva e baixa. A correlação entre saltar tapete pé preferido e o 

ditado foi positiva e baixa. A correlação entre saltar tapete pé não preferido e ditado foi 

positiva e moderada. No geral, as provas de equilíbrio e o ditado mostraram resultados 
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de correlação positiva, indicando que quanto melhor a habilidade psicomotora, melhor o 

desempenho de acertos na escrita.  

 Buscando verificar em que medida cada ano escolar se manifesta nas correlações 

verificadas entre a avaliação psicomotora e a avaliação da escrita, na Tabela 8 

apresentam-se os resultados da análise de correlação das habilidades motoras e ditado 

dos alunos do 2º ano do Ensino fundamental I. 

 

Tabela 8: Correlação das habilidades motoras  com o ditado dos alunos do 2º ano  

 

Habilidades 
Ditado 

Rho P 

Mão preferida pinos 0,205 0,337 

Mão não preferida pinos 0,433* 0,034 

Passar cordão -0,175 0,413 

Equilíbrio melhor perna 0,188 0,380 

Equilíbrio pior perna    0,114 0,594 

Desenhar trilha -0,075 0,729 

Receber com duas mãos 0,269 0,203 

Lançar no alvo 0,262 0,215 

Andar sobre linha -0,146 0, 497 

Saltar tapete pé preferido 0,008 0,971 

Saltar tapete pé não preferido 0,204 0,340 

 

 De acordo com a tabela 8, a correlação da habilidade mão não preferida pinos e 

o ditado foi significativa, positiva e moderada. A Tabela 9 mostra a correlação para cada 

habilidade motora avaliada com o resultado geral do ditado dos alunos do 5º ano do 

Ensino Fundamental I. 
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Tabela 9: Correlação das habilidades motoras com o ditado dos alunos do 5º ano 

 

Habilidades 
Ditado 

Rho P 

Mão preferida pinos            -0,190 0,252 

Mão não preferida pinos             0,077 0,645 

Passar cordão            -0,261 0,113     

Equilíbrio melhor perna            -0,080 0,634                      

Equilíbrio pior perna               -0,144 0,388 

Desenhar trilha            -0,183 0,271 

Receber com duas mãos            -0,065 0,698 

Lançar no alvo            -0,044 0,795 

Andar sobre linha  -0,353* 0,030 

Saltar tapete pé preferido -0,290 0,078 

Saltar tapete pé não preferido -0,294 0,073 

 

De acordo com a tabela 9, apenas a habilidade andar sobre a linha foi 

significativa. A correlação entre a habilidade andar sobre a linha e o ditado é negativa e 

baixa, sendo que o resultado dessa habilidade é mostrado pelo tempo de realização da 

atividade, ou seja, quanto menor o tempo, melhor é o desempenho na tarefa. 
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7. DISCUSSÃO  

 

 O presente estudo objetivou avaliar e correlacionar a psicomotricidade e a escrita 

das crianças de 2º e 5º ano do ensino fundamental I. Para isso, levantou-se dados sobre a 

psicomotricidade e escrita e utilizou-se, como instrumentos de avaliação, os testes 

MABC-2 para avaliar as habilidades motoras e a EAVE para avaliar o desempenho em 

escrita, por meio da escrita ortográfica de palavras ditadas. Os resultados dessa pesquisa 

de maneira geral corroboram com a literatura apresentada (OLIVEIRA, 2010; 

FERREIRA; MARTINEZ; CIASCA, 2010; COPPEDE; OKUDA; CAPELLINI, 2012; 

AMBROSIO, 2011; PAPALIA; FELDMAN, 2013; ) 

 Na comparação das habilidades avaliadas pelo MABC-2 entre o 2º e 5º ano, foi 

observado que o 5º ano obteve pontuações significativamente superiores às pontuações 

do 2º ano em todas as provas. Resultado adequado, considerando o processo de 

maturação e toda a experiência de movimentos já vivenciada pelos alunos do 5º ano 

(DUZZI; RODRIGUES; CIASCA, 2013; AMBRÓSIO, 2011).   

Na comparação das habilidades motoras entre os sexos, foi observado que na 

habilidade mão preferida pinos e equilíbrio na pior perna houve diferença significativa e 

nas demais habilidades não houve diferença. O melhor desempenho das meninas na 

habilidade mão preferida pinos e equilíbrio na pior perna pode ser comentado 

retomando os estudos de Gardinal e Marturano (2007), que atribuem às meninas mais 

atenção, concentração e paciência na realização de tarefas. Contudo, Silva et al (2011) 

advertem que é fundamental estimular as capacidades motoras de todas as crianças, 

levando-as a experimentar diferentes movimentos para que tenham a possibilidade de se 

destacar nas mais variadas habilidades. 

Na comparação dos dados coletados na EAVE do 2º ano com o 5º ano, a 

pontuação média foi de 41,90 pontos num total de 55 pontos. Os alunos do 2º ano 

atingiram 25,95 pontos (DP 13,42) e os alunos do 5º ano atingiram 51,97 pontos (DP 

2,95). Houve diferença significativa entre as distribuições das pontuações, conforme 

Suehiro e Santos (2012), em seus estudos, verificaram que os erros ortográficos 

cometidos pelos alunos vão gradativamente se tornando ocasionais, à medida que as 

crianças avançam nas séries, conhecem um léxico cada vez mais amplo e passam a 

dominar cada vez mais o sistema ortográfico.  

O resultado da avaliação pela EAVE, por sexo, apontou que em 28 alunas do 

sexo feminino, a média do ditado foi de 42,64 pontos em um total de 55 pontos. No 



66 
 

total de 34 alunos do sexo masculino, a média foi de 41,29 pontos, sendo que não houve 

diferença significativa entre as distribuições das pontuações no ditado das crianças por 

sexo. Os resultados correspondem com o trabalho de Gardinal e Marturano (2007), que, 

ao investigarem o comportamento e desempenho escolar de meninos e meninas, 

concluem que em relação ao desempenho escolar não há diferença, porém em relação ao 

comportamento há diferença significativa. Os meninos são mais agitados, impacientes, 

agressivos, provocativos e salientes, mas o comportamento nestes casos não interfere no 

desempenho cognitivo, e sim no relacionamento com o professor e colegas.  

A respeito dos resultados de correlação por ano escolar, verificou-se que as 

habilidades motoras das crianças do 2º ano do Ensino Fundamental e o ditado foram 

significativas apenas para atividade de habilidade mão não preferida pinos, sendo uma 

correlação positiva e moderada. A prova de mão não preferida, nesse caso, mostrou um 

resultado adverso, sendo o baixo desempenho ou o maior tempo gasto para a colocação 

de pinos no tabuleiro relacionada à prova de escrita. O resultado pode demonstrar a 

indefinição da lateralidade, especificamente nas crianças avaliadas. Especula-se ainda 

que poucas relações puderam ser atribuídas ao 2º ano nas correlações gerais do estudo, 

o que pode indicar a necessidade de mais estímulos psicomotores na série. 

 Pesquisas levantadas neste estudo mostraram que a psicomotricidade pode ser 

considerada uma forte aliada no processo de desenvolvimento escolar (SILVA et al, 

2011; SARMENTO; BRAGA; MARTINS; ALMEIDA, 2008; BRÊTAS et al, 2005; 

FERREIRA, MARTINEZ; CIASCA, 2010). Para isso, a avaliação do desempenho 

psicomotor, utilizado na presente pesquisa, envolveu habilidades manuais (coordenação 

motora fina, visomotora) e de equilíbrio (coordenação motora ampla, esquema corporal, 

organização espacial e organização temporal), buscando evidências que o estímulo 

psicomotor atue de forma significativa no desenvolvimento escolar da criança (SILVA 

et al, 2011; FÁVERO, 2004). 

Os resultados de correlação entre as habilidades psicomotoras e a EAVE, em 

geral, foram significativos e corroboram com resultados apresentados por Gomes 

(1998), que sugere que criança com melhor desempenho cognitivo e psicomotor tem 

também melhor desempenho em escrita e aritmética. Fávero (2004) também relacionou 

a psicomotricidade e escrita em escolas particulares e confirma a relação entre os 

processos. 

Sobre os resultados de correlação das habilidades motoras com o ditado das 

crianças do 5º ano, verificou-se que a habilidade andar sobre a linha foi significativa. A 
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correlação entre a habilidade andar sobre a linha e o ditado é negativa e baixa. Deve-se 

considerar que o resultado dessa habilidade é mostrado pelo tempo de realização da 

atividade, ou seja, quanto menor o tempo, melhor é o desempenho na tarefa. Nesse caso, 

a correlação significativa foi coerente, indicando correlação entre o melhor equilíbrio e 

a atividade de escrita com menor número de erros.  

Outros resultados do 5º ano mostram resultados de correlação negativos, não 

significativos entre as habilidades de mão preferida pinos, mão não preferida pinos e 

passar cordão, andar sobre a linha e o ditado, sendo a correlação inversamente 

proporcional. Para compreender essa correlação, leva-se em consideração que o 

resultado das habilidades é mostrado pelo tempo de realização da tarefa, ou seja, quanto 

menor o tempo, melhor é o desempenho da criança. O mesmo aconteceu para habilidade 

desenhando trilha e o ditado, em que foram mostradas uma correlação negativa e 

inversa. A prova desenhando trilha foi avaliada de acordo com os erros cometidos 

durante a trilha, sendo assim, quanto menor a pontuação, melhor o desempenho. 

Para fins de análise, observa-se que são as habilidades que se referem a 

habilidades de coordenação motora fina e coordenação visomotora, ou seja, habilidades 

psicomotoras frequentemente relacionadas à escrita. Para Feder e Majnemer (2007), a 

coordenação motora fina é a habilidade com maior relação com a escrita. Alguns 

autores defendem que a psicomotricidade pode ser considerada uma preparação para o 

desenvolvimento da escrita por ser uma habilidade cognitiva complexa que envolve 

diversos processos cognitivos relacionados aos processos motores (AJURIAGUERRA, 

1988; MUSZKAT; RIZZUTTI, 2005). 

Da mesma forma, sobre as relações de habilidades manuais no 5º ano, Gallahue 

e Ozmun (2001); Coppede, Okuda e Capellini (2012) verificam que o aumento da idade 

cronológica e os avanços do ano escolar fazem com que a criança fique mais exposta à 

escrita e, portanto, melhora o desempenho motor fino, sensorial e perceptivo, 

apresentando maior organização dos sistemas sensoriais e motores. Da mesma forma 

pode-se dizer que o nível escolar e a idade das crianças também são importantes para 

avaliação do desenvolvimento e compreensão da linguagem escrita.  

 Para as provas receber com duas mãos e lançar no alvo do teste MABC-2, 

correlacionado com o ditado, o resultado foi positivo. O resultado encontrado deve 

considerar a habilidade manual como habilidade necessária para ambas tarefas, mesmo 

considerando as provas de receber com duas mãos e lançar no alvo como habilidades de 
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coordenação motora grossa, por utilizarem preensão, que prepara para coordenação 

motora fina, ligada ao movimento de pinça. 

 As provas equilíbrio melhor perna, equilíbrio pior perna,  andar sobre linha, 

saltar tapete pé preferido e saltar tapete pé não preferido, correlacionando ao ditado, 

apresentaram resultado significativo e positivo. Estas provas estão relacionadas 

diretamente à postura, equilíbrio, noção espacial e temporal além do domínio do corpo. 

As provas equilíbrio na melhor perna e equilíbrio na pior perna são avaliadas por tempo, 

quanto maior o tempo de equilíbrio maior o desempenho. Nas provas saltar tapete pé 

preferido e saltar tapete pé não preferido, a pontuação é feita pelo número de acertos, 

também considerado maior desempenho quanto maior for a pontuação. Neste caso, 

verificou-se a correlação positiva, pois as duas variáveis aumentam proporcionalmente. 

 De forma geral, o estudo alcançou seus objetivos de avaliar e correlacionar os 

processos de psicomotricidade e escrita. Verificou-se que as amostras se diferem 

conforme o esperado em séries extremas, do início e do final do Ensino Fundamental I. 

Todavia, pode-se especular, pelas análises do segundo ano, que ainda há dúvidas na 

definição de aspectos psicomotores importantes como a lateralidade e verificou-se baixo 

desempenho em aquisições de aprendizagens fundamentais, como a escrita. Se for 

levado em consideração que o trabalho versa sobre a importância da psicomotricidade 

para aprendizagens escolares como a escrita, sugere-se maior investimento nos 

processos de forma equivalente e planejada. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Muitos são os aspectos envolvidos nas aprendizagens escolares, principalmente 

na aquisição da escrita. As habilidades de escrita e desenvolvimento motor merecem 

atenção de pesquisadores, professores e pais, devido à sua importância no 

desenvolvimento da criança e por ser fundamental para as atividades de vida diária. 

Como foram abordadas no presente estudo, as pesquisas em psicomotricidade buscam 

relações com atividades de alfabetização. Com isso, este estudo pode apresentar uma 

pequena atualização nos resultados de pesquisa na área da psicomotricidade e educação.  

 Os resultados apresentados corroboraram com estudos anteriores que envolvem 

a psicomotricidade e a escrita. Foi verificado que aspectos motores podem ser um dos 

elementos importantes no processo de aprendizagem escolar. Isso sugere que precisam 

ser estimulados desde os anos iniciais, porque exercem importante papel na formação da 

criança. Indica-se que o trabalho com a psicomotricidade pode prevenir dificuldades de 

aprendizagem, uma vez que se apresentam correlações.  

 De acordo com os estudos levantados na presente pesquisa e os resultados 

encontrados na mesma, sugere-se maior atenção na preparação específica de professores 

ou profissionais ligados à educação escolar, para que apliquem conhecimentos da 

psicomotricidade para preparar as atividades em geral e principalmente as de escrita.   

Sabe-se que os professores podem interferir na relação do aluno com a alfabetização, 

por isso torna-se importante a formação docente para preparar professores que possam 

oferecer às crianças atividades dentro de uma concepção voltada para o movimento que 

valorize o corpo. 

Faz-se referência a limitações desse estudo, citando a amostra observada, que foi 

apenas turmas de série inicial de alfabetização e o ano final do Ensino Fundamental I. 

Neste sentido não foi possível comparar os diferentes anos e faixas etárias do Ensino 

Fundamental completo. A quantidade de alunos da amostra também pode ser 

considerada pequena e de apenas um tipo de ensino, a escola pública. Com isso, as 

análises considerando os tipos de sistemas educacionais não foram consideradas, tão 

pouco se pode obter a generalização das informações, o que confere um caráter apenas 

exploratório à pesquisa. As pesquisas futuras poderão buscar estabelecer relações mais 

pormenorizadas entre psicomotricidade e a escrita, à medida que são amplas as 

possibilidades de investigação desses processos e necessitam de atualização constante. 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE (1º via)  

 

 

Senhores pais ou responsáveis, seu filho está sendo convidado para participar 

como voluntário da pesquisa “Avaliação e correlação entre psicomotricidade e escrita”, sob 

a responsabilidade da pesquisadora Maria Camila Moreira Fonseca, aluna do Mestrado 

em Educação da Univás sob a orientação da Profª Drª Susana Gakyia Caliatto.  

A justificativa para o desenvolvimento desta pesquisa é aplicar um instrumento 

que avalia o desenvolvimento motor e a escrita da criança.  

 

Assinando este Termo de Consentimento o (a)senhor(a) demonstrará que está ciente de 

que:  

 

1- O objetivo da pesquisa é avaliar o desenvolvimento psicomotor e a escrita. 

 

2- Será realizado um encontro com as crianças na própria escola no horário de aula, no 

qual serão aplicados dois instrumentos, a Escala de Avaliação da Escrita (EAVE), que 

permite a avaliação do desempenho em escrita das crianças e o Teste Movement 

Assessement Battery of Children (MABC-2), para avaliar a dificuldade motora. A 

aplicação do teste MABC-2 será individualmente em local pré-determinado pela escola 

e agendado previamente de acordo com o professor de sala. Os alunos executarão 

atividades motoras de habilidades manuais, mirar e receber e equilíbrio. O EAVE será 

aplicado coletivamente em sala de aula. Serão ditadas 55 palavras e os alunos deverão 

escrevê-las em folha fornecida pela pesquisadora. O tempo estimado é de 20 minutos.   

 

3- Esses testes costumam ser bem aceitos e não trazem nenhum risco, desconforto ou 

prejuízos a sua integridade física, moral ou psicológica. 

 

4- A criança não terá benefícios diretos, mas a pesquisa trará para a sociedade maior 

conhecimento das dificuldades ou problemas para a aquisição da leitura e escrita, o que 

propicia criar intervenções adequadas para uma melhor aprendizagem das crianças. 

 

5- Essa pesquisa é meramente investigativa e não haverá continuidade para o 

participante, como por exemplo, intensificação de ensino relacionado ao 

reconhecimento de palavras durante ou após a realização da pesquisa; 

 

6- Poderá contatar o Comitê de Ética em Pesquisa da Univás para eventuais 

esclarecimentos ou informações adicionais, assim como para apresentar reclamações em 

relação à pesquisa pelo telefone: (035) 3449-2199. O Comitê de Ética em Pesquisa da 

Univás está localizado à Av. Pref. Tuany Toledo, 470, Fátima I, com horário de 

atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 17h. 

7- Poderá entrar em contato com a responsável pelo estudo, Maria Camila Moreira 

Fonseca, sempre que julgar necessário pelo telefone (35) 99821968 e pelo e-mail 

mcmfonseca1@hotmail.com; 

 

8- Os pais ou responsáveis e também as próprias crianças participantes estarão livres 

para interromperem a qualquer momento sua participação na pesquisa; 
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9- A criança que participar da pesquisa não sofrerá prejuízos na instituição de ensino. E 

as crianças que não participarem ou desejarem interromper sua participação na pesquisa 

também não sofrerão prejuízos na instituição; 

 

10- Os dados pessoais de seu filho (a) serão mantidos em sigilo, e não serão utilizados 

em momento algum, nem mesmo em publicações. Apenas serão utilizados resultados 

gerais obtidos por meio da pesquisa e que serão empregados somente para alcançar os 

objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua publicação na literatura científica 

especializada; 

 

12- Este Termo de Consentimento é feito em duas vias, sendo que uma permanecerá em 

meu poder e outra com a pesquisadora responsável. 

 

 

Termo de consentimento livre, após esclarecimento 

 

Eu, __________________________________________, li e/ou ouvi o esclarecimento 

acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento meu filho(a) será 

submetido(a). A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu 

entendi que sou livre para interromper a participação de meu filho(a) a qualquer 

momento, assim como ele próprio pode decidir e/ou interromper sua participação, sem 

justificar nossa decisão e que isso não afetará em nada a vida escolar de meu filho. Sei 

que o nome e dados pessoais, meus e de meu filho não serão divulgados, que não terei 

despesas e não receberei dinheiro pela participação do meu filho no estudo. 

Eu concordo em autorizar meu filho ________________________________________, 

a participar do estudo. 

 

Santa Rita do Sapucaí, MG, ____ de __________ de 2014. 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Voluntário(a) ou responsável legal 

RG: ___________________ 

CPF:___________________ 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

            Pesquisadora responsável                Pesquisadora responsável 

     Profª Drª Susana Gakyia Caliatto                       Maria Camila Moreira Fonseca 

 

        Universidade do Vale do Sapucaí                  Universidade do Vale do Sapucaí 
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