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                                              RESUMO 

 

As dificuldades de aprendizagem são desafios para as escolas, professores e pais. Compreender 

quais são os aspectos que interferem na aprendizagem permite ao professor traçar estratégias 

que viabilizem não somente o processo de ensino-aprendizagem, mas também que 

proporcionem novas perspectivas na condução pedagógica.  Estudos apontam diversos fatores 

que interferem na aprendizagem, dentre eles, há o desempenho psicomotor, pois as habilidades 

motoras são consideradas necessárias para o aprendizado da escrita, leitura e aritmética. O 

objetivo deste estudo transversal foi investigar o desempenho psicomotor em um grupo de 

alunos do Ensino Fundamental I classificados nos níveis inferiores das provas de competências 

em leitura, escrita e aritmética. Os participantes foram alunos do 2º, 3º, 4º e 5º anos de uma 

Escola Municipal de Ensino Fundamental de São Paulo, de ambos os sexos com idades entre 7 

e 11 anos. Inicialmente os professores apontaram, através um de questionário específico, quais 

alunos apresentavam prejuízos no rendimento escolar. Posteriormente, houve um período de 

avaliação de todos os participantes permitindo uma comparação entre as informações 

fornecidas pelos professores e os resultados obtidos nas provas. De tal modo, 104 participantes 

foram avaliados por meio de três instrumentos psicométricos distintos referentes à leitura, 

escrita e aritmética a fim de se obter o grupo amostral deste trabalho. Respectivamente, foram 

empregadas como avaliações a Prova de Escrita sob Ditado versão reduzida – PED-vr, Teste 

de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras – TCLPP e a Prova de Aritmética – 

PA. O grupo final foi de 35 alunos, composto por aqueles que apresentaram, em qualquer uma 

das provas, pontuação padrão entre 70 e 84, considerada baixa, e pontuação padrão abaixo de 

70, considerada muito baixa. Este grupo foi então avaliado pela Escala de Desenvolvimento 

Motor – EDM, para verificação do desempenho motor. Os resultados apontaram que houve 

grande concentração de alunos com baixa competência nas provas de leitura, escrita e aritmética 

nas classificações inferiores e muito inferiores da EDM. As correlações entre as provas 

acadêmicas e a EDM foram mais evidenciadas quando segmentadas por sexo, principalmente 

no grupo feminino. Considerando-se os dados obtidos neste trabalho, sugere-se aqui o 

aprofundamento nas questões levantadas quanto à correlação encontrada entre as competências 

nas habilidades de leitura, escrita, aritmética e a psicomotricidade nos grupos segmentados por 



 

 

sexo. Conclui-se que os alunos que apresentaram baixa competência nas provas avaliadas 

também mostraram piores resultados no desempenho psicomotor. 

 

Palavras chave: Aprendizagem. Ensino. Desempenho Psicomotor. Habilidades Motoras.  
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ABSTRACT 

 

Difficulties in learning are challenges for schools, teachers and parents. Understanding the 

aspects that interfere in learning allows the teacher to devise strategies that enable not only the 

teaching-learning process, but also provides new perspectives in the pedagogical procedures. 

Studies point to several factors that interfere in learning, among them, there is psychomotor 

performance, since motor skills are considered necessary for the learning of writing, reading 

and arithmetic. The purpose of this cross-sectional study was to investigate psychomotor 

performance in a group of elementary school students classified in the lower levels of reading, 

writing and arithmetic competence tests. The participants were students of the 2nd, 3rd, 4th and 

5th years of a Municipal Primary School in São Paulo, both genders, aged 7 to 11 years. Initially 

the teachers pointed, through a specific questionnaire, which students presented impairments in 

school performance. Subsequently, a period of evaluation of all participants allowed a 

comparison between the information provided by the teachers and the results obtained in the 

tests. Thus, 104 participants were evaluated using three different psychometric instruments 

related to reading, writing and arithmetic in order to obtain the sample group of this work. 

Respectively, the Prova de Escrita sob Ditado (Written test under Dictation) reduced version - 

PED-vr, Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras (Test of Competence 

of Reading of Words and Pseudowords) - TCLPP and the Prova de Aritmética (Test of 

Arithmetic) - PA were used as evaluations. The final group consisted of 35 students, who had, 

in any of the tests, a standard score between 70 and 84, considered low, and a standard score 

below 70, considered very low. This group was then evaluated by the Motor Development Scale 

- EDM, to verify their motor performance. The results showed that there was a high 

concentration of students with low competence in the reading, writing and arithmetic tests in 

the lower and much lower classifications of EDM. The correlations between the academic tests 

and the EDM were more evidenced when segmented by sex, mainly in the female group. 

Considering the data obtained in this study, is suggested here to deepen the issues raised 

regarding the correlation found between the skills in reading, writing, arithmetic and 

psychomotricity skills in the groups segmented by sex. It is concluded that the students who 



 

 

presented low competence in the tests evaluated also showed worse results in the psychomotor 

performance. 

 

Keywords: Learning. Teaching. Psychomotor Performance. Motor Skills. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 – LDB, especificamente 

em seu artigo 2º, define que a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando. No artigo 3º apresentam-se os princípios que norteiam o ensino. Dentre eles, o inciso 

I trata da igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola.  

A igualdade de condições implica o reconhecimento das diversidades no processo 

de aprendizagem. Pontua-se aqui a diversidade como sendo aquela inerente ao ritmo de cada 

aluno e o respeito por sua individualidade. 

As condições de permanência se dão quando há um plano de ensino que contemple 

as necessidades específicas de cada aluno, garantindo a continuidade da escolarização. Tarefa 

esta que exige muito do corpo docente, que se depara em sua rotina educacional com um dos 

seus maiores desafios: o fracasso escolar. 

Todas as vezes em que um aluno não aprende, ou seja, não corresponde 

satisfatoriamente às demandas escolares, vivencia o sentimento de derrota, dificultando ainda 

mais seu processo de aprendizagem e até a sua permanência na escola. No entanto, o artigo 13, 

incisos III e IV, da LDB 9394/96, define que cabe ao professor a incumbência de zelar pela 

aprendizagem do aluno bem como criar estratégias àqueles que têm um menor rendimento.  

A elaboração de estratégias tem como ponto determinante o reconhecimento, por 

parte do professor, de quais são as dificuldades apresentadas por esses alunos de baixo 

rendimento, bem como as possíveis causas e, por fim, a implantação de programas que 

minimizem problemas de aprendizagem. Contudo, a prática escolar como está hoje fica muito 

distante daquele que seria o modelo ideal. 

De acordo com Dazzani et al. (2014), mesmo diante da consideração de que a escola 

é basicamente um espaço de aprendizagem e formação em diversos níveis, ela atua em sentido 

contrário, isto é, torna-se um lugar que favorece a exclusão daqueles que não conseguem 

aprender, perpetuando um modelo de fracasso escolar. 

Pode-se tomar por base as Escolas de Ensino Fundamental que recebem esses novos 

alunos com 6 anos de idade, vindos ou não da Educação Infantil, sem os requisitos necessários 

para a aprendizagem da leitura, escrita e aritmética, pois estão ausentes as habilidades 

indispensáveis para que tenham nesse momento um bom desempenho escolar. 

Dentre os requisitos necessários, há a motricidade por sua relação com a 

aprendizagem. A investigação quanto a relação entre as dificuldades de aprendizagem e o 

desenvolvimento motor, suas causas e formas de intervenção, tem sido objeto de estudo de 



19 

 

diversos pesquisadores. Esses estudos apontam que crianças com dificuldades de aprendizagem 

demonstram atrasos motores, comparativamente com crianças sem dificuldades de 

aprendizagem, e que há uma relação entre a motricidade e o desenvolvimento cognitivo. (ROSA 

NETO et al., 2007; FERREIRA et al., 2015; TAVARES, CARDOSO, 2016). 

Dias e Mesquita (2013) descrevem que, desde os instantes iniciais da vida, a criança 

utiliza-se de seu corpo como um instrumento de interação com o meio. Consideram os 

elementos psicomotores como funcionais por oferecerem todo o suporte necessário para a 

vivência nos contextos sociais, linguísticos e afetivos, que são fatores igualmente importantes 

para o processo de aprendizagem. 

Por sua vez, Carvalho, Ciasca e Rodrigues (2015) citam que, quanto ao aspecto 

psicomotor, a literatura apresenta relação entre este e as dificuldades na escola, especificamente 

no que diz respeito à leitura, escrita e aritmética. Compreendendo-se a complexidade do ato de 

aprender, há a necessidade de uma abordagem interdisciplinar, com o propósito de se observar 

todos os fatores envolvidos, ou seja, cognitivos, acadêmicos, familiares, comportamentais e 

psicomotores. 

De acordo com Fonseca (2016), há uma relação entre a aprendizagem e a 

psicomotricidade, pois crianças que apresentam problemas ao aprender, geralmente têm uma 

insuficiência na organização perceptivo-cognitivo-motora e isto pode denotar possíveis 

alterações no processamento cortical da informação.  

Diante disto, e entendendo-se que não deve haver a dissociação entre motricidade 

e aprendizagem acadêmica, cabe à escola desenvolver atividades que estimulem o 

desenvolvimento psicomotor e, para tanto, há que se promover a capacitação dos professores. 

(SANDRONI, CIASCA, RODRIGUES, 2015).  Essa capacitação favorece a compreensão do 

processo de evolução da criança e, na medida do possível, a identificação de eventuais 

problemas em seu desenvolvimento psicomotor. Isso permite a existência de uma intervenção 

antecipada nos casos de atrasos evolutivos, bem como fazer a implementação de programas de 

estimulação para crianças com problemas de aprendizagem.  

A importância do desenvolvimento psicomotor no aprendizado escolar esbarra hoje 

numa realidade que apresenta uma diminuição dos incentivos psicomotores, percebidos desde 

a falta de estímulos àquelas crianças que não têm acesso ao ensino formal, passando pelo 

conteúdo escolar que não abrange atividades pertinentes ao desenvolvimento psicomotor indo 

até o desenvolvimento tecnológico, que impõe uma limitação das crianças a poucos 

movimentos como, por exemplo, no uso repetido de teclados, telas de toque e joysticks. Há de 

fato uma preocupação com o desenvolvimento pleno e harmonioso das crianças?  
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A partir desse olhar para a questão da psicomotricidade, deve-se indagar como os 

atrasos motores podem influenciar o aprendizado escolar. Pode-se considerar a hipótese de que 

a criança com dificuldades de aprendizagem apresenta maiores chances de ter sua motricidade 

comprometida. Sendo assim, a presente pesquisa tem como objetivo geral investigar o 

desempenho psicomotor em um grupo de alunos do Ensino Fundamental I classificados nos 

níveis inferiores das provas de competências em leitura, escrita e aritmética.   
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Desenvolvimento Motor 

 

Desde o nascimento, o desenvolvimento motor se dá progressivamente em todo o 

percurso da infância e tem o seu componente biológico somado às vivências individuais. Há 

marcos no desenvolvimento motor da criança que são o referencial para as etapas evolutivas. A 

cada conquista, a criança torna-se apta a realizar um próximo movimento mais elaborado.  

Essa aquisição progressiva resulta em variadas competências motoras, que 

proporcionam à criança um controle postural adequado, a locomoção e a destreza manual. O 

Sistema Nervoso Central (SNC) permite que ocorram respostas motoras funcionais e 

voluntárias da criança. O desenvolvimento motor global se dá no sentido céfalo-caudal (de cima 

para baixo) garantindo ao corpo a postura, o movimento e o equilíbrio. Já o desenvolvimento 

motor fino segue com uma orientação próximo-distal (do centro para o extremo), por meio da 

qual a criança realiza, por exemplo, atividades como pegar e manipular objetos até chegar a 

níveis mais complexos de execução como a escrita, requisito necessário para aprendizagem 

acadêmica. Há fatores endógenos, genéticos, neuro-hormonais e exógenos que regulam o 

desenvolvimento motor (MORAES, MALUF, 2015; ALVA et al., 2015). 

Segundo Adolph e Franchak (2017), o desenvolvimento motor é enriquecido pelas 

experiências oferecidas pelo meio à criança desde a mais tenra idade. Os cuidados e as práticas 

empregadas à criança fomentam o aprimoramento e o surgimento de novos comportamentos 

motores. Há uma retroalimentação, na qual a criança pela sua percepção absorve as informações 

do ambiente e como resultado – em termos de movimento – apresenta um comportamento 

motor, e este alimenta de volta a percepção. Desse processo, surgem novas aquisições nos 

âmbitos perceptivos, cognitivos e sociais. Os autores ainda destacam que as alterações no 

desenvolvimento motor podem gerar um comprometimento em futuras habilidades motoras a 

serem adquiridas. 

A esse entendimento sobre o desenvolvimento motor, Santos e Vieira (2013) 

contribuem ao descrever que, inicialmente, as crianças apresentam movimentos simples e com 

o passar do tempo esses são transformados em movimentos mais elaborados e complexos e que, 

ao brincar, a criança explora o ambiente pelo próprio movimento. Acrescentam os autores que 

crianças que apresentam alterações no desenvolvimento motor podem sofrer impacto em suas 

relações sociais e que, em termos escolares, muitas vezes são excluídas de seus grupos por conta 
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desses atrasos. Isso reforça a importância do desenvolvimento motor na interação social, bem 

como nos aspectos afetivos e emocionais. 

Os estudos de Rosa Neto et al. (2010) e de Sandroni, Ciasca e Oliveira (2015) 

corroboram sobre o processo sequencial do desenvolvimento motor e acrescentam que, na fase 

de início da escolarização, há um refinamento da motricidade, e a criança apropria-se de seu 

corpo. Conquista, enfim, diversas habilidades que contribuem não somente com o 

desenvolvimento motor, mas também com a aprendizagem acadêmica, caracterizando-se um 

processo dinâmico. 

O desenvolvimento motor na concepção da Psicomotricidade parte da integração 

entre a motricidade e o psiquismo que integra as emoções, as sensações, os afetos, as 

percepções, as projeções, as representações e as construções mentais. Para os autores, não 

somente os fatores endógenos e genéticos contribuem para o desenvolvimento motor da criança, 

mas também as experiências sociais. Essas últimas, isto é, as experiências sociais, tornam-se 

um fator preponderante para o desenvolvimento motor, no qual o adulto é o elemento 

responsável por proporcionar as condições ideais para o aprendizado da criança.  E os aspectos 

afetivos, emocionais e culturais permeiam essa interação entre o adulto e a criança. É nesse 

contexto que a criança se expressa e ao mesmo tempo explora o ambiente, ocorrendo uma série 

de ajustes motores que promovem a sua adaptação e interação a ele (LE BOULCH, 1992; 

FONSECA, 2008). 

O quadro 1 apresenta de forma sintética os marcos do desenvolvimento dentro do 

estudo da psicomotricidade. 
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QUADRO 1 – Marcos do Desenvolvimento 

  Postura Motricidade Preensão 

R
ec

ém
-

n
as

ci
d

o
 

. Em flexão 

. Hipotonia da 

coluna 

. Hipertonia dos 

membros 

. Marcha reflexa 

. Reflexo de suspensão 

. Reflexo de reptação 

. Reflexo e preensão (grasping 

reflex) 

1
 a

n
o
 

. Sentado 

. Hipertonia da 

coluna 

. Reptação 

. Quadropedia 

. Preensão cúbito palmar 

. Preensão em garra, 

objetos passam de uma mão para 

outra 

. Pronação e supinação 

. Manipulação dos objetos 

2
 a

n
o

s 

. Bípede . Autonomia da marcha 

. Marcha correta 

. Corre com dificuldades de 

equilíbrio 

. Motricidade sincrética e simétrica 

. Preensão fina 

. Ponta com indicador 

3
-4

 a
n
o

s 

. Controle 

automático 

. Automatismo 

postural 

integrado 

. Dominância lateral 

. Corre, salta e evolui para saltar num 

pé só 

. Aparecimento dos sentidos, das 

posições e das direções do corpo no 

espaço 

. Manipulação construtiva 

. Constrói torres com cubos 

. Desenvolvimento das praxias 

5
-7

 a
n
o

s 

  . Aperfeiçoamento da coordenação 

geral 

. Galopa e trota 

. Domina a bicicleta e os patins 

. Aprende a nadar 

. Aperfeiçoamento perceptivo-motor 

. Recebe e devolve os objetos 

. Aquisições gnosopráxicas 

. Gnosia da lateralidade 

. Aperfeiçoamento da 

motricidade fina 

. Praxias elementares e utilitárias 

. Manipula objetos e constrói 

estruturas 

. Faz modelagem 

. Mão, instrumento de criação 

8
-9

 a
n
o

s 

  . Aprendizagens lúdicas e recreativas 

Jogos e orientação 

. Valorização dos fatores de execução 

e controle de movimento 

. Interesse por atividades 

construtivas complexas 

. Dissociação de movimentos 

. Supressão das sincinesias e das 

paratonias 

1
0

-1
3

 a
n
o

s 

  . Domínio da atividade psicomotora 

. Conscientização corporal 

. Aprendizagens desportivas e 

expressivas 

. Automatização dos movimentos 

aprendidos 

. Capacidade de inibição voluntária 

. Ajustamento das condutas 

. Desenvolvimento das relações 

visão-preensão 

. Construção e composição de 

objetos 

. Melhoramentos da estrutura 

espacial 

Fonte adaptada: Fonseca, 2008. 

 

 

 



24 

 

2.2. O movimento e os aspectos motores  

 

O movimento vem sendo estudado sob diferentes óticas por pesquisadores e 

teóricos que elaboram conceituações semelhantes, porém com especificidades próprias a cada 

campo de atuação. Psicomotricidade e motricidade são denominações constantes na literatura e 

merecem ser conceituadas para melhor entendimento do uso dos termos. 

 

2.2.1. Psicomotricidade 

 

Le Boulch (1988, 1992) concebe a psicomotricidade no âmbito da teoria da 

Psicocinética por ele desenvolvida, referente ao movimento, com uma metodologia distinta 

voltada à educação e ancorada no conhecimento das etapas do desenvolvimento motor.  Ele 

ressalta a importância e a necessidade do movimento para o desenvolvimento humano.  

O autor apresenta a psicomotricidade como intrinsecamente ligada à educação e, 

partindo desse pressuposto, em seus estudos, ele descreve que a educação psicomotora promove 

o desenvolvimento funcional por contribuir na afetividade, na expansão e no equilíbrio da 

criança pela sua relação com o meio. Cabe ao educador, segundo essa teoria, promover um 

ambiente favorável para a interação da criança com o meio, por meio da afetividade e de 

estratégias pedagógicas para um bom desenvolvimento funcional.  

Considera Le Boulch que o cerne da psicomotricidade é a organização corpórea, ou 

seja, a imagem do corpo que se constrói e desenvolve-se não apenas por fatores biológicos, mas 

também por meio dos movimentos, dos estímulos recebidos do ambiente e pelos aspectos 

psicoafetivos envolvidos. E ao mesmo tempo, essa imagem corpórea permite que ocorra a 

compreensão do desenvolvimento motor por ser o centro desse aprendizado, que se dará pelas 

percepções e pela intencionalidade do movimento. 

 Dentro dessa perspectiva, para Le Boulch (1988, 1992), no momento em que a 

criança, por meio da sua organização perceptiva, reconhece o seu entorno (assimilação), se 

organiza em função do que o meio requer (acomodação) e responde com uma ação motora às 

solicitações desse meio, ocorrendo a função de ajustamento. A função de ajustamento não se 

restringe somente à intencionalidade práxica, mas contempla também o conjunto das 

experiências afetivas e das relações envolvidas.  

 Paulatinamente, pelas relações estabelecidas, pela afetividade e pela maturação dos 

processos orgânicos, ocorre o aperfeiçoamento motor, resultando numa harmonia e ritmo no 

movimento. O conhecimento global do corpo parte da imagem do corpo materno com quem a 
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criança está ligada afetivamente, e no decorrer de seu desenvolvimento ela constrói sua própria 

imagem. 

Na educação psicomotora, a forma como aprendemos está fortemente ligada ao 

mundo que percebemos e à ação intencional do movimento. Compreende-se então que a 

aprendizagem psicomotora ocorre a partir da união entre a percepção e a motricidade, sendo 

essas organizadas pelo esquema corporal e baseadas nas necessidades individuais (LE 

BOULCH, 1992). 

Fonseca (2010) considera a psicomotricidade como uma ciência que pesquisa as 

relações e as atuações recíprocas e sistêmicas entre o corpo e o psiquismo e entre a motricidade 

e o psiquismo. Refere-se à motricidade como um conjunto amplo de expressões corporais, 

gestuais e motoras que oferecem suporte às exteriorizações do psiquismo. Nesse contexto, o 

autor defende que não há como dissociar a motricidade da psicomotricidade, visto que o 

movimento é fruto não somente de uma ação motora isolada, mas de tudo que o envolve, como 

as funções afetivas, relacionais e cognitivas. Cabe à psicomotricidade investigar o ser humano 

em sua totalidade, em um contexto biopsicossocial.   

Ainda para Fonseca (2008), o psiquismo é formado pelo conjunto do 

funcionamento mental que abrange as sensações, as percepções, as emoções, os medos, os 

afetos, as representações, as projeções e as construções mentais. As relações entre motricidade 

e psiquismo garantem ao ser humano recursos de integração ao meio, ou seja, a sua 

aprendizagem e socialização. Compreender esse processo implica considerar os diversos 

aspectos integrantes da psicomotricidade, como as três unidades da planificação compostas pela 

tonicidade, equilibração, lateralização, somatognosia, estruturação espacial-temporal e a 

organização práxica.  

Entende-se como a primeira unidade da planificação a tonicidade e a equilibração. 

A tonicidade é o alicerce fundamental da organização psicomotora e abrange todos os músculos 

responsáveis pelas funções biológicas e psicológicas. A equilibração refere-se ao controle 

postural e ao desenvolvimento das habilidades de locomoção e tem como subfatores a 

imobilidade, o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. 

A segunda unidade da planificação compreende a lateralidade, a somatognosia e a 

estruturação espacial-temporal. A lateralidade, para Fonseca (2008), refere-se à dominância 

ocular, auditiva, manual e pedal, cujos substratos neurológicos são os dois hemisférios cerebrais 

e o corpo caloso. Já somatognosia pode ser compreendida como a noção do corpo, bem como 

o esquema corporal e a imagem corporal. Os lobos parietais são os seus substratos principais. 

A estruturação espacial-temporal é o reconhecimento do espaço, do tempo, dos objetos 
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pertencentes ao mundo exterior; os lobos occipitais e temporais são responsáveis por esse 

processo.  

A terceira e última unidade de planificação diz respeito à organização práxica mais 

complexa. A ela é atribuída a programação, regulação e verificação das atividades motoras. 

Envolve a praxia global e fina e compreende o nível mais elaborado do desenvolvimento 

neuropsicológico, e os lobos frontais atuam nessa organização. De acordo com Fonseca (2008), 

há uma integração e interação de todos os substratos citados acima (tonicidade, equilibração, 

lateralidade, somatognosia, estrutura temporal, praxia fina e global), promovendo um 

movimento programado. 

 

2.2.2. Elementos da Motricidade 

 

A motricidade, para Rosa Neto et al. (2016), é definida como um conjunto de 

funções que permitem os movimentos. É formada, conforme a figura 1, por elementos que se 

agrupam em 3 eixos: a coordenação (motricidade fina e global); a propriocepção (esquema 

corporal e equilíbrio); e a percepção (organização espacial e temporal).  

 

Figura 1 – Elementos da Motricidade 

 

Fonte: Rosa Neto et al., 2016. 

 

Nessa concepção, os autores consideram que a coordenação incorpora a 

motricidade fina e a global. Compreende-se como motricidade fina a capacidade de coordenar 

a musculatura fina nos movimentos que envolvem a coordenação, a precisão e o controle de um 

membro. Esse tipo de habilidade faz parte do dia a dia do ser humano, e há uma integração de 

três componentes, objeto, olho e mão. Ela envolve diferentes centros nervosos, sensoriais e 

Motricidade
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motores. A motricidade global compreende o uso de grandes grupos musculares, mas com 

pouca representação cortical. Esses grandes grupos musculares são utilizados para a realização 

de ações tais como saltar, correr, escalar etc. O movimento motor global permite a melhoria 

dos comandos nervosos e o refinamento das sensações e percepções. 

Já a propriocepção corresponde ao equilíbrio e ao esquema corporal. O equilíbrio 

pode ser entendido como a capacidade de manter o controle de posturas em um intervalo de 

tempo, harmonicamente. Controle e equilíbrio das posturas representam o modo como o ser 

humano interage com o meio. O esquema corporal refere-se à capacidade de identificar a si 

próprio, ou seja, representa a construção do Eu e a organização das sensações referentes ao 

próprio corpo com o meio que o cerca. Representa uma forma de equilíbrio, por manter as 

relações mútuas entre o indivíduo e o meio (ROSA NETO, 2015). 

Rosa Neto (2015) expõe que a percepção envolve a organização temporal e 

espacial. A organização temporal é a capacidade de avaliar intervalos de tempo e ter ciência 

dos conceitos de tempo, no que condiz a ritmo, velocidade e sequência de ações. Ela também 

contempla a dimensão lógica (ordem e duração de eventos) e uma dimensão convencional 

(padrões culturais sobre tempo). Entende-se como a organização espacial a integração do 

próprio corpo no espaço. Está relacionada com a propriocepção e exterocepção. Contempla as 

dimensões do espaço plano, da profundidade, as noções de distância e direção. 

Soma-se a esses eixos (coordenação, propriocepção e percepção) a preferência 

lateral, ou seja, a lateralidade definida como a relação do corpo com o ambiente por meio da 

dominância lateral de mão, olhos e pés. A lateralidade tem um predomínio em um dos 

hemisférios, que por sua vez estimula a organização do ato motor, contribuindo com a 

aprendizagem e a elaboração dos movimentos. Sinteticamente, compreende-se que o hemisfério 

direito controla o lado esquerdo do corpo, e o hemisfério esquerdo controla o lado direito do 

corpo. No que tange à motricidade, denota-se a importância da especificidade de cada um dos 

hemisférios, por subsidiar diferentes habilidades motoras (ROSA NETO, 2015). 

Importante mencionar que Rosa Neto (2016) cita em seus estudos a relevância do 

desenvolvimento da linguagem, considerando-a como um dos critérios de avaliação da Escala 

de Desenvolvimento Motor - EDM, pois ela facilita a interação com o meio e é uma das formas 

de manifestação intelectual do ser humano. A concepção aqui referida é sobre o ritmo e a 

velocidade, elementos da organização temporal (componente da motricidade), ambos 

relacionados com a linguagem. Assim, ao avaliar a criança, observa-se a estrutura temporal da 

linguagem de acordo com os critérios do desenvolvimento neuropsicomotor. 
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Na presente pesquisa, serão utilizados os termos referentes ao movimento, de 

acordo com a utilização de cada autor em seus domínios teóricos. Nas discussões referentes aos 

dados aqui coletados e apresentados, a opção será pela utilização do termo psicomotricidade, 

por considerá-lo abrangente do ponto de vista dos afetos, das relações e das interações com o 

meio. 

 

2.3. Dificuldades de aprendizagem  

 

São diversos os fatores que podem interferir na escolarização, visto que temos 

vários âmbitos que permeiam esse processo: a sociedade, a família, a escola e por fim o próprio 

aluno. O ponto convergente desses âmbitos são, para o aluno, as dificuldades de aprendizagem 

manifestadas na leitura, escrita e aritmética, fazendo com que ele não atenda às demandas da 

escola, apresentando baixo desempenho escolar. Frente às demandas escolares, as diferenças 

individuais se sobrepõem ao processo de aprendizagem e não há uma uniformização no 

rendimento escolar.  

As diferenças individuais em uma sala de aula não são somente características na 

forma do aprender, mas sim, para o aluno com dificuldade, uma percepção de sua incapacidade 

e a exclusão do grupo. De acordo com Osti e Brenelli (2013), em um estudo realizado com 20 

alunos com dificuldades de aprendizagem de uma escola pública, 85% desses participantes 

consideraram-se maus alunos e se reconheceram incapazes de resolver os exercícios propostos. 

Os sentimentos por eles expressos foram de uma autoimagem negativa e uma percepção de 

relação com o aprender tensa e contraproducente.  

Existem várias definições para as dificuldades de aprendizagem, no entanto, em sua 

grande maioria, há uma consonância apontando que se tratam de déficits na aquisição ou no 

uso da leitura, da escrita e da aritmética. Os estudos de Fernani et al. (2013) confirmam essa 

afirmativa ao descrever que crianças com dificuldades de aprendizagem apresentam um 

desempenho escolar comprometido em uma ou mais áreas, que são a leitura, a escrita e a 

aritmética. 

Há uma diferença conceitual entre alguns estudos ao abordarem os problemas na 

aprendizagem, posto que utilizam terminologias diferentes para descrever esses déficits. Alguns 

trabalhos mencionam a expressão “dificuldades de aprendizagem” e outros “transtornos de 

aprendizagem”.  

Gimenez (2005), em seus estudos, argumenta que há o uso de várias terminologias 

para descrever que o aluno não está aprendendo, contudo são empregados de forma inadequada. 
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Aponta que a dificuldade de aprendizagem não se aplica somente às questões biológicas, mas 

envolve uma diversidade de variáveis que interferem no processo de aprendizagem e não pauta 

o problema somente no aluno. A compreensão do baixo desempenho escolar, nesse caso, deve 

considerar tudo que envolve o processo de aprendizagem.  

Nesse sentido, os estudos apontam que a expressão “dificuldades de aprendizagem” 

é abrangente e engloba aquilo que pode ser causado por fatores pedagógicos, familiares, 

socioeconômicos, físicos; e nem sempre essas dificuldades podem estar ligadas a uma disfunção 

neurológica. Nesse ponto, essa expressão diverge do transtorno de aprendizagem por não 

possuir uma única causa, porém tanto uma quanto a outra interferem no processo da 

aprendizagem. (GIMENEZ, 2005; OLIVEIRA, CAPELLINI, 2013; ALMEIDA et. al., 2016; 

PRATES, LIMA, CIASCA, 2016).  

Por outro lado, o transtorno específico de aprendizagem, de acordo com o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM 5 (2015), para ser assim caracterizado, 

informa que é necessário que o aluno apresente um dos sintomas citados no quadro abaixo, e 

que esses sintomas persistam por pelo menos seis meses apesar de possíveis intervenções 

realizadas. 

Quadro 2: Critérios de Diagnósticos DSM 5 

 TRANSTORNO ESPECÍFICO DE APRENDIZAGEM 

 Apresentar um dos sintomas abaixo por pelo menos 6 meses. 

1  Leitura de palavras de forma imprecisa ou lenta e com esforço (p. ex., lê palavras 

isoladas em voz alta, de forma incorreta ou lenta e hesitante, frequentemente adivinha 

palavras, tem dificuldade de soletrá-las).  

2 Dificuldade para compreender o sentido do que é lido (p. ex., pode ler o texto com 

precisão, mas não compreende a sequência, as relações, as inferências ou os sentidos 

mais profundos do que é lido).  

3 Dificuldades para ortografar (ou escrever ortograficamente) (p. ex., pode adicionar, 

omitir ou substituir vogais e consoantes).  

4 Dificuldades com a expressão escrita (p. ex., comete múltiplos erros de gramática ou 

pontuação nas frases; emprega organização inadequada de parágrafos; expressão escrita 

das ideias sem clareza).  

5 Dificuldades para dominar o senso numérico, fatos numéricos ou cálculo (p. ex., entende 

números, sua magnitude e relações de forma insatisfatória; conta com os dedos para 

adicionar números de um dígito em vez de lembrar o fato aritmético, como fazem os 

colegas; perde-se no meio de cálculos aritméticos e pode trocar as operações).  

6 Dificuldades no raciocínio (p. ex., tem grave dificuldade em aplicar conceitos, fatos ou 

operações matemáticas para solucionar problemas quantitativos).  

Fonte: DSM 5, 2015. 
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Adicionalmente a esses sintomas, deve-se observar a ocorrência de um desempenho 

escolar abaixo do esperado para a idade cronológica, sendo que esse baixo desempenho pode 

ter início durante os primeiros anos escolares e até mesmo manifestar-se mais tarde de acordo 

e conforme o aumento das exigências escolares.  

Apesar do DSM 5 utilizar a expressão “dificuldades na aprendizagem” quando 

aborda os critérios diagnósticos, a insere no conjunto de sintomas do transtorno específico da 

aprendizagem, sendo esse, por sua vez, um dos transtornos do neurodesenvolvimento, o qual 

tem origem biológica, somada a fatores ambientais que influenciam a capacidade do cérebro 

para captar e processar com eficiência e exatidão as informações recebidas e que todos os 

critérios devem ser preenchidos baseados em uma análise clínica da história do indivíduo. São 

persistentes e não transitórias e não podem ser atribuídas a fatores externos.  

Em conformidade com a metodologia desta pesquisa, o grupo amostral incluído 

poderá apresentar muitos dos critérios diagnósticos descritos no DSM 5, porém não serão todos 

os exigidos para determinar como sendo um transtorno de aprendizagem. Assim, a expressão 

dificuldades de aprendizagem descreve o grupo amostral e o contexto deste trabalho. 

 Independentemente da conceituação como dificuldade ou transtorno, é importante 

que sejam levantadas as causas que estão dificultando o bom desempenho escolar. Os impactos 

negativos do baixo desempenho escolar não são somente na aprendizagem, há fatores 

emocionais e sociais envolvidos. O desconforto do aluno, em função do seu baixo desempenho, 

pode se estender no transcorrer de sua vida, impactando no trabalho, nas relações sociais e no 

meio familiar. 

 

2.4. Motricidade e Aprendizagem Escolar 

 

Estudos recentes reforçam a relação entre as alterações na motricidade e as 

dificuldades de aprendizagem, sugerindo que intervenções nesse campo possam minimizar 

prejuízos no desempenho escolar. (SILVA et al., 2016; TAVARES, CARDOSO, 2016; 

SANTOS et al. 2016).  

Segundo Fonseca (2016), as crianças com dificuldades de aprendizagem 

geralmente apresentam alterações na organização motora de base (tonicidade, postura, 

equilibração e locomoção) e, consequentemente, na organização psicomotora (lateralização, 

direcionalidade, imagem do corpo, estruturação espaço-temporal e praxias).  

Em um de seus estudos, que foi realizado com 30 alunos, estes foram divididos em 

dois grupos de 15, sendo um grupo com alunos com dificuldades de aprendizagem e outro sem 
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dificuldades de aprendizagem. Os participantes foram avaliados com o Teste de Proficiência 

Motora de Bruininsk-Ozeretski (TPMBO). Os resultados dos testes apontaram que as crianças 

com dificuldades de aprendizagem apresentaram resultado inferior em relação ao outro grupo, 

havendo uma diferença significativa entre os grupos nos testes de motricidade fina 

(coordenação dos membros superiores, velocidade de reação, viso-motricidade e destralidade) 

e global (corrida de agilidade, equilíbrio, coordenação bilateral e força) e uma diferença não 

tão significativa no teste motricidade composta (coordenação dos membros superiores) 

(MOREIRA, FONSECA, DINIZ, 2000). 

Especificamente sobre a organização espacial, Nogueira e Signorini (2010) 

realizaram um estudo com 20 crianças com dificuldades em aritmética e constataram falhas 

para se chegar ao resultado da operação proposta. Ressaltaram a relevância da correta 

organização espacial do algoritmo, visto que há que se fazer o posicionamento adequado dos 

números para a resolução das operações aritméticas, como soma e subtração, por exemplo 

(colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e assim por diante).  

Outros autores descrevem que tanto a organização espacial (organização perceptiva 

relacionada ao domínio progressivo das relações espaciais) quanto a temporal (capacidade de 

avaliar intervalos de tempo no que condiz a ritmo, velocidade e sequência de ações) podem 

interferir no desempenho matemático, pois para esse aprendizado as noções dos passos 

operacionais e a sequencialização são componentes necessários. (FERNANI et al., 2013; 

FERNANDES, DANTAS, CARVALHAL, 2014; FERREIRA et al., 2015; ROSA NETO, 

2016).  

Também Garcia, Magalhães e Santos (2015) e Matsunaga et al. (2016) corroboram 

esse aspecto, ao descrever que a organização temporal permite reconhecer a capacidade dos 

intervalos de tempo e a sua duração, bem como estabelecer a noção do tempo no que se refere 

a ordem dos eventos, bem como compreender a percepção dos intervalos entre as palavras ou 

na sequência de sílabas de uma palavra, elementos necessários para a aprendizagem da leitura 

e escrita. 

O ato de escrever, complexo por natureza, envolve a atuação simultânea de fatores 

funcionais, sociais e estruturais. Há também o empenho de funções corticais e psicomotoras. 

Estudos realizados por Duzzi, Rodrigues e Ciasca (2013) e Matsunaga et al. (2016) apontam 

que, se houver alterações em alguma dessas funções, pode haver um comprometimento no 

processo de aprendizagem. 

No processo de aprendizagem da leitura e escrita são exigidas as habilidades viso-

motoras, pois elas permitem a captura de detalhes de sinais gráficos e sua reprodução no 
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caderno. Sucessivamente, esses sinais serão representados por letras, letras em palavras, 

palavras em frases, e eles devem respeitar a sequência das linhas e manter seus espaços. Nesse 

sentido, o trabalho realizado por Moldovan (2016), com 20 crianças, teve como objetivo 

melhorar o desempenho na aquisição da escrita, utilizando jogos didáticos que exigiam 

habilidades viso-motoras, cujos resultados indicaram uma diminuição gradual no número de 

erros cometidos. 

Não obstante, os estudos apontam que os atrasos motores na criança podem 

interferir em diversas áreas como na cognição, na linguagem, no autocuidado, na construção da 

autonomia e no âmbito socioafetivo. Por outro lado, reforçam a importância da 

psicomotricidade como forma de prevenção de possíveis problemas. (NOBRE, BANDEIRA, 

ZANELLA, 2015; MATSUNAGA et al., 2016; TAVARES, CARDOSO, 2016). 

Rosa Neto et al. (2016) ressaltam a importância da estimulação motora nas escolas 

para o desenvolvimento da criança. Na medida em que se trabalha com as sensações, percepções 

e programações do sistema nervoso central, há o estímulo à cognição, aos aspectos afetivos e 

às funções executivas, favorecendo não só a aprendizagem. 
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3. OBJETIVO 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo deste estudo transversal é investigar e comparar o desempenho 

psicomotor em alunos do Ensino Fundamental I com os resultados de competência em provas 

de leitura, escrita e aritmética. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

Identificar os participantes com dificuldades de aprendizagem nas salas de aula por 

meio da aplicação de testes de desempenho. 

Identificar as áreas motoras de baixo desempenho para a idade cronológica que 

estão comprometidas no grupo avaliado. 

Estabelecer relações entre as competências de leitura, escrita e aritmética com os 

escores de desempenho psicomotor. 
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4. MÉTODO 

 

Considerações Éticas 

 

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade 

Cruzeiro do Sul sob o processo CEP nº 2.134.303 de junho de 2017 e CAAE nº 

65791717.7.0000.8084, conforme o Anexo 1. Os objetivos da pesquisa foram esclarecidos 

previamente à direção da escola, aos professores, aos pais e aos responsáveis pelos 

participantes, bem como aos próprios alunos, que, em estando todos de acordo, assinaram 

respectivamente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da Instituição, Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido para Pais ou Responsáveis e o Termo de Assentimento antes 

do início da pesquisa. Esses documentos podem ser encontrados nesta ordem, como Anexo 2, 

Anexo 3 e Anexo 4. 

 

4.1. Participantes 

 

Inicialmente a pesquisa de campo contou com 104 participantes, sendo esses alunos 

matriculados na rede pública de ensino, de ambos os sexos, cursando respectivamente o 2º, 3º, 

4º e 5º anos do Ensino Fundamental de uma Escola Municipal de São Paulo. A faixa etária 

desse grupo foi de 7 a 11 anos. Todos foram avaliados por três instrumentos psicométricos 

distintos referentes à sondagem de desempenho em leitura, escrita e aritmética a fim de se obter 

o grupo amostral deste trabalho. Paralelamente, os professores responderam a um questionário 

indicando quais os alunos que os mesmos percebiam com dificuldades de aprendizagem em 

sala de aula. As informações obtidas pelo questionário foram pareadas com os resultados das 

avaliações pelos três instrumentos. A partir desses resultados o grupo estudado ficou composto 

por 35 alunos que apresentaram a pontuação padrão em uma ou mais provas, ≤84 pontos. 

O período de coleta de dados foi de aproximadamente 5 meses, incluindo as 

primeiras visitas à escola, reuniões com pais, professores e orientadores e coleta em campo no 

ambiente escolar. Para cada aluno foi dispensado um tempo médio de 120 minutos para 

aplicação das provas de leitura, escrita, aritmética e avaliação pela EDM. 
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4.1.1. Critérios de Inclusão 

 

Foram considerados como aptos à pesquisa os alunos do 2º, 3º, 4º e 5º anos do 

Ensino Fundamental que, após a aplicação dos testes de leitura, escrita e aritmética, obtiveram 

a pontuação padrão abaixo de 70 pontos, classificada como “muito baixa”, e de 70 a 84 pontos, 

classificada como “baixa”, de acordo com o padrão normatizado das tabelas de pontuação, 

indicando baixos níveis na classificação da competência em leitura, escrita e aritmética, 

independentemente de ter havido ou não indicação prévia do professor. 

 

4.1.2. Critérios de Exclusão 

 

Consideraram-se para critérios de exclusão os alunos que apresentassem 

Malformações e Deformidades Congênitas do Sistema Osteomuscular, de acordo com a 

Classificação Internacional de Doenças (CID 10) e/ou Transtornos do Neurodesenvolvimento, 

como Transtornos da Comunicação, Deficiências Intelectuais, Transtorno do Espectro Autista 

e Transtorno de Déficit de Atenção/hiperatividade, descritos no Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana – DSM 5, 

diagnosticados clinicamente por especialistas, verificado no prontuário escolar. 

 

4.2. Instrumentos 

 

A fim de coletar as informações necessárias para pesquisa foram utilizados quatro 

instrumentos padronizados, sendo três deles para avaliação do desempenho dos alunos em 

leitura, escrita e aritmética e o quarto para avaliação do desenvolvimento motor. Foi utilizado 

também um questionário para professores, o que permitiu levantar alguns dados sobre os 

participantes e analisar a compreensão do professor frente aos alunos com dificuldades de 

aprendizagem. 

Todos os resultados foram tratados de forma sigilosa, respeitando os princípios 

éticos e legais que envolvem uma pesquisa científica.  
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4.2.1. Questionário para Professores 

 

O objetivo desse questionário (Apêndice 1) foi o de levantar um conjunto de 

informações daqueles alunos que, na visão do professor, apresentam prejuízos acadêmicos 

especificamente em leitura, escrita e aritmética, bem como suas considerações sobre eles.  

As informações solicitadas foram idade, sexo, tipos de dificuldades apresentadas, 

reprovação de alunos e indicações de alunos pela professora para participar de um programa de 

apoio ao aprendizado. Baseado nos estudos de Freitas e Corso (2016) e Fonseca (2016), há um 

quadro específico que enumera características de comportamentos psicomotores que os alunos 

podem apresentar. 

 

4.2.2. Prova de Escrita sob Ditado  

 

A Prova de Escrita sob Ditado (PED-vr - versão reduzida), elaborada por Seabra, 

Dias e Capovilla (2013), é composta por 36 itens que variam em termos de lexicalidade, 

regularidade das correspondências, frequência e comprimento. A lexicalidade pode ser 

apresentada por palavras ou pseudopalavras (que são palavras criadas com uma estrutura lógica 

da língua, mas sem significado). Referente à regularidade das correspondências 

grafofonêmicas, os itens podem ser regulares, irregulares ou de regra de posição. Quanto à 

frequência, elas podem ser de alta ou baixa frequência; e o comprimento pode se referir a itens 

dissílabos ou trissílabos. A classificação dos itens da Prova de Escrita sob Ditado encontra-se 

no Quadro 3. 

Quadro 3: Classificação dos itens da Prova de Escrita Sob Ditado 

 Regular Regra Irregular 

Comprimento 2 3 2 3 2 3 

Alta frequência duas gostava também aprender casa pássaro 

 folhas palavra carro conjunto texto criança 

Baixa frequência marca olhava vejam marreca boxe chupeta 

 mostra florido órgão empada ouça gemido 

Pseudopalavras vesta coeta pejam tarrega jile friença 

 inha calafra dampém panduco ezal ciparro 

Fonte: Seabra, Dias e Capovilla, 2013. 
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Essa prova permite não somente avaliar a habilidade de escrita sob ditado, mas 

também reconhecer quais estratégias são preservadas e/ou comprometidas utilizadas na escrita. 

São contabilizados os números de erros que a criança cometeu em cada item e, a partir dessa 

pontuação, calcula-se a frequência média de erros. Há uma classificação conforme a pontuação-

padrão obtida, considerando-se a frequência média de erros calculada, sendo muito baixa para 

uma pontuação menor que 70; baixa, para uma pontuação de 70 a 84; média, para uma 

pontuação entre 85 a 114; alta, para uma pontuação de 115 a 129; e muito alta, para uma 

pontuação maior ou igual a 130. 

A prova de ditado destina-se a crianças e adolescentes de 6 a 11 anos. Foi aplicada, 

neste estudo, em cada uma das classes de 2º, 3º, 4º e 5º anos, em um tempo aproximado de 30 

minutos. 

 

4.2.3. Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras 

 

O Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP) é um 

instrumento neuropsicológico e psicométrico, elaborado por Seabra e Capovilla (2010), que 

visa a avaliar a competência de leitura silenciosa. Constituído por 70 itens de teste, sendo cada 

um deles composto de figura e palavra ou pseudopalavra associada. São apresentadas como 

corretas regulares - CR (palavras ortograficamente e semanticamente corretas e 

grafofonemicamente regulares), corretas irregulares - CI (palavras ortograficamente e 

semanticamente corretas e grafofonemicamente irregulares), vizinhas semânticas – VS 

(palavras ortograficamente corretas mas semanticamente incorretas), vizinhas visuais - VV 

(pseudopalavras ortograficamente incorretas, com trocas visuais), vizinhas fonológicas - VF 

(pseudopalavras ortograficamente incorretas, com trocas fonológicas), pseudopalavras 

homófonas – PH (ortograficamente incorretas embora homófonas, há palavras semanticamente 

corretas) e pseudopalavras estranhas – PE (pseudopalavras ortograficamente incorretas e 

estranhas tanto fonologicamente quanto visualmente). A Figura 2 ilustra como se apresentam 

as figuras e seus respectivos pares no TCLPP. 
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Figura 2: Tipos de pares de figura e escrita do TCLPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Seabra e Capovilla, 2013. 

 

O aluno tem que assinalar diferenciando as palavras corretas das incorretas em 

termos ortográficos ou semânticos. Esse teste também foi aplicado em cada uma das classes de 

2º, 3º, 4º e 5º anos, em um tempo aproximado de 30 minutos. 

O TCLPP, além de avaliar a competência de leitura silenciosa, permite também 

identificar o estágio de desenvolvimento em que o avaliado se encontra, isto é, logográfico, 

alfabético ou ortográfico. De acordo com os critérios de normatização desse teste, a 

classificação dos alunos será obtida pela pontuação padrão alcançada, sendo muito baixa para 

uma pontuação menor que 70; baixa, para uma pontuação de 70 a 84; média, para uma 

pontuação entre 85 a 114; alta, para uma pontuação de 115 a 129; e muito alta, para uma 

pontuação maior ou igual a 130. 

 

4.2.4. Prova de Aritmética  

 

 A Prova de Aritmética (PA), elaborada por Seabra, Dias e Capovilla (2013), está 

dividida em 6 subtestes. O primeiro subteste compreende a escrita por extenso de números e 

tem início com o próprio aluno lendo e escrevendo os números, em seguida o aplicador lê os 

números, e o aluno os escreve sempre de forma algébrica. No segundo subteste, de contagem 

numérica, é solicitado ao aluno que escreva inicialmente em ordem crescente, de dois em dois 

números, e após isso em ordem decrescente de três em três números. O terceiro subteste trata 
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da relação entre maior-menor, e são apresentados quatro pares de números, e o aluno deve 

circular o maior de cada par. O quarto subteste envolve as quatro operações aritméticas, e o 

aluno deve resolver os cálculos. No quinto subteste os cálculos são apresentados oralmente, e 

o aluno escreverá a resolução. O sexto e último subteste é de resolução de problemas e estes 

são apresentados por escrito, e o aluno deve resolvê-los. 

Essa prova avalia a competência aritmética, contemplando os domínios do 

processamento numérico e cálculo. O Quadro 4 representa de forma esquematizada o que a PA 

avalia em seus subtestes.  

 

Quadro 4: Diagrama dos domínios avaliados na Prova de Aritmética

 

Fonte: Seabra, Dias e Capovilla, 2013 (adaptado) 

 

Referente à classificação da Prova de Aritmética, esta segue o mesmo padrão das 

anteriores, ou seja, sendo muito baixa para uma pontuação menor que 70; baixa, para uma 

pontuação de 70 a 84; média, para uma pontuação entre 85 a 114; alta, para uma pontuação de 

115 a 129; e muito alta, para uma pontuação maior ou igual a 130. Destina-se a alunos de 6 a 

11 anos. Foi aplicada em cada uma das classes de 2º, 3º, 4º e 5º anos, em um tempo aproximado 

de 30 minutos. 
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4.2.5. Escala de Desenvolvimento Motor  

 

A Escala de Desenvolvimento Motor (EDM), de Rosa Neto (2015), avalia as 

habilidades motoras. Envolve um conjunto abrangente de provas com dificuldades e 

complexidades graduadas, que visam a conduzir a uma verificação minuciosa do 

desenvolvimento motor em diferentes áreas. Essas complexidades graduadas variam de acordo 

com a idade cronológica do avaliado. No Anexo 5 encontra-se um quadro resumo dessas 

atividades. 

 A escala abrange as categorias de motricidade fina (óculo manual), motricidade 

global (coordenação), equilíbrio (postura estática), esquema corporal (imitação de postura e 

rapidez), organização espacial (percepção do espaço), organização temporal (linguagem e 

estruturas temporais) e lateralidade (mãos, olhos e pés).  

Há em cada uma dessas categorias dez níveis, com graus de desafios 

correspondentes à idade cronológica da criança. Inicia-se com o nível 2 e vai-se até o nível 11. 

A avaliação se dá de forma progressiva em cada área motora, ou seja, quando o avaliado 

consegue executar cada atividade proposta segue-se adiante, e a continuidade se dá até o 

momento em que a criança não consegue realizar o que é esperado para a atividade, apontando-

se assim o maior nível alcançado por ela. 

A EDM permite identificar a Idade Motora (IM), a Idade Motora Geral (IMG), a 

Idade Negativa ou Positiva (IN/IP), o Quociente Motor (QM) e o Quociente Motor Geral 

(QMG). Da mesma forma, é possível obter-se os resultados alcançados nas provas de 

motricidade fina (QM1), motricidade global (QM2), equilíbrio (QM3), esquema corporal 

(QM4), organização espacial (QM5) e organização temporal (QM6). 

Compreende-se como a Idade Motora (IM) o resultado obtido na pontuação das 

provas motoras;  a Idade Motora Geral (IMG) é composta pela soma de todas as Idades Motoras 

(IM) divididas por seis; a Idade Negativa ou Positiva (IN/IP)  reflete a diferença entre a Idade 

Motora (IM) e a Idade Cronológica (IC); o Quociente Motor Geral (QMG) é o resultado da 

divisão da Idade Motora Geral (IMG) e Idade Cronológica (IC) multiplicada por 100; e o 

Quociente Motor (QM) é a divisão da Idade Motora (IM) pela Idade Cronológica (IC) e 

multiplicado por 100. Todos os resultados são expressos em meses. A classificação da EDM é 

obtida a partir dos resultados dos quocientes motores, descrita na tabela 1. 
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Tabela 1 –  Classificação dos resultados do Quociente Motor Geral (QMG) na EDM. 

Classificação Pontuação - QMG 

Muito superior 130 ou mais 

Superior 120 a 129 

Normal Alto 110 a 119 

Normal Médio 90 a 109 

Normal Baixo 80 a 89 

Inferior 70 a 79 

Muito inferior 69 ou menos 

Fonte: Rosa Neto, 2015 

 

Mediante os resultados obtidos, é possível inferir se o aluno apresenta fatores de 

risco para o seu desenvolvimento motor. No que tange ao Ensino Fundamental, alunos de 6 a 

11 anos, que tiveram uma classificação “normal baixo” apresentam um fator de risco leve, 

“inferior” risco moderado e “muito inferior” risco grave, de acordo com os critérios da EDM. 

Os fatores de risco leve, segundo a autor, apresentam um sutil impacto para o desenvolvimento 

do aluno e para os fatores de risco considerados moderado e grave é recomendado que seja feita 

uma avaliação por equipe multidisciplinar. (ROSA NETO, 2015). 

 

 

4.3. Procedimento  

 

Previamente foi solicitada à Diretoria Regional de Ensino, a qual a escola se reporta, 

uma autorização para a realização da pesquisa, conforme as exigências legais da Secretaria 

Municipal de Educação. Tendo sido autorizada, conforme documento apresentado no Anexo 5, 

a coleta de dados transcorreu após o Diretor da Escola, os responsáveis pelos alunos e os alunos 

serem informados sobre o teor da pesquisa e assinarem respectivamente o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido da Instituição, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para Pais ou Responsáveis e o Termo de Assentimento autorizando a realização 

dos trabalhos.  

A fim de garantir que todos os envolvidos nesta pesquisa estivessem totalmente 

cientes dos procedimentos utilizados, garantindo aos participantes a autonomia, como uma das 

diretrizes da Bioética, foram organizadas várias reuniões na escola com os orientadores 
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pedagógicos, professores e por fim com os pais de alunos, esclarecendo a respeito deste estudo 

e sanando possíveis dúvidas, num total de cinco reuniões. 

A primeira fase da pesquisa deu-se com a distribuição do questionário para os 

professores com as devidas instruções sobre o preenchimento. Essas instruções, com o 

questionário, foram colocadas dentro de um envelope identificado para cada classe. Uma 

instrução especial foi dada para o quadro com o levantamento dos comportamentos 

psicomotores, para que o professor deixasse em branco quando desconhecesse ou não tivesse 

uma observação clara quanto ao item. 

Esse conjunto de informações previamente coletadas foram comparadas com os 

resultados obtidos nas provas de leitura, escrita e aritmética. Os professores indicaram quais 

alunos apresentavam dificuldades de aprendizagem, bem como suas características motoras e 

por meio dos instrumentos citados anteriormente foi possível levantar o grupo de crianças que 

apresentavam o critério de inclusão para este estudo. 

 Na segunda fase da pesquisa houve a aplicação dos testes em ordem 

preestabelecida, iniciando-se com a Prova de Escrita sob Ditado – PED-vr (versão reduzida), 

que foi aplicada em cada uma das classes em dias diferentes. De acordo com as instruções desse 

instrumento, os itens foram lidos em voz alta e escritos pelos alunos em folha pautada, dividida 

em três colunas.  

Dando prosseguimento, houve uma semana após da PED-vr a aplicação do Teste 

de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras – TCLPP, também em cada uma das 

salas com o acompanhamento dos professores. O procedimento para a Prova de Aritmética – 

PA seguiu os mesmos critérios dos anteriores, sempre respeitando um intervalo de uma semana 

entre cada prova. As provas foram aplicadas nas primeiras aulas do dia, evitando-se um possível 

cansaço dos alunos no decorrer do período escolar. 

De posse das informações apuradas no questionário do professor e na Prova de 

Escrita sob Ditado, Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras e Prova de 

Aritmética, chegou-se ao grupo final de alunos deste estudo, que seguidamente foram 

submetidos a uma avaliação motora pela EDM. 

Na intenção de utilizar correta e adequadamente as ferramentas acima descritas 

(PED-vr, TCLPP e PA), integra-se ao procedimento deste projeto a participação no curso 

“Avaliação de Desempenho Acadêmico com uso de instrumentos padronizados não-restritos”, 

realizado em 18 de março, no Instituto de Neuropsicologia e Desenvolvimento Humano - 

INDH. Esse curso teve como abrangência teórica as características das avaliações, seus 
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objetivos frente ao processo de aprendizagem e a prática na aplicação dessas provas, bem como 

a interpretação dos resultados. 

Na terceira fase foi utilizada EDM, de Rosa Neto (2015), aplicada individualmente 

sempre pela pesquisadora principal, em local designado pela direção da Escola em um tempo 

aproximado de 35 minutos, com a presença de duas auxiliares de pesquisa do Curso de 

Fisioterapia do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. Os registros dos dados foram feitos em um formulário específico, que se encontra 

no Anexo 6. 

Cabe ressaltar que, conforme as orientações previstas no manual de uso da escala, 

as provas motoras para crianças com dificuldades de aprendizagem foram aplicadas a partir do 

nível 5, em todas as áreas, avançando até o momento em que a criança não conseguisse realizar 

o esperado para a atividade. 

Visando reforçar a capacitação e dotar de maior fluência no uso da EDM, foi 

realizado um treinamento seguido de estágio no Laboratório de Desenvolvimento Humano - 

LADEHU - do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte – CEFID - da Universidade Estadual 

de Santa Catarina – UDESC. Esse treinamento foi supervisionado pelo Professor Doutor 

Francisco Rosa Neto, autor da Escala de Desenvolvimento Motor – EDM, no período de 14 a 

17 de março de 2017. 

Esse treinamento contemplou um estágio de observação e prática da aplicação dessa 

escala, totalizando 40 horas. Essa vivência ocorreu em uma Escola Particular de Ensino 

Fundamental e em uma creche pública da cidade de Florianópolis – SC, com crianças de 3 a 6 

anos de idade. 

Ainda como parte desse processo de estágio, a cada vivência nas escolas, retornava-

se ao Laboratório de Desenvolvimento Humano – LADEHU - para que houvesse discussões 

sobre a experiência realizada, quando todas as dúvidas e questões eram sanadas pelo autor da 

escala. 

Essa vivência foi complementada com a participação na aula do Professor Francisco 

Rosa Neto, oportunidade esta que permitiu a troca de experiências acadêmicas com os 

mestrandos e doutorandos da Universidade de Santa Catarina, que utilizam a Escala de 

Desenvolvimento Motor – EDM. 

Após esse período na Universidade de Santa Catarina e com o objetivo de aprimorar 

o uso da ferramenta, foi aplicada a Escala de Desenvolvimento Motor – EDM em 66 crianças 

na faixa etária de 4 a 11 anos. 
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Essa preparação prévia foi fundamental para a aplicação da EDM quanto à 

proficiência no manejo e uso dos recursos disponíveis, mostrando-se imprescindíveis a 

linguagem, postura, comandos, estratégias e instruções adequadas no processo de avaliação. 

Igualmente pode-se dizer quanto aos resultados que devem envolver critérios quantitativos e 

qualitativos para a análise dos dados coletados.  
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5. RESULTADOS 

 

Este trabalho foi realizado em uma Escola Municipal de Ensino Fundamental 

localizada na zona sul de São Paulo. O Ensino Fundamental I é composto por 7 salas do 1º ao 

5ºano. Dessas, 6 participaram da pesquisa, correspondendo ao 2º, 3º, 4º e 5º anos. A escola 

conta com uma equipe de docentes divididos entre as professoras de sala e os professores 

especialistas. Foram relatados três casos de alunos incluídos com diagnóstico, porém em todas 

as salas, de acordo com informações da escola, há presença de alunos que demonstram 

dificuldades sociais e, principalmente, na aprendizagem, apesar do empenho da equipe 

pedagógica, sem um diagnóstico ou acompanhamento por especialistas.  

No que tange à pesquisa, inicialmente as professoras responderam a um 

questionário indicando quais os alunos que, de acordo com a sua percepção, apresentavam 

dificuldade em acompanhar as demandas escolares. Informaram também outros dados, tais 

como idade, se o aluno já havia sido reprovado em algum ano escolar e qual área da 

aprendizagem estava mais comprometida. O número total de alunos indicados foi o de 28, sendo 

esses divididos em 12 meninas e 16 meninos. Não houve diferenças representativas entre as 

indicações de dificuldades em leitura, escrita e aritmética. Desse grupo de alunos, apenas três 

deles já haviam sido reprovados. O perfil desses alunos encontra-se na tabela 1. 

 

Tabela 2 – Perfil dos alunos indicados pelas professoras. 

Salas 2º Ano 

A 

3º Ano 

A 

4º Ano 

A 

4º Ano 

B 

5º Ano 

A 

5º Ano 

B 

Total 

Alunos indicados  3 5 7 5 4 4 28 

Meninas 1 2 3 1 2 3 12 

Meninos 2 3 4 4 2 1 16 

Dificuldade: Escrita 3 4 7 5 3 4 26 

Dificuldade: Leitura 3 3 6 2 4 4 22 

Dificuldade: Aritmética 2 4 7 5 2 3 23 

Reprovação 0 0 0 2 0 1 3 

Média de idades 7 8,8 9,28 9,8 10 10,5 
 

 

Baseado nos estudos de Freitas e Corso (2016) e Fonseca (2016), em que os autores 

elencam uma série de comportamentos da criança que apresentam perturbações na execução 

dos gestos, o referido questionário com as indicações de alunos continha 22 itens voltados à 

coleta de informações quanto às características psicomotoras.  
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As informações coletadas deveriam ser preenchidas de acordo com a percepção da 

professora, e a orientação dada foi para que fizessem isso apenas se estivessem seguras para 

preencher os referidos itens ou deixar em branco em caso contrário, podendo eventualmente 

contar com a ajuda da professora de educação física. 

Dentre esses 22 itens, foi possível notar a recorrência na citação de alguns deles, 

tais como “O aluno derruba o material escolar da carteira repetidas vezes ao dia”, “Confunde-

se ao distinguir direita/esquerda; em cima/em baixo; frente/trás”, “Tem dificuldade em escrever 

em cima das linhas”, “A letra é irregular”, “Grafismo (traço) é muito forte”, “A criança tem 

dificuldade em seguir instruções” e “Distrai-se com facilidade”. A dificuldade em distinguir 

direita/esquerda dos alunos foi evidente na EDM, pois nas provas de organização espacial os 

alunos não realizaram as tarefas que exigiam essa noção. 

Nas provas de leitura, escrita e aritmética nota-se que os resultados com a 

classificação “Médio” foram predominantes na amostra, conforme a tabela 2. Da mesma forma, 

pode-se observar que os resultados nas provas de ditado e aritmética foram próximos nas 

classificações “Muito Baixo” e “Baixo”. Referente à classificação “Muito Alto”, esta ocorreu 

apenas na prova de aritmética, e o desempenho dos alunos na prova de leitura (TCLPP) foi 

melhor, tal resultado pode ser devido a um programa especial de incentivo à leitura oferecido 

pela escola e conduzido por um professor especialista. São realizadas atividades lúdicas em sala 

específica, promovendo semanalmente às crianças um contato direto com diversos tipos de 

livros. 

 

Tabela 3 - Desempenho dos 104 alunos nas provas de leitura, escrita e aritmética 
 

Provas 

Classificação TCLPP Ditado Aritmética 

Muito Baixo 3,85% 15,15% 12,75% 

Baixo 2,88% 11,11% 10,78% 

Médio 60,58% 64,65% 46,08% 

Alto 32,69% 9,09% 25,49% 

Muito alto 0,00% 0,00% 4,90% 

  

Os dados do questionário foram confrontados com as provas aplicadas 

posteriormente, para que houvesse ou não a confirmação das indicações feitas. Foram indicados 
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pelas professoras 28 alunos. Contudo, foi possível observar que nem todos indicados pelas 

professoras tinham de fato problemas de aprendizagem. Muitos apresentavam problemas de 

comportamento, interferindo assim em seu desempenho escolar e social e levando as 

professoras a perceber o aluno como diferente e, frente à demanda, elas indicaram as crianças 

para avaliação como uma tentativa de se obter algum indicativo. De fato, do total de alunos 

indicados, apenas 21 deles apresentaram baixo desempenho em pelo menos uma das provas, 

isto significa um acerto de 75% das indicações.  

 Observa-se, na tabela 3, o número de 14 alunos que apresentaram um baixo 

rendimento nas provas sem a devida indicação das professoras. Em grande parte, tal ocorrência 

pode ser devida às transferências de alunos para a escola no período da coleta de dados, sem 

que houvesse quaisquer conhecimentos anteriores quanto aos desempenhos escolares.  

 

Tabela 4 – Alunos com dificuldades de aprendizagem por ano escolar 

 2º Ano A 3º Ano A 4º Ano A 4º Ano B 5º Ano A 5º Ano B Total 

Alunos indicados 

pela professora 

 

3 5 7 5 4 4 28 

Indicados que 

tiveram baixo 

desempenho 

0 4 6 4 3 4 21 

Outros com baixo 

desempenho nas 

provas 

2 2 1 3 1 5 14 

Total com baixo 

desempenho 

 

2 6 7 7 4 9 35 

 

Chegou-se ao número de 35 alunos com baixo desempenho em pelo menos uma 

das provas (leitura, escrita e aritmética). Todas as análises estatísticas deste grupo foram feitas 

utilizando-se os softwares SPSS v. 20, Minitab 16 e Excel Office 2010.  

Os testes estatísticos foram paramétricos, pois os dados são quantitativos e 

contínuos. Além disso, a amostragem foi superior a 30 sujeitos, o que pelo Teorema do Limite 

Central, garante que a distribuição tende a uma distribuição normal. Adicionalmente, foi feita 

também a análise gráfica para testar os pressupostos de normalidade e de homocedasticidade 

(variância constante) dos resíduos. A tabela 4 apresenta a análise descritiva das variáveis 

quantitativas. Dentre todas as variáveis, somente o ditado possui alta variabilidade, pois o 

coeficiente de variação (CV) está acima de 50% indicando que os dados são heterogêneos. 

 

Com o intuito de facilitar a leitura das tabelas seguintes, foram utilizadas as 

abreviações para Quociente Motor Geral (QMG); Quociente Motor 1 (QM1) referente à 
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motricidade fina; Quociente Motor 2 (QM2) referente à motricidade global; Quociente Motor 

3 (QM3) referente ao equilíbrio; Quociente Motor 4 (QM4) referente ao esquema corporal; 

Quociente Motor 5 (QM5) referente à organização espacial e Quociente Motor 6 (QM6) 

referente à organização temporal. (ROSA NETO, 2015). 

 

Tabela 5 -  Descritiva para Variáveis Quantitativas do Grupo Amostral 

Descritiva Média Mediana Desvio Padrão CV* Q1 Q3 Min Max N IC** 

Idade 9,6 10,0 0,9 10% 9,0 10,0 8,0 11,0 35 0,3 

Ditado 64,7 78,0 34,5 53% 41,5 90,5 0,0 113,0 35 11,4 

Aritmética 79,1 77,0 26,2 33% 65,0 97,5 22,0 127,0 35 8,7 

TCLPP 100,0 102,0 14,0 14% 96,5 109,0 54,0 118,0 35 4,6 

QMG 77,2 77,9 9,1 12% 73,7 82,4 53,5 99,0 35 3,0 

QM1 81,5 80,7 17,8 22% 70,5 94,7 42,1 133,3 35 5,9 

QM2 83,7 82,8 14,4 17% 78,1 91,0 52,6 111,9 35 4,8 

QM3 82,5 84,3 18,3 22% 70,8 97,4 42,1 115,4 35 6,1 

QM4 78,6 80,7 14,8 19% 68,4 89,7 33,6 100,0 35 4,9 

QM5 69,6 69,2 13,5 19% 63,4 73,8 41,0 100,9 35 4,5 

QM6 67,6 63,2 18,2 27% 55,0 72,9 31,6 112,1 35 6,0 

* O coeficiente de variação (CV), avalia o quanto a variabilidade representa da média.      

** O intervalo de confiança (IC) mostra a variação da média segundo uma probabilidade estatística.   
 

 

A partir do conjunto de dados levantados, e utilizando-se as ferramentas 

mencionadas foi possível estabelecer uma série de análises estatísticas que foram utilizados 

como suporte a este estudo. Na prova de aritmética os resultados indicaram que a maioria do 

grupo obteve classificação entre muito baixa (34,3%) e baixa (31,4%), conforme o gráfico 1. 

Nos subtestes desta prova, o pior desempenho foi em cálculo com 62,9% em relação ao 

processamento numérico.  
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Gráfico 1 – Distribuição dos Resultados na Prova de Aritmética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na prova de ditado, 42,9% dos alunos tiveram uma classificação muito baixa, 

apresentada no gráfico 2. Neste grupo ninguém atingiu a classificação alta como na prova de 

aritmética e no TCLPP e, em ambas houve uma concentração maior nas classificações baixa e 

muito baixa.  

 

Gráfico 2 – Distribuição dos Resultados na Prova de Ditado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No TCLPP, 77,1% obteve classificação média, conforme apresentado no gráfico 3, 

apresentando concentração acentuada nessa classificação. Pode-se considerar que este achado 

é devido ao fato de haver um trabalho diferenciado realizado com os alunos na sala de leitura. 

34,3%

31,4%

17,1%

17,1%

Distribuição dos Resultados na Prova de Aritmética

Muito Baixa Baixa Média Alta

42,9%

28,6%

28,6%

Distribuição dos Resultados na Prova de Ditado

Muito Baixa Baixa Média
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Os itens que as crianças apresentaram maior dificuldade foram nos tipos vizinhas semânticas, 

vizinhas visuais e vizinhas fonológicas. 

 

Gráfico 3 - Distribuição dos Resultados no TCLPP 

 

 

 

Na EDM, houve concentração das classificações muito inferior (14,3%) e 48,6% 

(inferior), conforme o gráfico 4. Essa concentração deve-se ao grande volume de alunos que 

tiveram um baixo desempenho nas provas de organização espacial (QM5), 82,8% e organização 

temporal (QM6) 77,1%. Especificamente, na organização espacial o que dificultou o avanço 

nas provas foi o fato dos alunos não reconhecerem direita e esquerda, inclusive os do 5º ano. 

Na organização temporal, houve muita dificuldade em reconhecer as estruturas temporais. De 

forma não tão acentuada, houve também um baixo desempenho em motricidade fina (QM1) 

com 48,5%, sendo que as crianças tiveram muita dificuldade em avançar além do nível 8 desta 

prova. Em relação à preferência lateral de membros, levantou-se que 51,4% é destro, 42,9% 

tem lateralidade cruzada e 5,7% lateralidade indefinida. 

 

  

5,7%
8,6%

77,1%

8,6%

Distribuição dos Resultados no TCLPP

Muito Baixa Baixa Média Alta
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Gráfico 4 - Distribuição dos Resultados na EDM 

 

 

Para medir o grau de relação entre as avaliações com os escores da EDM, foi 

utilizada a correlação de Pearson para a mostra total e também para um grupo segmentado por 

sexo. A escala utilizada para mensurar e interpretar esta correlação adotou como parâmetros os 

valores de 0 a 0,30/-0 a -0,30 considerada insignificante, 0,30 a 0,50/-0,30 a -0,50 baixa, de 

0,50 a 0,70/-0,50 a -0,70 moderada, de 0,70 a 0,90/-0,70 a -0,90 alta e de 0,90 a 1,00/-0,90 a -

1,00 muito alta. (MUKAKA, 2012). Nesta análise de correlação, adotou-se as variáveis com p-

valor abaixo de 0,05, como estatisticamente significativa. As correlações foram estabelecidas 

entre a pontuação padrão das provas de leitura, escrita e aritmética com os resultados dos 

quocientes motores da EDM. 

A tabela 5 apresenta a correlação entre as provas acadêmicas (leitura, escrita e 

aritmética) e a EDM. Na análise desta amostra existem algumas correlações, consideradas 

baixas, com valores menores que 0,5.  A prova de aritmética apresentou uma correlação positiva 

de 0,367 com o quociente motor geral (QMG) e 0,459 com a organização temporal (QM6). No 

ditado houve uma correlação também positiva com a organização temporal (QM6) de 0,389. Já 

no TCLPP os resultados apontaram para uma correlação com o quociente motor geral (QMG) 

de 0,414, com a orientação espacial (QM5) de 0,426 e com a organização temporal (QM6) 

0,480. 

 

  

14,3%

48,6%

34,3%

2,9%

Distribuição dos Resultados na EDM

Muito Inferior Inferior Normal Baixo Normal Médio
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Tabela 6 - Correlação das Provas de Leitura, Escrita e Aritmética com a EDM no 

grupo “Total” 

Total Ditado Aritmética TCLPP 

QMG 

Corr (r) 0,210 0,367 0,414 

P-valor 0,226 0,030 0,013 

QM1 

Corr (r) 0,007 0,144 0,202 

P-valor 0,970 0,410 0,244 

QM2 

Corr (r) 0,040 0,212 0,211 

P-valor 0,822 0,221 0,223 

QM3 

Corr (r) -0,167 -0,021 -0,046 

P-valor 0,337 0,907 0,792 

QM4 

Corr (r) 0,170 0,247 0,149 

P-valor 0,328 0,153 0,394 

QM5 

Corr (r) 0,309 0,201 0,426 

P-valor 0,070 0,246 0,011 

QM6 
Corr (r) 0,389 0,459 0,480 

P-valor 0,021 0,006 0,003 

 

 

O grupo segmentado por sexo é distribuído por 45,7% feminino e 54,3% masculino. 

A correlação apresentada na tabela 6, corresponde ao grupo “feminino”. Para este grupo, na 

prova de ditado houve uma correlação positiva de 0,506 com o quociente motor geral (QMG), 

de 0,565 com o esquema corporal (QM4) e de 0,583 com a organização espacial (QM5), todas 

consideradas moderadas. Na prova de aritmética a correlação com o esquema corporal (QM4) 

foi de 0,635 considerada também moderada. No TCLPP a correlação com o quociente motor 

geral (QMG) foi de 0,797 e com a organização espacial (QM5) de 0,705 ambas consideradas 

como alta, com a motricidade global (QM2) foi de 0,561, com o esquema corporal (QM4) de 

0,662, e com a organização temporal (QM6) de 0,628 sendo consideradas “moderada”. 
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Tabela 7 - Correlação das Provas de Leitura, Escrita e Aritmética com a EDM no 

grupo “Feminino” 

Feminino Ditado Aritmética TCLPP 

QMG 

Corr (r) 0,506 0,347 0,797 

P-valor 0,046 0,188 <0,001 

QM1 

Corr (r) 0,280 -0,012 0,442 

P-valor 0,294 0,963 0,087 

QM2 

Corr (r) 0,424 0,313 0,561 

P-valor 0,102 0,238 0,024 

QM3 

Corr (r) -0,316 0,055 0,003 

P-valor 0,233 0,839 0,991 

QM4 

Corr (r) 0,565 0,635 0,662 

P-valor 0,023 0,008 0,005 

QM5 

Corr (r) 0,583 -0,021 0,705 

P-valor 0,018 0,939 0,002 

QM6 

Corr (r) 0,419 0,424 0,628 

P-valor 0,106 0,102 0,009 

 

Feita a correlação para o grupo “masculino” na prova de aritmética com a 

organização espacial (QM5), o resultado foi de 0,502 sendo moderada e com a organização 

temporal (QM6) de 0,467, sendo classificada como baixa, conforme a tabela 7. As diferenças 

apresentadas na segmentação “masculino” e “feminino” suscitam novos estudos para se 

investigar estes valores. 
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Tabela 8 - Correlação das Provas de Leitura, Escrita e Aritmética com a EDM no 

grupo “Masculino” 

Masculino Ditado Aritmética TCLPP 

QMG 
Corr (r) -0,057 0,419 -0,080 

P-valor 0,816 0,074 0,746 

QM1 
Corr (r) -0,284 0,312 -0,161 

P-valor 0,239 0,194 0,511 

QM2 
Corr (r) -0,216 0,182 -0,103 

P-valor 0,374 0,455 0,673 

QM3 
Corr (r) -0,069 -0,068 -0,096 

P-valor 0,778 0,781 0,697 

QM4 
Corr (r) -0,058 0,027 -0,292 

P-valor 0,813 0,912 0,226 

QM5 
Corr (r) 0,098 0,502 0,120 

P-valor 0,69 0,028 0,626 

QM6 
Corr (r) 0,338 0,467 0,290 

P-valor 0,158 0,044 0,228 

 

O gráfico 5 apresenta a classificação dos 35 alunos pela EDM. Nota-se que há uma 

concentração nas faixas muito inferior, inferior e normal baixo e, de acordo com as diretrizes 

da escala, são consideradas respectivamente um fator de risco grave, moderado e leve. Segundo 

o autor, tanto o fator de risco grave, bem como o moderado, há a recomendação para que os 

alunos sejam avaliados por uma equipe multidisciplinar, enquanto o fator de risco leve entende-

se que representa um impacto sutil para o seu desenvolvimento. 

 

Gráfico 5 – Classificação EDM no grupo total 

  

  PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

  130 ou mais Muito superior 

  120 a 129 Superior 

  110 a 119 Normal alto 

  90 a 109 Normal médio 

  80 a 89 Normal baixo 

  70 a 79 Inferior 

  69 ou menos Muito inferior 
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6. DISCUSSÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi estabelecer a relação entre o desempenho psicomotor 

e a competência em provas acadêmicas. Os resultados aqui encontrados apontam que muitos 

dos alunos que tiveram um baixo desempenho nas provas de leitura, escrita e aritmética, 

também tiveram baixo desempenho na avaliação motora, posicionando-as nas faixas “muito 

inferior”, “inferior” e “normal baixo”, consideradas, segundo os parâmetros da EDM, no grupo 

de risco. Esses resultados encontram suporte com os achados de Silva et al. (2012) em uma 

pesquisa com 19 escolares com a média de idade de 10,3 anos, utilizando a Movement 

Assessment Batery for Children – MABC, ao investigar as dificuldades motoras em alunos com 

baixo desempenho escolar. As autoras constataram na amostra que os alunos com baixo 

desempenho escolar apresentaram problemas motores classificados como limítrofes ou 

definidos. 

Do ponto de vista estatístico, as correlações encontradas não foram expressivas se 

analisadas no grupo total devido, possivelmente, ao grupo reduzido composto somente por 

crianças com baixo desempenho em pelo menos uma das provas. No entanto, ao se fazer 

análises por grupos segmentados por sexo, algumas correlações, entre as provas e a EDM, se 

destacam. Especificamente considerando-se o grupo do sexo feminino, obteve-se no quociente 

motor para esquema corporal (QM4) uma correlação considerada moderada com as provas de 

ditado, aritmética e TCLPP. No que tange à relação entre o baixo desempenho acadêmico e o 

esquema corporal, um estudo de Rosa Neto et al. (2011) feito com 39 crianças de 6 a 10 anos, 

com queixas de dificuldade de aprendizagem, foi constatado que o grupo apresentou um atraso 

na idade motora do esquema corporal (QM4). No entanto há que se ressaltar as diferenças na 

segmentação entre esses estudos, sendo que as correlações aqui obtidas consideraram os 

resultados em separado para meninos e meninas.  

Nas provas de esquema corporal foi observado que no nível referente à rapidez, 

cuja atividade proposta era de fazer traços dentro de espaços delimitados com tempo pré-

determinado, que as meninas demonstravam uma preocupação com a estética do traçado, em 

detrimento do tempo de execução. Pode-se avaliar se este fator não tenha contribuído para as 

diferenças no desempenho entre meninos e meninas.  

Verificou-se também, ainda no grupo feminino, uma correlação entre a organização 

espacial (QM5) e a prova de ditado considerada moderada, e uma correlação alta com TCLPP 

e desta última com a organização temporal (QM6) uma correlação moderada.  O grupo 

masculino apresentou uma correlação com a organização espacial (QM5) e organização 
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temporal (QM6) com a prova de aritmética. Estes resultados mostram-se consonantes para o 

grupo masculino e divergente para o feminino, conforme o obtido nos estudos de Fernandes, 

Dantas e Carvalhal (2014) realizado com 37 escolares entre 7 e 12 anos com dificuldades de 

aprendizagem em cálculos, utilizando a Bateria Psicomotora – BPM, quando obtiveram uma 

correlação significativa entre a estrutura espaço-temporal e o resultado da avaliação em 

matemática.   

Neste estudo, as áreas da motricidade, referentes à organização espacial, temporal 

e o esquema corporal apresentaram correlação mais expressiva. Estes achados corroboram aos 

estudos de Silva, Oliveira e Ciasca (2017) com 26 escolares entre 7 e 9 anos no qual o grupo 

experimental, composto por alunos com queixas de aprendizagem, apresentou um pior 

desempenho nas provas de organização espacial, organização temporal e esquema corporal da 

EDM. 

As diferenças encontradas nas correlações entre os grupos feminino e masculino 

podem ser devido ao desempenho motor distinto entre eles. Carvalhal e Raposo (2007) em um 

estudo realizado com 141 alunos entre 7 e 8 anos, pertencentes a uma escola do Ensino Básico, 

apontam diferenças significativas nos desempenhos de meninos e meninas em habilidades 

locomotoras e manipulativas, atribuindo-as às influências socioculturais no desenvolvimento 

motor. 

Sobre o baixo desempenho nas provas de organização espacial, a dificuldade em 

reconhecer direita e esquerda foi impactante nos resultados desta área, bem como na EDM. Tal 

situação foi também descrita por Rosa Neto et al. (2010) em uma pesquisa com 101 alunos com 

dificuldades de aprendizagem. Frente a estes dados, cabe uma reflexão sobre a aquisição dos 

conceitos de direita/esquerda e a compreensão no que se refere à noção espacial, visto que 

ambos estão estreitamente ligados. Contudo, observou-se no presente estudo que esta 

conceituação e nomeação espacial, hoje ausente, talvez não tenham feito parte das atividades 

da educação infantil. Este tema, portanto, deve ser objeto de futuras pesquisas. A organização 

espacial é presente no processo da aquisição da escrita, conforme Laux, Oliveira e Corazza 

(2016) que, ao estudarem alunos disgráficos, indicaram a importância da organização da escrita 

no espaço, respeitando o espaçamento das letras e palavras. 

Referente à relação entre a leitura, escrita e a psicomotricidade encontrada neste 

estudo nas correlações obtidas entre o ditado, o TCLPP com as provas motoras, um estudo de 

Barbosa e Souza (2017) aborda a relação entre os aspectos psicomotores e aquisição da leitura 

e escrita. Especificamente no que se refere à orientação espacial, as autoras descrevem sobre o 

papel desta na discriminação das letras, como por exemplo “p” e “q” e “b” e “d”, na organização 



57 

 

da página na escrita, direção da escrita em si, no sequenciamento e continuidade de uma frase 

ou texto no processo de leitura como requisitos necessários para a alfabetização. De qualquer 

forma, faz-se necessário um estudo mais aprofundado sobre estas correlações. 

Os resultados encontrados em termos de dominância lateral, mostraram que 51,4% 

do grupo total é destro completo, 42,9% é cruzado e 5,7% indefinido. Este resultado mostra-se 

muito próximo do encontrado em trabalho realizado por Rosa Neto et al. (2013) quando 

analisou o desempenho em leitura e escrita de uma amostra de 166 escolares com idades entre 

8 e 9 anos, do terceiro ano do Ensino Fundamental, obtendo percentuais semelhantes na 

dominância lateral. Esse estudo apontou ainda que os alunos com lateralidade cruzada 

apresentaram um pior desempenho nestas provas. Observou-se no presente trabalho, que a 

lateralidade cruzada em percentual elevado esteve relacionada com a preferência ocular. 

Todavia, alguns autores não utilizam essa avaliação, restringindo a classificação em destro ou 

sinistro de acordo com a manifestação da preferência lateral, relacionando-a à coordenação 

motora, sem considerar a avaliação do olho (FREITAS, BOTELHO, VASCONCELOS, 2014). 

Sugere-se maiores investigações sobre a influência ocular no desempenho psicomotor. 

Um fator importante em relação à amostra, refere-se ao fato de que na seleção dos 

alunos, notou-se que as professoras acertaram em 75% as indicações feitas. Outros 

relacionados, posteriormente não apresentaram baixo desempenho nas provas e, ao serem 

questionadas, relataram problemas pertinentes ao comportamento destes, à sua dificuldade em 

lidar com estas questões e falta de uma avaliação por um especialista. Oliveira et al. (2012) e 

Navarro et al. (2016) em seus estudos, escrevem sobre o entendimento do professor a respeito 

das dificuldades dos alunos na aprendizagem, quando, ao serem indagados, fazem uma mescla 

de queixas que envolvem situações de agressividade, conflitos com o grupo, desrespeito pelo 

professor, apatia, de tal forma que o comportamento e o não aprender tornam-se uma unidade. 

Outro ponto que deve ser considerado é a sobrecarga de trabalho de um professor 

nas escolas públicas, um fator que interfere fortemente em sua produtividade. Esta sobrecarga 

acontece desde a rotina em sala de aula, o atendimento às famílias dos alunos, as reuniões e a 

organização de atividades extraclasse. Esbarrando nas precárias condições do trabalho, o 

desgaste na relação professor-aluno, a violência na escola e a desvalorização do professor. Estes 

pontos foram descritos no estudo de Moreira, Santino e Tomaz (2017), realizado com 

professores de Ensino Fundamental de uma escola pública.   

Referente à percepção do professor sobre a psicomotricidade e a aprendizagem, ao 

responderem o questionário, não entendiam o porquê da presença de itens psicomotores e 

muitos questionaram se havia alguma relação entre elas. Tal percepção foi relatada no trabalho 
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de Duzzi, Rodrigues e Ciasca (2013) realizado com 33 professores da educação infantil e dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, revelando que não tinham um conhecimento estruturado 

da relação entre a psicomotricidade e o aprendizado da escrita. 

As provas acadêmicas aplicadas nesta pesquisa apresentaram um maior percentual 

de alunos com baixo desempenho nas provas de ditado, seguido por aritmética e depois leitura. 

Este padrão de resultado é o mesmo encontrado no estudo de Silva e Beltrame (2011) realizado 

com 406 alunos com idade entre 7 e 10 anos com ou sem indicativos de dificuldades de 

aprendizagem, quando foram avaliados através do Teste de Desempenho Escolar – TDE. 

Observa-se neste trabalho que há uma concentração de alunos dentro de uma faixa 

considerada para fatores de risco no desenvolvimento. É possível que exista neste grupo alguns 

alunos com transtornos do neurodesenvolvimento e que não tenham sido diagnosticados. Faz-

se aqui uma reflexão quanto à importância da EDM neste processo de avaliação, na medida em 

que expõe um conjunto de informações complementares que servirão para o apoio à uma 

avaliação multidisciplinar, bem como para planejar ações futuras. 

 Alguns pontos merecem ainda ser discutidos. No processo da avaliação motora, o 

uso da EDM permitiu uma análise não somente quantitativa dos alunos, mas também trouxe 

aspectos qualitativos, que contribuíram para traçar um perfil dos avaliados. Muitas 

características e comportamentos eram demonstrados a cada etapa da avaliação como, por 

exemplo, as sincinesias, ansiedade, medo, insegurança e até mesmo autocríticas por parte dos 

alunos, fornecendo uma riqueza de informações que contribuíram para a análise dos dados.  

Deve-se ressaltar o valor de uma escala nacional desenvolvida em contexto 

apropriado para avaliação de crianças em idade escolar. Com o intuito de aprimorar os 

processos avaliativos da escala, algumas questões foram levantadas mediante observação 

durante sua aplicação. As provas de orientação do corpo no espaço, que solicitam do avaliado 

a percepção da localização espacial espelhada mostraram-se de difícil compreensão na amostra 

estudada, talvez pelas dificuldades cognitivas observadas nas provas de rendimento escolar. 

 As propriedades psicométricas do instrumento garantem sua confiabilidade e 

validade, porém, novos estudos discutindo a sequência e a complexidade das provas, adaptações 

necessárias e atualizações serão benvindos à comunidade acadêmica. Outras escalas, a exemplo 

da Denver, Bayley, M-ABC, entre outras, passaram por modificações ao longo de sua aplicação 

em diferentes populações e tornaram-se mais recomendadas a partir de revisões periódicas. 

O Teste de Triagem do Desenvolvimento de Denver Revisado (TTDD-R) ou 

Denver II foi proposto em nova versão em 1990, com a modificação ou exclusão de alguns itens 
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relacionados à linguagem, por ser de difícil aplicação ou interpretação e é hoje em dia, um dos 

mais utilizados (MORAES et al., 2010). 

Inicialmente descritas em 1933, as Escalas Bayley de Desenvolvimento Infantil têm 

como objetivo de realizar o diagnóstico evolutivo do desenvolvimento. Esta bateria também foi 

modificada a partir de uma revisão realizada em 1969 e em 1993 (Escalas Bayley II) e em 2006 

(Escalas Bayley III), visando atualização para a avaliação cognitiva, motora, linguística, 

socioemocional e comportamento adaptativo (RODRIGUES, 2012). 

      Algumas limitações foram evidenciadas no presente estudo e devem ser 

consideradas também para futuras investigações. A falta de dados coletados diretamente com 

familiares, o número de reduzido de participantes e a restrição à origem da amostra estudada 

ser de uma única escola pública. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

      Houve grande concentração de alunos com baixa competência nas provas de 

leitura, escrita e aritmética nas classificações inferiores e muito inferiores da EDM, sugerindo 

que crianças que apresentam um baixo rendimento escolar possam ser estimuladas por 

programas que incluam atividades tanto relacionadas ao conteúdo pedagógico, quanto às 

vivências corporais, voltadas ao desenvolvimento psicomotor. 

A identificação de alunos com baixa competência acadêmica pelo professor foi 

eficaz para a maioria dos casos, porém os mesmos devem ser avaliados por instrumentos 

psicométricos que consigam revelar suas características e lacunas no processo de 

aprendizagem, facilitando encaminhamentos, programas de intervenção e apoio.  

As áreas motoras comprometidas tiveram sua concentração na organização espacial 

e temporal para ambos os sexos, indicando as funções psicomotoras que podem estar mais 

relacionadas ao aprendizado.  

A correlação encontrada entre as competências nas habilidades de leitura, escrita, 

aritmética e a psicomotricidade ficou mais evidenciada nos grupos segmentados por sexo. 

Conclui-se que os alunos que apresentaram baixa competência nas provas avaliadas também 

mostraram piores resultados no desempenho psicomotor. 

Esse trabalho suscitou a importância do processo continuo de formação do 

professor, e que pesquisas científicas podem ser uma fonte de valor para o seu preparo, 

proporcionando um conteúdo que contemple aspectos psicomotores da aprendizagem escolar. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO PROFESSOR  

 

 

Nome da Escola:___________________________________                             Data:________________ 

 

Nome do Professor(a):__________________________________   Telefone contato:________________ 

 

 

1. Identificação da Classe: 

 

• Série: ______________          Turma: _______________               Turno: _____________   

• Total de alunos na classe: __________    Quantos Meninos: ________   Meninas: __________ 

• Faixa etária que compõe a classe: __________________ 

 

 

2. Alunos com dificuldade: 

Quantos alunos em sua sala apresentam dificuldades de aprendizagem e quais você indicaria para um programa de 

apoio ao aprendizado.? Cite-os descrevendo o nome, a idade e quais as dificuldades apresentadas. 

 

 Nome do aluno Idade Dificuldade em 

1   1.Escrita (     )      2. Leitura (      ) 

            3. Matemática (       ) 

2   1.Escrita (     )      2. Leitura (      ) 

             3. Matemática (        ) 

3   1.Escrita (     )      2. Leitura (      ) 

             3. Matemática (        ) 

4   1.Escrita (     )      2. Leitura (      ) 

             3. Matemática (       ) 

5   1.Escrita (     )      2. Leitura (      ) 

              3. Matemática (       ) 

6   1.Escrita (     )      2. Leitura (      ) 

              3. Matemática (        ) 

7   1.Escrita (     )      2. Leitura (      ) 

              3. Matemática (        ) 

8   1.Escrita (     )      2. Leitura (      ) 

              3. Matemática (        ) 

9   1.Escrita (     )      2. Leitura (      ) 

              3. Matemática (        ) 

10   1.Escrita (     )      2. Leitura (      ) 

              3. Matemática (        ) 

 

3. Dentre os alunos citados acima, qual(is) foram reprovados em alguma série anterior 
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4. Psicomotricidade 

Preencha o quadro a seguir para cada aluno citado acima. Assinale com um “X” as características que este aluno 

apresenta. 

 

Aluno:       ___________________________________________      Série:______________ Turma: __________ 

Professor: ________________________________________________________ 

 

Características 
Sempre 

(2) 

Às vezes 

(1) 

Nunca 

(0) 

1 - Tem dificuldade para equilibrar-se    

2- Tem muita dificuldade em vestir-se sozinho ou atar o seu calçado    

3 - Apresenta problemas para executar exercícios de destreza motora global 

(ex: saltar, andar, subir em cadeiras etc.). 

   

4 - Tropeça e cai com facilidade    

5 - Segura o lápis inadequadamente?    

6 - Tem dificuldade para recortar (ou colar) com precisão    

7 - Tem dificuldade em realizar jogos de encaixe    

8 - Derruba o material escolar da carteira repetida vezes ao dia.    

9 - Tem dificuldade para se orientar no espaço    

10 - Confunde-se ao distinguir direita/esquerda; em cima/em baixo; 

frente/trás. 

   

11 - Tem dificuldade na orientação temporal    

12 - Apresenta dificuldade para identificar partes do seu corpo    

13 - Apresenta dificuldade para identificar partes do corpo de outras pessoas    

14 - Tem dificuldade em escrever em cima das linhas    

15 - A letra é irregular    

16 - O grafismo (traço) é muito forte    

17 - Tem dificuldade em seguir instruções.    

18 - Mostra-se inquieto, desassossegado ou impulsivo.    

19 - Tem dificuldade em compreender sons ou palavras faladas    

20 - Tem algum problema de fala    

21 - Apresenta indefinição na lateralização de uso de mão, olho e pé.    

22 – Distrai-se com facilidade    

Fonte: Fonseca 2016; Freitas e Corso, 2016.  
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10. ANEXOS  
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ANEXO 1 – AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA REGIONAL PARA PESQUISA 
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ANEXO 2 – APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

INSTITUIÇÃO 

 

Gostaríamos de convidar sua Instituição a participar do projeto de pesquisa DESEMPENHO 

PSICOMOTOR EM ESCOLARES COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM – ESTUDO DE 

INTERVENÇÃO PSICOMOTORA que se propõe a avaliar e comparar o desempenho escolar de alunos com 

dificuldades de aprendizagem antes e após a intervenção psicomotora. Os dados para o estudo serão coletados 

através da aplicação da escala de Desenvolvimento Motor – EDM, provas de leitura, escrita e aritmética. Os 

instrumentos de avaliação, bem como a intervenção serão aplicados pelo Pesquisador Responsável. Os 

participantes poderão ter riscos mínimos, tais como apresentar cansaço ou desinteresse pela atividade proposta, 

porém poderão retirar-se do estudo a qualquer momento sem prejuízo algum para a continuidade de suas atividades 

escolares. Cabe esclarecer, que esta pesquisa trará benefícios ao investigar a relação entre desempenho psicomotor 

e as dificuldades de aprendizagem, tais como fornecer informações adicionais aos professores a respeito de seus 

alunos com dificuldades, bem como a outros profissionais especializados nos programas de intervenção. 

Em qualquer etapa do estudo os participantes e a Instituição terão acesso ao Pesquisador Responsável 

para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terão o direito de retirar-se do estudo a qualquer 

momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de 

outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, sendo 

resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação), bem 

como a identificação do local da coleta de dados.  

Caso a Instituição tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Cruzeiro do Sul – Av. Ussiel Cirilo, nº 

225, São Paulo / SP. 

Assim, considerando-se o exposto, solicitamos o consentimento desta Instituição para o contato com os 

Sujeitos de Pesquisa. 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pelo 

Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação da Instituição e dos Sujeitos de Pesquisa é voluntária, e 

que, a qualquer momento ambos têm o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-se da 

mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

Nome do representante legal da Instituição: ______________________________________ 

 

Assinatura do Responsável legal da Instituição: ___________________________________ 

Declaro que expliquei ao Responsável pelo Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste 

estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou 

prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 

São Paulo, ___ de ______________________ de 2017. 

 

 

Ana Rita Avelino Amorim 

 

 Profa. Dra. Silvana Maria Blascovi-Assis - Orientadora 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Rua da Consolação, 930 - SP 

Telefone: (11) 2114-8707 

E-mail: silvanam.assis@mackenzie.br 
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ANEXO 3 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PAIS OU 

RESPONSÁVEIS PELO SUJEITO DA PESQUISA 

 

Gostaríamos de convidar sua Instituição a participar do projeto de pesquisa DESEMPENHO 

PSICOMOTOR EM ESCOLARES COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM – ESTUDO DE 

INTERVENÇÃO PSICOMOTORA que se propõe a avaliar e comparar o desempenho escolar de alunos com 

dificuldades de aprendizagem antes e após a intervenção psicomotora. Os dados para o estudo serão coletados 

através da aplicação da escala de Desenvolvimento Motor – EDM, provas de leitura, escrita e aritmética. Os 

instrumentos de avaliação, bem como a intervenção serão aplicados pelo Pesquisador Responsável. Os 

participantes poderão ter riscos mínimos, tais como apresentar cansaço ou desinteresse pela atividade proposta, 

porém poderão retirar-se do estudo a qualquer momento sem prejuízo algum para a continuidade de suas atividades 

escolares. Cabe esclarecer, que esta pesquisa trará benefícios ao investigar a relação entre desempenho psicomotor 

e as dificuldades de aprendizagem, tais como fornecer informações adicionais aos professores a respeito de seus 

alunos com dificuldades, bem como a outros profissionais especializados nos programas de intervenção. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o esclarecimento de 

eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar a permissão para participar do estudo a qualquer 

momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de 

outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, sendo 

resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação), bem 

como a identificação do local da coleta de dados. 

Caso a Instituição tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Cruzeiro do Sul – Av. Ussiel Cirilo, nº 

225, São Paulo / SP. 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pelo 

Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer momento tenho o direito 

de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a permissão para participar da mesma, sem qualquer 

penalidade ou prejuízo. 

 

Nome do responsável pelo Sujeito de Pesquisa: ___________________________________ 

 

Assinatura do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa: ______________________________ 

 

Declaro que expliquei ao Responsável pelo Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste 

estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou 

prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 

São Paulo, ___ de ___________________ de 2017. 

 

 

Ana Rita Avelino Amorim 

 

 Profa. Dra. Silvana Maria Blascovi-Assis - Orientadora 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Rua da Consolação, 930 - SP 

Telefone: (11) 2114-8707 

E-mail: silvanam.assis@mackenzie.br 
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ANEXO 4 – TERMO DE ASSENTIMENTO PARA CRIANÇAS 

     

Você está sendo convidado para participar da pesquisa DESEMPENHO PSICOMOTOR EM 

ESCOLARES COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM – ESTUDO DE INTERVENÇÃO 

PSICOMOTORA. Seus pais permitiram que você participe.   

Nosso objetivo é comparar o desempenho escolar com o perfil psicomotor em alunos de uma Escola 

Municipal de Ensino Fundamental de São Paulo. 

As crianças que irão participar dessa pesquisa têm de 7 a 12 anos de idade. Você não precisa participar 

da pesquisa se não quiser, é um direito seu, não terá nenhum problema se desistir.   

A pesquisa será feita na escola onde você estuda, a EMEF Desembargador Joaquim Candido de Azevedo 

Marques. Para isso, será usada a Escala de Desenvolvimento Motor – EDM e testes de leitura, escrita e aritmética.  

O uso destes materiais é considerado seguro, mas é possível ocorrer cansaço ou desinteresse pela atividade, no 

entanto você poderá retirar-se da pesquisa a qualquer momento sem prejuízo algum para a continuidade de suas 

atividades escolares.  

Caso aconteça algo de errado, você pode me procurar enquanto eu estiver na escola e meu nome é Ana 

Rita Avelino Amorim, ou minha orientadora, que se chama Silvana Maria Blascovi-Assis e o telefone dela está 

embaixo da assinatura dela.  

É importante você saber que através desta pesquisa coisas boas que podem acontecer. Como por exemplo, 

ajudar muitas crianças a melhor o seu aproveitamento na escola.   

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras pessoas, nem daremos a 

estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa serão publicados, mas sem identificar as 

crianças que participaram da pesquisa. Quando terminarmos a pesquisa, ela será apresentada para todos os 

professores da escola. Se você tiver alguma dúvida, é só me perguntar na hora que quiser.  

   

   

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa DESEMPENHO 

PSICOMOTOR EM ESCOLARES COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM – ESTUDO DE 

INTERVENÇÃO PSICOMOTORA, que tem o objetivo de comparar o desempenho escolar com o perfil 

psicomotor em alunos de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental de São Paulo. Entendi as coisas boas e 

ruins que podem acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer 

“não” e desistir que ninguém vai ficar furioso.  A pesquisadora tirou minhas dúvidas e conversou com os meus 

responsáveis e concordo em participar da pesquisa. 

 

Assinatura do menor: ___________________________________________  

   

 

São Paulo, ____de ________________de 2017.  

 

  

   

   

   

Ana Rita Avelino Amorim 

 

 Profa. Dra. Silvana Maria Blascovi-Assis - Orientadora 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Rua da Consolação, 930 - SP 

Telefone: (11) 2114-8707 

E-mail: silvanam.assis@mackenzie.br 
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ANEXO 5 –  QUADRO RESUMO DAS PROVAS DA ESCALA DE DESENVOLVIMENTO 

MOTOR – EDM 
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ANEXO 6 –  ESCALA DE DESENVOLVIMENTO MOTOR 

NOME COMPLETO:     
SEXO:    

NASCIMENTO:    EXAME:    IDADE:    

OUTROS DADOS:      

    
RESULTADOS  

 
TESTES / ANOS  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

1.  Motricidade fina:                      

2.  Motricidade global:                      

3.  Equilíbrio:                      

4.  Esquema corporal / Rapidez:                      

5.  Organização espacial:                      

6.  Linguagem / Organização temporal:                      
RESUMO DE PONTOS  

 IDADE MOTORA GERAL (IMG):    IDADE POSITIVA (+):    

 IDADE CRONOLÓGICA (IC):    IDADE NEGATIVA (-):    

 QUOCIENTE MOTOR GERAL (QMG):    ESCALA DE DESENVOLVIMENTO:    

IDADE MOTORA (IM)  QUOCIENTE MOTOR (QM)  

IM1    IM4    QM1    QM4    

IM2    IM5    QM2    QM5    

IM3    IM6    QM3    QM6    

LATERALIDADE:    MÃOS:    

OLHOS:    PÉS:    

  
PERFIL MOTOR  

11 anos  ·  ·  ·  ·  ·  ·  

10 anos  ·  ·  ·  ·  ·  ·  

09 anos  ·  ·  ·  ·  ·  ·  

08 anos  ·  ·  ·  ·  ·  ·  

07 anos  ·  ·  ·  ·  ·  ·  

06 anos  ·  ·  ·  ·  ·  ·  

05 anos  ·  ·  ·  ·  ·  ·  

04 anos  ·  ·  ·  ·  ·  ·  

03 anos  ·  ·  ·  ·  ·  ·  

02 anos  ·  ·  ·  ·  ·  ·  

Idade 
Cronológica  

Motricidade 
Fina  

Motricidade 
Global  

Equilíbrio  Esquema 
Corporal  

Organização 
Espacial  

Organização 
Temporal  

 


