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A prática da psicomotricidade favorece e potencializa a adaptação harmônica do 

indivíduo ao meio e suas relações com os outros com o espaço e o tempo, 

elementos indispensáveis para o sucesso na aprendizagem escolar. Esta pesquisa 

avaliou a influência de um programa educativo sobre psicomotricidade aplicado a 

professores no seu conhecimento sobre o tema e no desempenho motor de seus 

alunos em um estudo do tipo experimental, diagnóstico de caráter longitudinal, com 

uma abordagem quali-quantitativa. Foi realizada em cinco Escolas da rede pública 

da cidade de Maceió, AL, divididas em dois grupos: controle (GC) e experimental 

(GE). No GE, os professores participaram de um programa educativo sobre 

psicomotricidade, organizado a partir dos dados obtidos em entrevista semi-

estruturada que explorou conceitos e práticas sobre o tema. Participaram da 

pesquisa 27 professores, sendo 14 do GC e 13 do GE e 140 alunos do 1º e 2º ano 

do ensino fundamental (70 em cada grupo). Todos os alunos foram avaliados com a 

Escala de Desenvolvimento Motor de Rosa Neto (2002), apresentando um atraso de 

um ano e cinco meses na média das idades motoras gerais em relação às idades 

cronológicas e em 4 dos 6  elementos psicomotores (motricidade fina, esquema 

corporal, organização espacial e temporal). Quanto ao desempenho psicomotor 49% 

dos alunos apresentavam um perfil variando do normal baixo ao muito inferior. O 

conhecimento dos professores sobre psicomotricidade antes da intervenção 

educativa foi muito elementar, chegando, em alguns casos ao desconhecimento, 

demonstrando a necessidade de orientações específicas para o diagnóstico precoce 

das deficiências de seus alunos e organização de seus planejamentos diários. Após 

a participação no programa educativo, os relatos de desconhecimento 

desapareceram, ocorrendo melhor entendimento do tema. Isto repercutiu de forma 

positiva na melhora das habilidades psicomotoras do GE, com idade motora geral 

superando em 1 mês a idade cronológica e melhora do perfil psicomotor em 

praticamente todos os elementos. A psicomotricidade deficiente, apesar de 

comprovada como causa de atraso da aprendizagem, não tem sido totalmente 

difundida entre os docentes do ensino fundamental. A utilização de Práticas 

Educativas em Saúde nas escolas sobre este tema mostra-se como uma forma de 

detecção precoce de possíveis atrasos nas crianças através da orientação de 

atividades adequadas aos professores com vistas na otimização do desenvolvimento 

motor e cognitivo do aluno.  

PALAVRAS-CHAVE: Desempenho Psicomotor. Ensino Fundamental e Médio. 

Educação em Saúde.  
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The psychomotor practice promotes and enhances the individual's harmonious 
adaptation to the environment and their relationships with others with space and 
time, essential elements for success in school learning. This study investigated the 
influence of an educational program on psychomotor applied to teachers in their 
knowledge about the subject and the motor performance of their students in an 
experimental study, diagnosis of a longitudinal, with a qualitative and quantitative 
approach. Was held on 5 Public Schools of the city of Maceió, AL, divided into two 
groups: control (CG) and experimental (GE). At GE, the teachers participated in an 
educational program on psychomotor, organized from data obtained in semi-
structured interview that explored concepts and practices on the subject. 27 
teachers participated in the survey, 14 CG and 13 GE and 140 students from 1st 
and 2nd year of primary school (70 in each group). All students were assessed 
with the Scale of Motor Development of Rosa Neto (2002), with a delay of one year 
and five months in the average age of general motor for the chronological ages of 
4 and 6 elements psychomotor (fine motor, scheme bodily, spatial and temporal 
organization). 49% of students had a profile of normal psychomotor ranging down 
to the very bottom. The teachers' knowledge of psychomotor before the interviews 
were very elementary, reaching in some cases of ignorance, demonstrating the 
need for specific guidelines for the early diagnosis of the weaknesses of their 
students and organizing their daily schedules. After participating in the educational 
program, reports of lack disappeared, occurring better understanding of the 
subject. This reflected positively in the improvement of psychomotor skills of GE, 
with motor age usually exceeding 1 month in chronological age and improves 
psychomotor profile in virtually all elements. The psychomotor impaired, although 
proven as a cause of delay in learning, has not been fully disseminated among 
elementary school teachers. The use of health education in schools on the subject 
shows up as a form of early detection of possible delays in children through the 
guidance of appropriate activities for teachers in order to optimize the motor and 
cognitive development of students. 
 

KEYWORDS: Psychomotor Performance. Education, Primary and 

Secondary. Health Education.   
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Desde a concepção até o momento de sua morte o indivíduo passa por 

transformações e utiliza-se de mecanismos adaptativos para poder modificar ou 

modelar seu comportamento as exigências do ambiente, principalmente a 

independência motora e a cultura da sociedade. 

Nesse sentido a aprendizagem é um dos fortes mecanismos adaptativos 

utilizados pelo ser humano durante toda sua vida, entendendo-a como a mudança 

permanente de comportamento provocada pela experiência, visando à aquisição de 

alguma habilidade ou competência. Em termos sensoriais, a aprendizagem pode 

envolver a distinção das sensações e de percepções, por observação, identificação, 

discriminação ou reconhecimento. Em termos motores, a aprendizagem pode 

envolver a imitação e a realização de movimentos, assim como a assimilação, a 

diferenciação, a generalização e a sistematização de programas motores simples, 

compostos e complexos. (FONSECA, 2008) 

Percebe-se assim que, em todas as fases da vida há uma aprendizagem que 

igualmente é levada para as etapas seguintes. Dentre elas, existem aquelas que 

serão necessárias e úteis até o final da vida, para o crescimento intelectual, 

profissional e inclusive social, criando assim, condições para o exercício da 

cidadania. 

Um desses aprendizados que se encaixa nas características mencionadas 

acima é o processo de alfabetização. Ou seja, o momento em que o indivíduo 

adquire o conhecimento do ‗mundo das palavras‘ e consegue entender o significado 

que elas possuem dentro do contexto em que estão inseridas. 

Para reforçar esta afirmação temos as palavras de Mattos e Neira (2007, p. 

35) que afirmam: ―Não é opção da criança aprender ou não a ler e escrever. É 

condição fundamental para o exercício pleno da cidadania.‖ 

1. INTRODUÇÃO 
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Como se pode perceber por esta frase, normalmente esse processo de 

alfabetização inicia-se quando a criança ingressa na Educação Infantil e é estendido 

até as séries Iniciais do Ensino Fundamental. Porém, ingressar na escola não é 

garantia de aprendizado adquirido. Muitos fatores influenciam em todo o processo 

de alfabetização: o apoio da família, a adaptação ao ambiente escolar, a atuação do 

educador como facilitador, o desenvolvimento motor, as condições sócio-

econômicas, entre outros. 

Sanches  et al (2004) e Torralva et al (1999) descrevem que as interações 

sociais e o ambiente familiar no qual a criança está inserida podem incentivar ou 

limitar suas aquisições de habilidades psicomotoras, tanto na sua independência 

funcional quanto na sua performance escolar, pois a ação dos pais e dos 

professores é influenciada por fatores do contexto sociocultural da família.  

A condição de vida é um elemento fundamental na formação do 

desenvolvimento psicomotor normal de um indivíduo, principalmente na sua primeira 

infância, fase na qual o bom desempenho escolar pode ser alterado positiva ou 

negativamente por diferentes fatores como a falta de espaço físico para brincar, a 

falta de orientação familiar, a má qualidade alimentar, a condição social, o estado 

psicológico, dentre outros. (BARROS et al, 2003; ANDRACA et al, 1998) 

Este contexto justifica o surgimento, cada vez maior das dificuldades de 

aprendizagem, principalmente em crianças de um nível sócio-cultural baixo, 

considerando que nesta fase inicial da alfabetização, as estruturas cerebrais estão 

mais vorazes pelo aprender.  

Nesta idade, desde que colocada em contato com diferentes formas de 

representação e sendo desafiadas a fazer uso delas, a criança vai descobrindo e, 

progressivamente, aprendendo a usar as múltiplas linguagens: gestual, corporal, 

plástica, oral, escrita, musical e, sobretudo, aquela que lhe é mais peculiar e 

específica, a linguagem lúdica, ou seja, o brincar; porém, quando mal estimulada, 

pode não ter sucesso neste aprendizado.  

As dificuldades escolares têm sido consideradas como um problema não só 

dos profissionais da educação, mas também dos profissionais da área da saúde, 

pois tem se percebido que, as causas dos déficits de aprendizagem estão 
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relacionadas, tanto a questões internas como a inteligência e a capacidade 

individual, como a questões externas como as condições sócio-ambientais das 

crianças e de suas famílias, a quantidade e a qualidade dos estímulos que recebem, 

além de serem influenciadas pelos métodos de ensino e pela capacidade dos seus 

professores. (ALMEIDA, 2008) 

A escola, em particular, é um ambiente onde a criança precisaria ser vista 

com especial atenção, pois, geralmente, é o momento em que ela mostra sinais de 

alteração psicomotora, podendo apresentar comportamentos diferentes no ponto de 

vista motor e/ou cognitivo. Nela deveriam existir profissionais de diversas áreas do 

conhecimento, habilitados a reconhecer esses sinais de disfunção demonstrados 

pela criança e realizarem um atendimento especializado e não marginalizá-la, 

tratando-a como ―burra‖ ou "preguiçosa‖, como muitas vezes acontece.  

Infelizmente, o profissional da área da saúde ainda não tem presença 

marcante nas escolas e a formação do professor do ensino fundamental no Brasil, 

geralmente, não tem esta abordagem voltada para a saúde geral da criança, não o 

capacitando a avaliar os déficits motores e relacioná-los aos outros elementos da 

vida que podem estar interferindo no seu aprendizado (CAPELLINI et al, 2004; 

MACEDO et al, 2004). 

O fisioterapeuta, devido a sua formação em áreas como pediatria, neurologia 

e psicomotricidade, é um profissional que está apto a acompanhar o 

desenvolvimento motor das crianças, podendo avaliar e detectar alterações, tratar e 

orientar a família e os demais profissionais da escola a perceberem e a estimularem 

de forma adequada, minimizando assim possíveis atrasos motores e suas 

repercussões na educação. 

Como fisioterapeuta e professora da disciplina de Psicomotricidade no curso 

de Fisioterapia do Centro de Ensino Superior de Maceió (CESMAC) e da disciplina 

de Fisioterapia aplicada a Pediatria na Universidade de Ciências da Saúde de 

Alagoas (UNCISAL), tenho vivenciado esta realidade há alguns anos e tentado 

contribuir com a melhora do aprendizado destas crianças em fase escolar.  

Durante as aulas práticas da disciplina de Psicomotricidade tenho avaliado 

diversas turmas de crianças em fase escolar, tanto de escolas públicas quanto de 
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escolas particulares e tenho percebido a diferença no desenvolvimento psicomotor 

destas duas classes de crianças. Ao conversarmos com as professoras destas 

escolas, também percebo que grande parte dos alunos que apresentam atrasos 

psicomotores são, também, os que, segundo elas, apresentam algum tipo de 

dificuldade na aprendizagem.  

Outro ponto que nos chamou a atenção foi o interesse de muito professores 

sobre a Psicomotricidade, e os questionamentos dos mesmos sobre como poderiam 

ajudar seus alunos com dificuldade de aprendizagem em sala de aula. 

Esta vivência nos levou a alguns questionamentos:  

- Qual o nível de conhecimento dos professores do 1° e 2º ano do ensino 

fundamental de escolas públicas sobre Psicomotricidade? 

- Qual o perfil psicomotor dos alunos do 1° e 2º ano do ensino fundamental de 

escolas públicas? 

- Qual a influência de um programa educativo direcionado a estes professores no 

seu conhecimento de psicomotricidade e no desempenho motor de seus alunos?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 



7 

 

 

 

                                                                                                                         

2.1 O Ensino Fundamental no Brasil 

 2.1.1 Aspectos legais e formação dos professores 

 Diante da relevante função que as instituições educacionais têm no processo 

de alfabetização da criança, mais especificamente do Ensino Fundamental, serão 

abordados de forma sintética os aspectos legais da estruturação da educação 

brasileira e o ensino da alfabetização. 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, lei nº 8.069 de 13 de 

julho de 1990, no capítulo IV do artigo 53: ―A criança e o adolescente têm direito à 

educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o 

exercício da cidadania [...]‖. (BRASIL, 1990) 

O Estado é responsável, obrigatoriamente, por garantir essa educação de 

forma gratuita, desde a Educação Infantil até o término do Ensino Médio, conforme 

dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que é a lei de nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, no título III, artigo 4º (BRASIL, 1996): 

O dever do Estado com a educação escolar pública será 

efetivado mediante a garantia de: 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive 

para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade 

ao ensino médio;   

IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às 

crianças de zero a seis anos de idade. 

Em uma leitura crítico-compreensivo sobre esse artigo, Carneiro (1998) relata 

que o grande desafio não está na garantia de educação gratuita, mas sim em 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
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conseguir assegurar condições de permanência dos alunos nas instituições e seu 

êxito escolar. 

Outro ponto importante que esse mesmo autor refere são os desníveis em 

relação à escolaridade quando se comparam às diferentes regiões do nosso país. 

Enquanto as regiões Norte e Nordeste ainda continuam bem abaixo da média 

nacional no que se refere às taxas de escolarização, esses dados tendem a 

melhorar nas regiões Sul e Sudeste. 

Desde 2005, o Governo Federal criou como parte integrante do Sistema 

Nacional da Educação Básica (SAEB), o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB), realizado a cada dois anos com o objetivo de medir a qualidade de 

cada escola e de cada rede de ensino. O indicador é calculado com base no 

desempenho do estudante em avaliações do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e em taxas de aprovação. Assim, 

para que o IDEB de uma escola ou rede cresça é preciso que o aluno aprenda, não 

repita o ano e freqüente à sala de aula. (http://www.idep.inep.gov.br) 

Para que pais ou responsáveis acompanhem o desempenho da escola de 

seus filhos, basta verificar o IDEB da instituição, que é apresentado de zero a dez. 

Da mesma forma, gestores acompanham o trabalho das secretarias municipais e 

estaduais pela melhoria da educação (http://www.idep.inep.gov.br). 

O Estado de Alagoas, apesar de ter apresentado índices baixos no IDEB, 

apresentou melhora nos valores de 2007, superando as metas projetadas pelas 

redes estaduais e municipais. Na rede estadual, o IDEB dos anos iniciais do ensino 

fundamental em 2005 foi de 2,9, passando em 2007 para 3,3, sendo a meta 

projetada para 2007 de 2,9. Já a rede municipal apresentou resultados melhores, 3,1 

em 2005, passando para 3,6 em 2007, sendo a meta projetada para 2007 de 3,2 

(http://www.idep.inep.gov.br). 

Estas informações nos levam a refletir sobre o rumo que nossa educação está 

tomando e, se nenhuma providência for tomada, dificilmente será possível reverter 

esse quadro negativo da nossa educação básica. Entretanto, sabe-se que essa 

responsabilidade não recai somente sobre o Governo Federal que também as divide 
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com o Governo Estadual e Municipal, além de profissionais da saúde e da 

educação, que possam estar envolvidos neste processo (FLORES, 2007). 

A LDB (BRASIL, 1996) no título IV, do artigo 8º ao 11º, dispôs a divisão de 

todos os deveres para com a sociedade pelos poderes (Federal, Estadual e 

Municipal), sendo o ensino organizado em regime de colaboração entre eles. 

Segundo essa lei, a União responde, entre muitas outras tarefas, pela 

coordenação da política nacional de educação, bem como exercendo função 

normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. 

Presta assistência técnica e financeira ao Distrito Federal, Estados e Municípios. 

Os Estados devem, entre outras incumbências, organizar, manter e 

desenvolver os órgãos e instituições oficiais de seus sistemas de ensino. Deve 

também procurar elaborar e executar políticas e planos educacionais, podendo 

baixar normas complementares, juntamente com o Município, o qual irá coordenar 

suas ações. 

Já aos Municípios cabe adequar à organização, manutenção e 

desenvolvimento das instituições oficiais de seu sistema de ensino integrando-se às 

políticas e planos educacionais da União e dos Estados. 

No artigo 8º da mesma lei temos, ainda, que os Municípios são os 

responsáveis por oferecer a Educação Infantil em creches e pré-escolas, e, com 

prioridade, o Ensino Fundamental. Para outras áreas do ensino só poderá atuar se 

as necessidades de sua área de competência estiverem sendo plenamente 

realizadas com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela 

Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino (BRASIL, 1996). 

Outra providência tomada pelo governo federal com o intuito de oferecer 

maiores oportunidades de aprendizagem no período da escolarização obrigatória e 

assegurar que, ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças prossigam 

nos estudos, alcançando maior nível de escolaridade, foi à implementação da lei de 

duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a 

partir dos 6 (seis) anos de idade.  
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Essa é a lei nº 11.274, sancionada em 06 de fevereiro de 2006 conforme o 

Plano Nacional de Educação (PNE). Ela estabelece que a implantação progressiva 

do ensino Fundamental de nove anos, com a inclusão das crianças de seis anos, 

deve se dar em consonância com a universalização do atendimento na faixa etária 

de 7 a 14 anos. Ressalta, também, que esta ação requer planejamento e diretrizes 

norteadoras para o atendimento integral da criança em seu aspecto físico, 

psicológico, intelectual e social, além de metas para expansão do atendimento, com 

garantia de qualidade. Essa qualidade implica assegurar um processo educativo 

respeitoso e construído com base nas múltiplas dimensões e na especificidade do 

tempo da infância, do qual, também, fazem parte as crianças de sete e oito anos 

(BRASIL, 2004, p. 17). 

As escolas exclusivamente de Educação Infantil tiveram redução de um ano 

na nova proposta da Educação de nove anos, sendo estruturadas como creches 

para crianças de zero a três anos e com pré-escolar para crianças de quatro e cinco 

anos. Já as escolas que não possuem Educação Infantil, apenas Ensino 

Fundamental, tiveram que se preparar para esta mudança, se adaptando para 

receber os alunos de seis anos de idade (BRASIL, 2004). 

Devemos lembrar que, para o sucesso da aprendizagem, o ser humano se 

constitui em um tempo de vida que se encontra em permanente construção social. 

Assim, também e ainda, a criança. Ao longo dos tempos e em cada momento 

histórico, as concepções sobre a infância vêm se modificando; portanto, é 

necessário que o sistema escolar esteja atento às situações envolvidas no ingresso 

da criança no Ensino Fundamental, seja ela oriunda diretamente da família, seja da 

pré-escola, a fim de manter os laços sociais e afetivos e as condições de 

aprendizagem que lhe darão segurança e confiança. A continuidade e ampliação, 

em vez de ruptura e negação do contexto sócio-afetivo e de aprendizagem anterior, 

garantem à criança de seis anos que ingressa no Ensino Fundamental um ambiente 

acolhedor para enfrentar os desafios.  

Nesse processo, o professor é ‗peça‘ essencial, pois ele será o intermediário 

entre a criança e a aprendizagem. Portanto, tem a função de servir como facilitador, 

simplificando o ensino e o adequando às necessidades e capacidades de cada um 

de seus alunos. 
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Ciente disso, a Secretaria de Educação Fundamental (SEF) do Governo 

Federal, elaborou o Programa de Desenvolvimento Profissional Continuado 

Parâmetros em Ação, destinado, mais especificamente, aos alfabetizadores tanto da 

Educação Infantil quanto do Ensino Fundamental (crianças e adultos). Através dele 

há como ―propósito apoiar e incentivar o desenvolvimento profissional de 

professores e especialistas em educação [...]‖ (BRASIL, 1999, p. 4). 

Programas como estes são de grande valia para o aprimoramento da 

capacitação dos profissionais em suas áreas de atuação. Principalmente, tratando-

se da educação, pois ela necessita uma busca contínua, por melhores métodos e 

estratégias de ensino, que facilitem a compreensão e o aprendizado do aluno, 

diminuindo de todas as maneiras possíveis, eventuais dificuldades que possam 

encontrar (FLORES, 2007). 

Entretanto, nem todos os profissionais conseguem ter acesso e participar 

desses programas, e isso, é fator prejudicial para a educação. Temos então um 

desafio: fazer com que o ganho de conhecimento e as trocas de experiências, 

através dos programas, não se restrinjam apenas àqueles que estavam presentes. 

Mas, que estes propaguem todas as idéias discutidas aos demais colegas de seu 

convívio. 

Embora exista essa preocupação com a formação e aperfeiçoamento dos 

profissionais, Lima (2006, p. 7) assegura que: ―É preciso, sim, rever que 

conhecimentos estão sendo oferecidos na formação dos professores. Eles são a 

matéria-prima com a qual temos que contar para iniciar um trabalho efetivo de 

ensino da leitura e escrita em nosso país.‖ 

Outros pontos a serem abordados estão ligados aos métodos de ensino. Há 

um consenso entre os estudiosos de que os métodos têm influência e são 

necessários no processo de ensino-aprendizagem, mas nem por isso são vistos 

como a única solução para todos os problemas e enigmas encontrados no âmbito da 

educação. 

Nas palavras de Mortatti (2006, p. 14):  
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“... não se trata de uma discussão nova, nem tampouco 

se trata de pensar que, isoladamente, um método possa 

resolver os problemas da alfabetização... a questão dos 

métodos é tão importante (mas não a única, nem a mais 

importante) quanto às muitas outras envolvidas nesse 

processo multifacetado, que vem apresentando como seu 

maior desafio a busca de soluções para as dificuldades de 

nossas crianças em aprender a ler e escrever e de nossos 

professores em ensiná-las.” 

 A complexidade do processo de ensino-aprendizagem e a busca por 

melhores formas de alfabetização que garantam o sucesso da criança nesse 

aspecto nos levam a refletir sobre outros métodos e outras áreas de conhecimento 

que poderiam contribuir na redução dos problemas de aprendizagem. 

 Os métodos pedagógicos podem sozinhos solucionar essas dificuldades 

escolares de nossas crianças, ou existem outras formas de auxiliar o governo, as 

escolas e os próprios professores a melhorarem a qualidade do nosso ensino 

fundamental? 

 2.1.2 As dificuldades de aprendizagem da criança 

Segundo Capellini et al (2004) e Silva (2007), é preocupante o número cada 

vez maior de crianças encaminhadas para salas de educação especial por 

apresentarem algum tipo de distúrbio, tendo como conseqüência uma diminuição do 

desempenho escolar, tornando esse, um grande problema de nosso sistema 

educacional.  

Essas dificuldades escolares ou de aprendizagem (DA), por terem se tornado 

esse grande problema de nosso sistema educacional, vêm sendo amplamente 

estudadas por pesquisadores de diversas áreas do conhecimento há muito anos. 

Para definir seu conceito recorreremos alguns autores consagrados, tais como: 

KASS, C. (1966 apud Fonseca, 2008, p. 566): 
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―Uma criança com problemas de DA é uma criança com discrepâncias intra-

desenvolvimentais significativas nos seguintes sistemas funcionais de 

comportamento: sistemas motores, perceptivos ou cognitivos, que estão diretamente 

implicados nos comportamentos da linguagem, da leitura, da escrita, da ortografia, 

da aritmética e/ou conteúdos do conhecimento escolar.‖  

FONSECA (1976 apud Fonseca, 2008, p. 567) define dificuldades de 

aprendizagem ou escolar como: 

―A DA é uma desarmonia evolutiva, normalmente caracterizada por uma 

imaturidade psicomotora que inclui perturbações nos processos receptivos, 

integrativos e expressivos da atividade simbólica. Ela traduz uma irregularidade 

biopsicossocial de desenvolvimento global dialético da criança, que normalmente 

traduz, na maioria dos casos, problemas de lateralização e de praxia ideomotora, 

deficiente estruturação perceptivo-motora, dificuldades de orientação espacial e 

sucessão temporal e outros tantos fatores inerentes a uma desorganização da 

constelação psicomotora, que impede a ligação entre os elementos constituintes da 

linguagem e as formas concretas de expressão que as simbolizam.‖ 

A DA é uma temática complexa, controvertida, podendo ser entendida, 

também, como obstáculos ou barreiras encontradas por alunos durante o período de 

escolarização, referentes à captação ou assimilação dos conteúdos propostos 

(LINHARES et al, 2005, CAPELLINI et al, 2004). 

A característica principal de uma DA é o rendimento ou desempenho em 

atividade de leitura, escrita ou cálculo matemático apresentado por escolares em 

relação ao que se poderia esperar de acordo com sua inteligência e oportunidades. 

(STEIN, 2005) 

Porém, apesar destas definições, muitas vezes, o que ocorre é a rotulação da 

criança com dificuldade de aprendizagem como incapaz, lenta ou preguiçosa, já no 

início do período escolar. O professor até identifica o problema de aprendizagem, 

porém atribui a responsabilidade pelo fracasso à própria criança ou à sua família, 

desconsiderando a possibilidade da falta de interação sua com o aluno, ou até 

mesmo o seu despreparo para lidar com a situação (ANDRACA et al, 1998; 

CAPELLINI et al, 2004). 
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Estudos comprovam que são vários os fatores determinantes no rendimento 

escolar. Fatores que envolvem características internas do indivíduo, incluindo a 

inteligência, atitude e personalidade, características sociais, como a estrutura 

familiar, cultura e educação, além das características da escola, a estrutura física, 

administração professor e aluno (MANCINI et al, 2002; ROSA NETO, 1996). 

Em relação às características intrínsecas do indivíduo, sabe-se que os fatores 

genéticos são responsáveis pela previsibilidade de desenvolvimento infantil, 

ocorrendo de forma semelhante em todos os indivíduos; entretanto, outros diferentes 

fatores podem alterar sua velocidade e seus resultados finais, tais como: 

prematuridade, peso ao nascimento, Quociente de Inteligência (QI), personalidade e 

estado nutricional. (MAGALHÃES et al, 2003; MACEDO et al, 2004; ROSA NETO, 

2004) 

O nível sócio-econômico familiar pode influenciar no desempenho escolar da 

criança, uma vez que o baixo nível sócio econômico gera um ambiente adverso para 

o desenvolvimento psicossocial das crianças e que a pouca variedade de estímulo 

deste nem sempre é compatível com as necessidades que as crianças apresentam 

para desenvolver suas capacidades intelectuais, motoras, emocionais e sociais 

(SANCHES et al, 2004; CÒRDOVA e ORELLANA, 1996). 

  Como se pode notar, os fatores que interferem na maturação e se fazem tão 

importantes no processo de ensino-aprendizagem da criança têm sua base em 

estruturas biológicas ou de influência do meio em que se vive. Há fatores em que as 

estruturas biológicas se mostram mais presentes e outros em que a influência do 

meio é mais visível. Entretanto, não quer dizer que elas agem de forma separada, 

apenas que uma pode tornar-se mais presente que a outra dependendo da situação 

(FLORES, 2007). 

A literatura mostra a influência de múltiplos fatores no desenvolvimento 

infantil, sendo importante a investigação tanto dos fatores centrados na criança 

quanto aqueles relacionados ao ambiente; juntos, estes fatores modificam e 

potencializam suas influências, trazendo conseqüências positivas e/ou negativas 

para o desenvolvimento infantil. 
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Andraca et al (1998), em seu estudo sobre fatores de risco para o 

desenvolvimento psicomotor, comprovou que menores com temperamento 

―apagado‖, cujas mães possuem nível de escolaridade baixo e sofreram abandono 

paterno, apresentam um desenvolvimento tanto mental quanto motor mais baixo, 

quando comparados a menores não expostos a estes riscos. 

O conhecimento profundo sobre o que leva um aluno a apresentar DA é de 

extrema importância para que se possa intervir ativamente nestes fatores causais e 

preveni-la, não deixando que a criança sofra as conseqüências, não só escolares, 

mas também sociais do não aprendizado.  

Afinal, a aprendizagem é considerada condição necessária e fundamental no 

processo de desenvolvimento de funções do indivíduo. O desenvolvimento humano 

depende das aprendizagens que se estabelece por meio da interação do indivíduo 

com outros indivíduos da sua espécie. Isso significa que, se uma criança for criada 

em um ambiente de guerra e de isolamento cultural, sem ter a possibilidade de ser 

mediatizada em tempo hábil e não tiver nenhum contato com um ambiente cultural, 

ela não se alfabetizará e suas funções psicológicas superiores não se modificarão e 

não ascenderão dos níveis rudimentares (VYGOTSKY, 1978 apud FONSECA, 

2008, p.389). 

2.2 A psicomotricidade 

 2.2.1 O desenvolvimento psicomotor  

  No final do século XIX, Ernest Dupré, médico neuropediatra, iniciou 

seus estudos sobre psicomotricidade, inicialmente, chamando de ―debilidade 

motora‖ o comportamento de uma criança que apresenta desequilíbrio motor, falta 

de destreza em seus movimentos e incapacidade de relaxamento voluntário da sua 

musculatura. Esse comportamento era, freqüentemente, associado aos déficits 

intelectuais, inversamente aos casos de debilidade ou atraso mental, nos quais as 

perturbações motoras nem sempre estavam presentes. Sendo assim, passou-se a 

observar a criança como um todo, tanto nos aspectos motores quanto cognitivos 

(LE BOULCH, 1992).  
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A psicomotricidade, atualmente, pode ser definida como o campo 

transdisciplinar que estuda e investiga as relações e as influências recíprocas e 

sistêmicas entre o psiquismo e a motricidade. O psiquismo, nesta perspectiva, é 

entendido como o conjunto do funcionamento mental, ou seja, integra as 

sensações, as percepções, as emoções, as simbolizações, as conceitualizações, as 

idéias, as construções mentais, etc., assim como antecede as aquisições evolutivas 

anteriores. Já a motricidade, pode ser vista como uma característica fundamental de 

todos os animais, por meio da qual asseguram a sua adaptação ao meio natural e a 

sua autonomia em relação ao seu ecossistema específico (FONSECA, 2008). 

O desenvolvimento psicomotor em um indivíduo é um processo contínuo que 

ocorre desde o nascimento até a morte, por meio de mudanças no comportamento 

sensório-motor (BUENO, 1998). A quantidade e a qualidade do estímulo recebido 

pela criança interferem diretamente na formação e evolução dos elementos básicos 

da psicomotricidade (BRÊTAS et al., 2005; BARROS et al, 2003; ANDRACA et al, 

1998). 

Para Vygotsky (1978), tanto os fatores biológicos como os sociais e 

relacionais são essenciais para a evolução da espécie humana; são eles que 

propiciam os instrumentos e os símbolos, assim como os fatores civilizacionais 

impregnados de significação cultural que estão presentes no ambiente. Tais 

componentes ilustram o surgimento de novas relações entre o indivíduo e o mundo, 

uma vez que elas acabam por fornecer também novos procedimentos psicológicos 

e novas formas de motricidade para agir neste mundo. (VYGOTSKY, 1978 apud 

FONSECA, 2008) 

Ao aproximar-mo-nos da fala de Vygotsky, Vieira e colaboradores (2004) 

afirmam que o desenvolvimento humano ocorre através de mudanças que 

decorrerão ao longo do tempo, através da vida e depende de influências genéticas e 

ambientais. Neste sentido, o desenvolvimento acontece gradativamente em 

diferentes dimensões, como: a cognitiva, a afetiva, a social e a motora, dimensões 

que fazem parte de um processo contínuo e de inter-relação, ou seja, necessitam 

estar harmonicamente estruturadas ao longo da vida.   
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Para Fonseca (1995), os elementos psicomotores são equivalentes as noções 

de função, pois traduzem as atividades complexas e adaptativas do ser humano, 

contribuindo, de forma específica, para um todo funcional. São eles: o esquema 

corporal, a lateralidade, o equilíbrio, a estruturação espacial, a estruturação temporal 

e as motricidades fina e grossa. Abaixo, descreveremos cada um destes elementos.  

O Esquema corporal compreende a recepção, análise e armazenamento das 

informações vindas do corpo. A evolução da criança é sinônima de conscientização 

e conhecimento cada vez mais profundo do seu corpo, pois é através dele que ela 

elabora todas as experiências vitais e organiza toda sua personalidade. (FONSECA, 

1995) 

Condemarín, Chadwick e Milicic (1989) o definem como: 

“a tomada de consciência global do corpo que permite o 

uso simultâneo de determinadas partes dele, assim como 

conservar sua unidade nas múltiplas ações que pode 

executa.” (p. 187). 

Um esquema corporal bem estabelecido pressupõe conhecer a imagem do 

nosso próprio corpo, saber que ele faz parte da nossa identidade. Perceber cada 

parte, mas sem perder a noção de unidade. A percepção da globalidade corporal é 

posterior à percepção dos elementos separados, porque obriga a um nível mais alto 

de simbolização e organização (MATTOS e NEIRA, 2007).  

 
A Lateralidade é resultado da integração bilateral postural do corpo e ocorre 

respeitando a progressiva especialização dos dois hemisférios cerebrais que 

resultaram das funções sócio-históricas da motricidade laboral e da linguagem. A 

lateralização manual surge no fim do primeiro ano, mas só se estabelece por volta 

dos 4-5 anos (FONSECA, 1995). 

A lateralidade é definida como a predominância de um dos hemisférios 

cerebrais (direito ou esquerdo) sobre o outro, levando-se em consideração que esta 

predominância irá controlar motoramente o lado oposto do corpo. Ou seja, se o 

hemisfério esquerdo do cérebro é o que domina, o indivíduo será destro e vice-versa 

(NEGRINE, 1986).  



18 

 

Apesar da lateralidade não se referir apenas à questão de qual mão é usada, 

mas também na lateralidade ocular, auditiva e pedal, o foco estará, 

predominantemente, na manual, pois se acredita que ela seja de fundamental 

relevância no processo de alfabetização, principalmente no que se trata da escrita. 

Segundo Holle (1979), a lateralidade é uma sensação interna de que o corpo 

possui dois lados, que existem duas metades do corpo e que estas não são 

exatamente iguais. Ser capaz de perceber a lateralidade revela a sensação de que 

os dois lados do corpo não são exatamente os mesmos, que uma das mãos é usada 

mais facilmente que a outra, discriminando entre direita e esquerda. O conhecimento 

estável da esquerda e da direita só é possível entre 6 e 7 anos de idade e a 

reversibilidade (possibilidade de reconhecer a mão direita ou a mão esquerda de 

uma pessoa à sua frente) não é possível antes dos 6 anos de idade. 

O Equilíbrio é o conjunto de aptidões estáticas e dinâmicas que abrange o 

controle postural e o desenvolvimento das aquisições de locomoção; reflete a 

resposta motora vigilante e integrada face à força da gravidade que atua sobre o 

indivíduo (FONSECA, 2005). 

O Equilíbrio é um dos fatores essenciais para que a criança adquira 

independência. Segundo Gobbi e Patla (1997), para que a criança consiga perceber 

e agir com sucesso no ambiente é necessário extrair e integrar os sistemas 

exteroceptivos, exproprioceptivos e cinestésicos. Os sinais exteroceptivos estão 

relacionados à identificação da localização e forma dos objetos e da superfície do 

ambiente, os exproprioceptivos referem-se à identificação das partes do corpo 

relativas umas as outras, aos objetos e ao ambiente, e os sinestésicos são a posição 

a velocidade e a orientação do corpo, sendo estes provenientes dos receptores 

musculares e articulares do corpo. Os sinais exteroceptivos e exproprioceptivos são 

integrados principalmente pela percepção visual e também são necessários para o 

equilíbrio dinâmico do corpo. A integração destes sinais tem a finalidade de modular 

o sistema efetor para a execução de um padrão motor seguro com baixo gasto 

energético.  

A Estruturação Espacial é um conceito desenvolvido pelo próprio cérebro 

através de atividades neuro, tônico, sensório, perceptiva e psicomotora. A criança 
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constrói a noção de espaço através de interpretação de uma constelação de dados 

sensoriais (FONSECA, 1995). 

A estruturação espacial tem sua definição estabelecida como a maneira pela 

qual o indivíduo irá orientar-se no espaço, em direção, localização e tempo. É 

conseguir identificar e efetuar movimentos em diferentes velocidades e trajetórias 

(NEGRINE, 1986).  

Para Fonseca (1995), a capacidade para estruturar e organizar o espaço é 

essencial para qualquer aprendizagem.  

 
A Estruturação Temporal é mais elaborada que a estruturação espacial, pois 

envolve não só a localização do espaço euclidiano, como também a localização na 

dimensão do tempo. Neste sentido, a orientação temporal se estabelece por fatores 

envolvidos no movimento tais como duração, ritmo, ordenação ou seqüência 

(CONDEMARÍN E CHADWICK, 1987).  

A estruturação espaço-temporal é formada pela união dessas duas 

habilidades psicomotoras, estruturação espacial e orientação temporal. Ela emerge 

da motricidade, da relação com os objetos localizados no espaço, da disposição 

relativa que ocupa o corpo, enfim das múltiplas relações integradas da tonicidade, 

da equilibração, da lateralização e da noção do corpo (FONSECA, 1995). 

Para este mesmo autor, a estruturação espaço-temporal depende do grau de 

integração e organização de habilidades psicomotoras anteriores. Ou seja, sem uma 

lateralidade bem definida e um esquema corporal devidamente estabelecido, as 

elaborações de suas capacidades não podem estabelecer uma adequada 

estruturação espaço-temporal. Isso pode se refletir em vários aspectos da 

aprendizagem. 

A Motricidade Global compreende a realização e automação dos movimentos 

globais mais complexos, que se desenrolam num certo período de tempo e que 

exigem a atividade conjunta de diversos grupos musculares. É o resultado integrado 

dos fatores psicomotores já apresentados.  

Também chamada de habilidade motora grosseira é representada por 

movimentos globais de grandes músculos, correspondendo às capacidades como, 
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por exemplo, de sentar, andar, correr. Tendo como ―alvo‖, fundamental no primeiro 

ano de vida a marcha, correr aos 18 meses, subir e descer escadas aos dois anos, 

saltar sobre um pé aos 4 anos e saltar sobre os dois pés aos 5 anos. É sempre 

necessária a presença do marco anterior para que o posterior se desenvolva 

(PESSOA, 2005).  

A Motricidade fina, por compreender as tarefas motoras seqüenciais finas, 

está relacionada à função de coordenação dos movimentos dos olhos durante a 

fixação de atenção e durante as manipulações de objetos que exigem controle 

visual.  

O desenvolvimento motor fino ou adaptativo é representado pelo uso dos 

pequenos músculos da mão e da coordenação olho/mão, resultando na capacidade 

de manipular pequenos objetos, escrever, desenhar e de toda a gama de ações que 

exige destreza manual. No primeiro ano de vida tem como marco a pinça de dois 

dedos, aos 14 meses faz uma torre com dois cubos e risca o papel com um lápis, 

aos 3 a 5 anos é capaz de copiar um círculo e um quadrado e aos 6 anos já tem 

habilidade de escrever, ainda sem muita precisão (PESSOA, 2005). 

Todos esses elementos auxiliam na realização perfeita do gesto motor; afinal, 

todos os comportamentos humanos, como dirigir um carro, escrever uma carta ou 

lançar uma bola exigem coordenação e a relação integrada deste conjunto de 

componentes psicomotores, destacando-se os aspectos espaciais e corporais. È 

necessário sempre associar aspectos espaciais dos objetos (lápis, carro ou bola) 

com os aspectos corporais necessários ao seu controle gestual eficiente (estacionar 

o carro sem bater, redigir um texto corretamente e acertar uma cesta ou fazer um 

gol) (FONSECA, 2008). 

Rosa Neto (2002) salienta que a atividade motora é de suma importância 

para o desenvolvimento global da criança e que é através da exploração motriz que 

a criança desenvolve a consciência de si mesma e do mundo exterior. Desta forma, 

a aquisição das habilidades motoras está vinculada integralmente ao 

desenvolvimento da percepção do corpo, espaço e tempo e essas habilidades 

constituem componentes de domínio básico tanto para a aprendizagem motora 

quanto para as atividades de formação escolar. 
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No entanto, desvios na formação destes fatores psicomotores podem estar 

relacionados a dificuldades na aprendizagem. Segundo Fonseca (1995), a 

lateralidade, a organização espaço-temporal, o conhecimento e domínio do próprio 

corpo constituem a formação psicomotora e alterações nestes fatores podem 

evidenciar importante relação com dificuldades de aprendizagem.  

Nesse contexto se insere a escola, considerada um dos fatores mais 

importantes que podem ajudar a proteger as crianças de condições sociais 

desfavoráveis (MACEDO et al, 2004).  

Tradicionalmente a escola tem desconsiderado a atividade motora das 

crianças, tendo desde os primeiros dias de aula restrições ao seu modo de ser e 

agir. Na sala de aula, os professores dedicam-se à promoção de atividades 

padronizadas, como o desenho da escrita, entre outras coisas. Embora conheçam a 

importância da atividade física, não sabem como organizar este trabalho à luz de 

novas propostas (COLELLO, 1993). 

Por isso, a utilização de instrumentos para avaliação da função motora pode 

auxiliar na detecção precoce de crianças que apresentem alguma alteração nestes 

fatores psicomotores que podem influenciar nos possíveis déficits de aprendizagem. 

Estes instrumentos são de grande valia, tanto para profissionais da saúde como da 

educação que estejam dispostos a auxiliar estas crianças no seu processo de 

ensino-aprendizagem (PEREIRA et al, 2005; ROSA NETO, 2004; SANCHES et al, 

2004). 

 2.2.2 A Psicomotricidade e sua relação com a aprendizagem 

escolar  

Deve-se lembrar que os movimentos aprendidos durante os primeiros anos da 

infância caracterizam a base para as aprendizagens mais elaboradas. As 

habilidades motoras que as crianças adquirem numa fase inicial são aperfeiçoadas 

na idade adulta (FERREIRA, 2000).  

Desta forma, vale ressaltar que na maioria das vezes, quando a motricidade 

da criança é pouco explorada durante a infância, pode gerar alterações em seu 

desenvolvimento psicomotor (BRÊTAS et al, 2005; MOREIRA, 2000).  
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O desenvolvimento da criança consiste na aquisição progressiva de 

capacidades motoras e psicocognitivas. Diferente do crescimento que implica em 

divisão e hipertrofia celular, desenvolver é ganhar maturação funcional, capacidade 

para executar funções diferentes e cada vez mais complexas (MOREIRA, 2000). 

Dentro desse contexto, verifica-se a extrema relevância que a 

psicomotricidade tem no desenvolvimento das estruturas constituintes do cérebro, e, 

conseqüentemente, no processo de ensino-aprendizagem. 

Afinal, é função da psicomotricidade utilizar-se de atividades, jogos e 

brincadeiras com o intuito de estimular e desenvolver a criança de modo igual e 

simultâneo, não só no aspecto motor, mas cognitivo também. 

Fonseca (1995) descreve a relação entre a organização da motricidade e as 

funções vitais de aprendizagem e adaptação ao mundo, sendo que a motricidade 

integra as vias de contato com o mundo, organizando sensações e percepções que, 

associadas, darão origem a aprendizagens cada vez mais aperfeiçoadas. 

Para Lima (2006), as partes do cérebro que desenvolvem a escrita não são, 

exatamente, as mesmas que desenvolvem a leitura. Existe sim, uma relação entre 

elas, porém, não são a mesma coisa. Para que cada uma dessas regiões se 

desenvolva, atingindo plenamente seus potenciais, é necessário que recebam 

estímulos adequados para aumentar sua capacidade de plasticidade.  

Furtado (1998) estabeleceu relações entre o desempenho psicomotor e a 

aprendizagem da leitura e escrita e os resultados do seu trabalho demonstram que, 

ao provocar o aumento do potencial psicomotor da criança, amplia-se também as 

condições básicas para as aprendizagens escolares. 

Sobre isso, Vilanova (1998) comenta:  

“A modulação cerebral pela experiência, um tipo particular 

do fenômeno mais amplo da plasticidade cerebral, é 

responsável por processos mais básicos como o de 

adaptação e mais complexos, como o da aprendizagem.... 

Assim, para uma criança poder ter todo seu potencial para 

os processos de aprendizagem, é necessário e 
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fundamental que ela, já desde as primeiras semanas, 

possa ter experiências adequadas somestésicas, como 

ser tocada, sensoriais pelos estímulos visuais, auditivos e 

olfativos, e motoras, realizando movimentos, manipulando 

objetos e, também, interagindo com adultos, para poder ir 

ajustando o controle postural e de tônus e, 

posteriormente, ao desenvolver maior número de 

possibilidades sinápticas, possa ter memória e 

aprendizagem mais eficiente.” (p. 108). 

Como já visto anteriormente, uma maneira de estimular o surgimento e o 

crescimento de novas e mais complexas conexões entre células, é através da 

psicomotricidade. Ela tem origem nos estudos neurológicos que visavam à 

reabilitação de pacientes com debilidades mentais ou que haviam sofrido acidentes 

que deixaram sequelas motoras e cognitivas. Só mais tarde que ela tomou 

proporções de prevenção e estimulação do potencial em indivíduos sadios 

(FONSECA, 1995). 

Em estudo realizado por Sanches e colaboradores (2004), pode-se constatar 

que alunos, com idade entre 6 a 8 anos, que apresentaram dificuldades motoras na 

realização das tarefas de estruturação espaço-temporal e praxia fina mostraram 

dificuldade no aprendizado escolar, evidenciando uma associação entre o perfil 

psicomotor e a aprendizagem. 

O mesmo resultado positivo foi encontrado por Poeta e Rosa Neto (2005), ao 

avaliarem o resultado da intervenção motora em criança com déficit de atenção, 

onde encontraram melhora na motricidade fina, equilíbrio, esquema corporal, na 

organização temporal e no aproveitamento escolar. 

Diante do exposto, fica claro que, ao estabelecermos uma relação entre o 

desenvolvimento motor e as dificuldades de aprendizagem, estaremos levantando 

dados sobre como intervir mais adequadamente no desenvolvimento motor e escolar 

destas crianças (PEREIRA et al, 2005; VALESKI et al, 2004; SANCHES et al, 2004). 
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A partir dessa nova visão, a psicomotricidade surge como ferramenta a ser 

utilizada nas pré-escolas e escolas para facilitar o processo de ensino-aprendizagem 

das crianças, inclusive no que se refere à alfabetização. 

O principal meio pelo qual ela se vale é o movimento, primeiramente realizado 

de forma espontânea e depois de forma pensada pela criança. Isso irá depender do 

modo como o professor elabora as atividades que devem possuir objetivos claros a 

serem atingidos por meio delas.  

 Durante anos, se discute métodos para o processo de alfabetização de 

crianças que possam garantir seu sucesso. Entretanto, a interdisciplinaridade ainda 

está pouco difundida no meio escolar. Talvez o que realmente esteja faltando é uma 

maior discussão e consequente ação dos professores e dos profissionais da saúde, 

onde cada um colabore com o seu conhecimento para, em conjunto, melhorar a 

condição de aprendizagem da criança.  

 

 2.3 Práticas Educativas em Saúde na escola 

A prática da Educação em Saúde tem como essência a articulação da teoria e 

da prática, mediando à construção de saberes e orientando atuações de duas 

práticas sociais — a saúde e a educação (BATISTA e BATISTA, 2004). 

Considera-se secundária a complexidade que envolve a docência em saúde, 

deixando de reconhecer a existência de uma triangulação central entre ensino, 

aprendizagem e assistência, além de não se discutirem as especificidades dos 

cenários do processo ensino-aprendizagem e seus atores professor, aluno, 

pacientes, profissionais de saúde e comunidade, cada um com suas demandas 

específicas. Esta reflexão impõe dilemas e abre perspectivas, inspirando a 

construção de olhares que articulem diferentes saberes e experiências na tentativa 

de estabelecer referenciais para o desenvolvimento docente (BATISTA, 2005).  

Mesmo que o autor, neste artigo, tenha se referido à docência universitária, 

seus apontamentos auxiliam na compreensão da importância da formação do 

professor do ensino fundamental sobre alguns aspectos da saúde, entendendo que 

práticas educativas em saúde ajudam-o a compreender o quanto uma boa condição 
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de saúde com bom desempenho físico-motor pode ajudar o estudante no processo 

de aprendizagem.  

Muitas vezes, na prática, a educação tem sido considerada apenas como 

divulgação, transmissão de conhecimentos e informações de forma fragmentada, 

estando distante da realidade de vida da população ou indivíduo. O fulcro do 

problema, que ainda permanece, está no caráter abstrato da concepção da relação 

pedagógica como se ela fosse uma relação entre dois, aquele que ensina e aquele 

que aprende, abstraída do contexto institucional. 

  Não se trata de discutir a necessidade teórica ou prática de conceitos gerais 

abstratos, mas a utilidade que eles possam ter para fundamentar e orientar práticas 

docentes que devem ocorrer em situações escolares concretas. 

 Desde o início da sua história, a Educação em Saúde está vinculada à escola. 

Os primeiros passos na direção de programas de Educação em Saúde no Brasil 

foram dados por Carlos Sá e César Leal Ferreira que, em 1924, criaram no 

município de São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro, o primeiro pelotão de 

saúde em uma escola estadual. No ano seguinte, o mesmo modelo foi adotado nas 

escolas primárias do antigo Distrito Federal (LEVY et al, 2008).  

Na escola contemporânea, o desempenho do professor não pode mais ser 

pensado como uma simples questão de formação teórica de alguém que ensina, 

assim como o desempenho do aluno como uma simples questão de motivação e de 

esforços individuais (AZANHA, 2004). 

Neste sentido, a ação do professor é instrumento fundamental, exigindo que 

ele se mostre aberto a construir novos conhecimentos, compreender o processo de 

ensino e conhecer os temas relacionados à saúde. A formação continuada de 

professores envolvendo temas relacionados à saúde pública é reconhecida como 

estratégia que pode contribuir para a consolidação da educação em saúde nas 

escolas. 

 Marcondes (1972) relata que a educação em saúde na escola é 

fundamentada em determinados princípios, tais como: 
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- estar integrada à educação global; 

- acompanhar a evolução nos campos da educação e da saúde; 

- concorrer para o desenvolvimento integral da criança partindo das suas 

necessidades, interesses e problemas; 

- levar em conta os fatores determinantes do comportamento humano 

(biológicos, psicológicos, sociais e culturais);- ser compatível com a política de 

desenvolvimento educacional, sanitário, social e econômico do país; 

- ser planejada, executada e avaliada pelo pessoal docente, profissional 

técnico administrativo, pelos pais e representantes de agências da 

comunidade; 

- procurar a participação da família e da comunidade para seu pleno 

desenvolvimento. 

Baseados nestes princípios, as práticas da educação em saúde nas 

escolaspodem ser diversificadas, ofertando orientação às crianças e suas famílias, 

àcomunidade onde a escola está inserida e aos seus professores que, neste caso, 

atuam como formadores, transmissores de informações e, muitas vezes, como 

aprendizes. 
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3.1 – Objetivo Geral 

Analisar a influência de um programa educativo baseado em psicomotricidade 

aplicado a professores no seu próprio conhecimento sobre o tema e no desempenho 

psicomotor de seus alunos. 

 

3.2 – Objetivos Específicos 

 

 Verificar o desenvolvimento psicomotor dos alunos antes e após aplicação do 

programa educativo; 

 Analisar o conceito e a prática dos professores sobre psicomotricidade, antes 

e após aplicação do programa educativo.  
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 4.1 – O Contexto da Pesquisa  

 Esta pesquisa foi realizada com professores e alunos da rede de ensino 

fundamental do município de Maceió – Alagoas. O Sistema de Ensino Municipal da 

cidade possui 130 escolas, distribuídas em 8 regiões administrativas, de acordo com 

a população em idade escolar de cada região. Estas oferecem, de acordo com suas 

capacidades, desde a creche, pré-escola, educação infantil, ensino fundamental de 

nove anos e a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Deste total, 77 escolas (59,2%) 

funcionam nos três turnos (http://www.idep.inep.gov.br/sensoescolar). 

 Segundo o censo escolar, realizado em 2009 (MEC/INEP), haviam 65.921 

alunos matriculados nas escolas credenciadas à rede municipal de Maceió com 

13.551 (20%) cursando o 1º ou 2º ano do ensino fundamental, no período diurno 

(http://www.idep.inep.gov.br/sensoescolar).  

 Quanto à escolaridade dos professores do sistema municipal de ensino, de 

acordo com o mesmo censo escolar, dos 2497 professores, 69,1% têm curso 

superior completo com licenciatura, 29,7% têm ensino médio normal ou magistério e 

1,08% têm ensino fundamental completo ou incompleto 

(http://www.idep.inep.gov.br/sensoescolar). 

 A resolução nº 01/2004 do Conselho Municipal de Educação (COMED) 

estabelece normas para o credenciamento e autorização para funcionamento das 

instituições de Ensino Fundamental e modalidades integrantes do Sistema Municipal 

de Ensino. Dentre elas destaca-se a formação do docente, as especificidades em 

relação ao prédio e instalações e aos recursos didáticos (COLMED, 2004). 

 Em relação à formação docente, é necessário Diploma em Curso de 

Licenciatura Plena ou de outros Cursos de Graduação completando com formação 

pedagógica especial, ou Diploma de Curso Normal nível médio, para atuar nos 

quatro primeiros anos do ensino fundamental, inclusive na modalidade de EJA. 

4. METODOLOGIA 
 

http://www.idep.inep.gov.br/senso
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 Quanto às instalações das escolas, dentre outras exigências mais 

burocráticas, há a necessidade de salas de aula (mínimo de 4) com limite de 1,20m2 

por aluno, salas para diretora, secretaria, coordenação pedagógica, grêmio 

estudantil e para professores, sendo estas salas, necessariamente, com ambiente 

agradável, adequado para o desenvolvimento dos alunos. Além disso, são 

necessárias instalações sanitárias e lavabos adequados e suficientes 

quantitativamente, inclusive para deficientes, salas para biblioteca e laboratórios 

(ciências e informática), espaço para prática de educação física, recreação e lazer. 

Refeitório, copa, despensa, cozinha e bebedouros em boas condições de higiene e 

conservação. 

 Em relação ao material, equipamentos e recursos didáticos, a COMED 

ressalta a necessidade de mobiliário suficiente e adequado à faixa etária, inclusive 

aos alunos deficientes, material didático e escolar indispensável ao desenvolvimento 

curricular e do aluno, televisor, DVD, som, retroprojetor, fotocopiadora, acervo da 

biblioteca, de áudio e vídeo, coerente com o ementário das disciplinas, além dos 

materiais dos laboratórios. 

 Outro item importante encontrado neste documento foi a designação do 

número máximo de alunos por turma, sendo este de 25 crianças para o 1º e 2º anos, 

30 crianças para o 3º e 4º anos, 40 para o 5º e 6 º anos e 45 para 7º, 8º e 9º anos do 

ensino Fundamental, tanto infantil quanto para o EJA. 

 Apesar de exigências coerentes com a necessidade de se melhorar a 

qualidade da prática pedagógica no Sistema Municipal de Ensino, sabe-se que na 

realidade, devido à falta de recursos financeiros do Estado de Alagoas e do 

Município de Maceió, nem todos estes itens estão realmente presentes nas escolas. 

Ressalta-se a tentativa de se angariar mais recursos para a educação e de se 

realizar vistorias e recredenciamentos regulares, buscando melhorar a qualidade do 

ambiente e dos profissionais que atuam nas escolas facilitando assim o ensino das 

crianças alagoanas.  
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 4.2 – Sujeitos da Pesquisa  
   

Para atingir os objetivos propostos foram mapeadas e visitadas escolas de 

ensino público de diferentes regiões administrativas, procurando diversificar a 

amostra testada. Durante esta visita era explicado ao diretor e coordenador da 

escola detalhes da pesquisa e solicitada à participação do pesquisador em uma 

reunião com os professores para um primeiro contato, onde após explanação era 

solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e 

agendado novos encontros para sorteio dos alunos (ANEXO I). 

Foram inclusas no estudo 5 escolas municipais, que pertencessem ao 

cadastro da Secretaria Municipal de Educação de Maceió (SEMED) e que já 

tivessem aderido à nova lei do ensino fundamental de nove anos (Lei nº 11.274, de 

fevereiro de 2006) e que possuíssem turmas de 1º ou 2º ano do ensino fundamental. 

Dentre as escolas selecionadas houve uma divisão, por sorteio, sendo que 

duas foram sorteadas para fazerem parte do Grupo Experimental (GE), cujos 

professores participaram do programa educativo sobre psicomotricidade, totalizando 

13 professores e 70 alunos, enquanto as outras 3 ficaram como Grupo Controle 

(GC), que não participaram do programa, com 14 professores e 70 alunos. O sorteio 

foi realizado por uma pessoa que não estava envolvida na pesquisa, e feito através 

de envelopes lacrados com os nomes das escolas, colocados em uma urna. 

Participaram da pesquisa 27 professores e 140 alunos, sendo 53 do 1º ano do 

ensino fundamental e 87 do 2º ano. Os alunos foram selecionados através de sorteio 

pelo pesquisador, utilizando a lista de freqüência pelo professor. Quanto ao sexo, 

foram 65 do sexo masculino e 75 do feminino e a faixa etária variou de 5 a 10 anos, 

tendo em média 6,74 anos.   

Foram excluídas crianças que tivessem repetindo o 1º ou o 2º ano e as 

portadoras de alguma doença que as impedissem de realizar os testes 

psicomotores.  

O contato do pesquisador com os pais ou responsáveis pela pesquisa foi 

individual, no horário da chegada ou da saída do aluno da escola, a depender do 

que fosse mais conveniente para eles. Neste momento, foram explicadas as razões 
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e objetivos da pesquisa e lido o TCLE, para que os mesmos os assinassem, 

autorizando a participação de seu filho na pesquisa. (ANEXO II) 

 

 4.3 – Instrumentos da Pesquisa  

Nesta pesquisa foram utilizados quatro instrumentos de coleta de dados: dois 

para os alunos e dois para os professores. Santos (1999) comentam que a utilização 

de mais de um instrumento, permite ao pesquisador combinar vantagens e corrigir 

algumas deficiências de qualquer fonte de informações, ou seja, permite ao 

pesquisador validar a informação.  

Foi utilizada nesta pesquisa, a definição de questionário proposta por Gil 

(2002): 

“(...) técnica de investigação composta por um número 

mais ou menos elevado de questões apresentadas por 

escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de 

opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 

situações vivenciadas, etc.”  

Os professores responderam a um questionário utilizado para identificar seu 

perfil, formação, idade e experiência profissional e os pais ou responsáveis 

responderam um dos alunos, que continha dados sobre a idade da criança, nome do 

professor e da escola que estudava, ambos desenvolvidos pela pesquisadora. 

(ANEXOS III e VI) 

 Visando aprofundar nosso saber sobre o conhecimento e a prática do 

professor sobre psicomotricidade, utilizamos a entrevista semi-estruturada, que para 

Minayo (2002), permite alguma padronização que favorece a comparação de dados 

obtidos pelo conjunto de respostas, mas também é flexível, permitindo adaptações e 

obtenção de informações complementares (ANEXO IV).  

Para Gil (2002), a entrevista apresenta como vantagens a possibilidade do 

entrevistador poder esclarecer o significado das perguntas; possibilitando a 

obtenção de maior número de respostas (é mais fácil não responder a um 
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questionário); além disso, é uma técnica muito eficiente para obtenção de dados em 

profundidade.  

Durante as entrevistas foram explorados quatro núcleos direcionadores: 

 Identificação da deficiência no desempenho escolar,  

 Interface Psicomotricidade/dificuldade do desempenho escolar,  

 Clareza/compreensão conceitual de psicomotricidade   

 A psicomotricidade na prática docente.  

 

Para o teste de desempenho motor (TDM) das crianças, foi utilizada a Escala 

de Desenvolvimento Motor (EDM) desenvolvida por Rosa Neto, 2002, que tem como 

população alvo crianças de dois a onze anos que apresentem ou não dificuldades na 

aprendizagem escolar, atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor, problemas de 

conduta, etc. e as classifica conforme sua idade motora e coeficiente motor em 

muito inferior até muito superior (ANEXO V). 

 A EDM compreende um conjunto de provas muito diversificadas e de 

dificuldade graduada, conduzindo a uma exploração minuciosa de diferentes setores 

do desenvolvimento, permitindo avaliar o nível de desenvolvimento psicomotor da 

criança de acordo com a IC, considerando êxitos e fracassos. Esta escala 

compreende testes motores dos seguintes elementos psicomotores: motricidade 

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

temporal.  

As variáveis medidas na aplicação desta escala foram: Idade Motora 

Específica (IMn), Idade Motora Geral (IMG), Coeficiente Motor específico (QMn), 

coeficiente motor geral (QMG), lateralidade e perfil motor. Para sua aplicação é 

necessário um Kit específico que contém o manual, folha de resposta e instrumentos 

para aplicação dos testes. A EDM pode ser aplicada por profissionais da saúde e da 

educação e seu tempo de aplicação varia entre 30 e 45 minutos.  

A aplicação dos testes foi realizada por acadêmicos do 4º e 5º ano do curso 

de Fisioterapia do CESMAC. Os acadêmicos foram previamente treinados pela 

pesquisadora, em três encontros. No primeiro encontro foi feita a leitura e discussão 

do formulário e da ficha do TDM; no segundo foi realizado um treinamento prático, 
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avaliando quatro crianças e, após uma semana, um novo treinamento prático, onde 

foram avaliadas as mesmas crianças, por outro avaliador, e quando havia diferenças 

nos resultados, os mesmos eram discutidos até que houvesse clareza e segurança 

na aplicação dos testes motores.   

 4. 4 – Coleta de Dados  

Os dados foram coletados após a concordância dos professores e dos pais ou 

responsáveis dos alunos e prévio firmamento do TCLE. (ANEXO I e II)  

Os questionários foram realizados, individualmente, com todos os professores 

de 1º e 2º anos das escolas selecionadas, durante reunião agendada com a 

coordenação pedagógica da escola, para colher informações relevantes na 

caracterização da sua formação e experiência profissional. 

Os professores do grupo experimental participaram, também, de duas 

entrevistas semi-estruturadas, gravadas e posteriormente transcritas, sobre 

questões de psicomotricidade e sua influência nos problemas de aprendizado. As 

entrevistas aconteceram antes e após o treinamento sobre psicomotricidade 

realizado pelo pesquisador, sendo utilizados os mesmos núcleos direcionadores 

para realizá-las (ANEXO IV). 

Na pesquisa qualitativa a entrevista ocupa lugar de relevância como técnica 

para obtenção de dados conforme confirma Alves – Mazzotti (2004): 

“(...) por sua natureza interativa, a entrevista permite tratar temas 

complexos que dificilmente poderiam ser investigados 

adequadamente através de questionários” (p.168). 

 

As respostas às entrevistas foram gravadas em áudio, mediante o 

consentimento do entrevistado, e posteriormente transcritas integralmente pelo 

próprio pesquisador, respeitando-se as pausas, e outras expressões que puderam 

auxiliar a tradução da realidade. 

Com relação à transcrição, Szymanski et al (2002) colocam que ela é a 

primeira versão escrita do texto da fala do entrevistado que deve ser registrada, 

tanto quanto possível, tal como ela se deu. Ao escrever faz-se um esforço no sentido 
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de passar a linguagem oral para a escrita, ou seja, há um esforço na tradução de um 

código para outro.  

Todos os alunos participaram de duas avaliações, antes e após o treinamento 

dos professores, com intervalo de 4 meses entre elas. As avaliações foram 

realizadas, por colaboradores da pesquisa, ressaltando-se que estes não tinham 

conhecimento dos componentes do GC e GE. Os resultados das avaliações foram 

entregues e discutidos com os respectivos professores de cada turma.  

 

4.5 - O programa educativo 

A análise dos resultados das primeiras entrevistas dos professores e 

avaliações dos alunos serviu como embasamento para a elaboração do programa 

específico, teórico e prático, de orientação psicomotora aos 13 professores do GE, 

explicando seu conceito, quais seus elementos formadores, sua influência no 

aprendizado, como avaliá-los e como utilizá-la na sua prática diária.  

O Programa Educativo foi composto por cinco encontros, com a duração de 

aproximadamente 30 minutos. Os quatro primeiros encontros ocorreram com 

intervalo de 15 dias e foram trabalhados por meio de aulas expositivas e técnicas de 

Trabalho em Grupo.  

O primeiro encontro tratou da importância da psicomotricidade, seu conceito e 

definições de cada um dos seus elementos, utilizando exemplos relacionados à 

prática do próprio professor. Ao final da exposição, foram discutidas, em grupo, as 

dificuldades na compreensão destes elementos. 

O segundo encontro foi utilizado para mostrar aos professores que tipos de 

alterações psicomotoras podem ser vistas nos alunos. Durante toda a palestra, era 

solicitado e incentivado que os professores citassem exemplos de alunos que 

apresentassem alguma das alterações expostas.   

No terceiro encontro de treinamento foi realizada uma dinâmica onde cada um 

dos professores descreveu uma forma de avaliar um dos elementos psicomotores já 

tratados anteriormente, e cada exemplo citado era discutido e incrementado com 
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outros exemplos de atividades avaliativas e que pudessem ser utilizadas em sala de 

aula.  

No quarto encontro foram discutidas as atividades descritas em uma cartilha 

composta de diversas atividades psicomotoras, avaliativas, estimulantes e 

reabilitadoras, desenvolvida pela pesquisadora e doada a cada uma das 

professoras. Ao final, foram entregues também dois artigos publicados em revistas 

de educação que tratavam da prática da psicomotricidade nas escolas, foi solicitado 

que as professoras lessem e trouxessem para discussão no encontro seguinte. 

O quinto e último encontro ocorreu após um intervalo de 30 dias e foi utilizado 

para acompanhamento e revisão do aprendizado por parte dos professores. Nele 

foram discutidos os pontos principais tratados nos artigos trazidos no encontro 

anterior e as dificuldades encontradas pelas professoras na aplicação da 

psicomotricidade durante suas aulas.  

Três professores que faltaram a um mesmo encontro o fizeram em outro  

momento marcado especificamente para o treinamento. 

Após o período de um mês contando a partir do último encontro, os 

professores do GE foram novamente entrevistados para verificar a mudança em 

seus conceitos e práticas da psicomotricidade.  

 4.6 – Análise dos Dados           

 Os dados obtidos através dos questionários foram sistematizados, 

classificados, tabulados, dispostos em gráficos, permitindo de forma indutiva 

estabelecer conclusões após análise e interpretações. 

 

Os dados coletados por meio do formulário de coleta de dados e do TDM 

foram analisados quantitativamente utilizando o programa estatístico SPSS, versão 

17.0 sendo que a análise estatística descritiva utilizou média e desvio padrão e a 

analítica utilizou os testes de aderência Shapiro-wilk e Kolmogorov-smirnov (para 

verificar a normalidade das variáveis). Para a comparação de variáveis categóricas 

paramétricas, foi utilizado o teste t de Student. Foi utilizado um nível de significância 

de 5%. 
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Os dados qualitativos obtidos através das entrevistas, após sua transcrição, 

foram sistematizados para submeterem-se à análise temática, uma das técnicas de 

Análise de Conteúdo, valorizando os significados presentes nos dados, a sua 

correlação com as questões formuladas e a articulação com o marco teórico 

adotado na pesquisa. 

A análise temática conforme proposta por Franco (2005) foi operacionalizada 

segundo as etapas abaixo: 

Primeira fase (Pré-análise): foi realizado um contato exaustivo com o 

material, através de repetidas leituras (leituras flutuantes) retomando 

simultaneamente os questionamentos e os objetivos iniciais da pesquisa, criando-

se indicadores que orientaram a interpretação final.  

 As entrevistas foram analisadas conforme os quatro núcleos direcionadores 

anteriormente descritos: identificação da deficiência no desempenho escolar, 

interface Psicomotricidade/dificuldade do desempenho escolar, 

Clareza/compreensão conceitual de psicomotricidade e a psicomotricidade na 

prática docente. A partir destes núcleos, unidades de contexto foram separadas 

do texto. A unidade de contexto representou a parte mais ampla do conteúdo que 

era analisado, sendo considerada como o ―pano de fundo‖ que imprimia significado 

e sentido as unidades de registro.  

 Das unidades de contexto foram retiradas as unidades de registro nelas 

presentes, considerando que a unidade de registro representou a menor parte do 

conteúdo. 

 A segunda fase consistiu na codificação na qual quantificamos as unidades 

contexto e suas respectivas unidades de registro. As unidades de registros foram 

classificadas e agrupadas de acordo com seus significados emergindo daí as 

categorias de análise. 

 4.7. Aspectos Éticos 
 

A presente pesquisa foi desenvolvida dentro dos procedimentos éticos 

previstos pelo CONEP e assim o projeto foi submetido ao: 
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  Comitê de Ética em pesquisa (CEP), Universidade Estadual de Ciências da 

Saúde de Alagoas, protocolo nº 804/ 07 e aprovado em 20/12/2007. (Anexo VII) 

  Comitê de Ética em pesquisa (CEP), da Universidade Federal de São Paulo, 

protocolo n º 1093/ 09 e aprovado em 24/07/2009. (ANEXO VIII) 

Todos os sujeitos participantes da pesquisa, professores e responsáveis pelos 

alunos, aderiram à proposta e concordaram em assinar o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). (ANEXOS I e II) 

As escolas que compuseram o grupo controle receberam, pela pesquisadora, o 

mesmo treinamento ofertado as escolas do grupo experimental além da doação da 

cartilha sobre psicomotricidade, após o término da pesquisa, em horário previamente 

marcado pelas suas diretoras e pelas coordenadoras pedagógicas. 

As avaliações psicomotoras realizadas nas crianças foram mostradas e 

discutidas com seus pais em reunião com a pesquisadora, para que os mesmos 

pudessem conhecer seus resultados e se seus filhos apresentavam algum tipo de 

alteração psicomotora e como eles poderiam ajudá-los com atividades em casa. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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As categorias emergentes do campo pesquisado foram agrupadas e serão  

Apresentadas nos três sub-capítulos a seguir: 

 5.1 - Concepção e Prática do Professor do Ensino Fundamental em Relação à 

Psicomotricidade. 

 5.2 - O Perfil psicomotor do aluno do ensino fundamental do município de 

Maceió/AL. 

 5.3 - A Influência de um programa educativo com o professor na prática 

docente. 

      5.3.1 – Mudança na concepção e prática docente sobre psicomotricidade. 

      5.3.2 – Evolução do desempenho psicomotor do aluno. 

  

 5. 1 – Concepção e Prática do Professor do Ensino Fundamental 

em Relação à Psicomotricidade  

 

Inicialmente será realizada a caracterização destes professores, para que se 

tenha melhor compreensão de quem é este professor. 

Dos 27 professores que participaram da pesquisa, oito (29,65) lecionam para 

o 1º ano do ensino fundamental e 19 (70,3%) para o 2º ano, sendo 100% de sexo 

feminino. 

 Com relação à formação no ensino superior, 18 (66,65%) tem curso superior, 

(16 em pedagogia), cinco (18,5%) ainda estão cursando e quatro (14.8%) não têm 

curso superior.  Apenas 10 professores (37%) têm pós-graduação, sendo quatro em 

psicopedagogia, dois em educação infantil e quatro em outras modalidades (55,5% 

não têm pós-graduação e dois ainda estão cursando). 

 A média de tempo de atuação profissional em escola pública dos professores 

foi de 6 ± 6,1 anos, sendo o tempo mínimo de 1 mês e máximo de 30 anos. Na 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Tabela 1 podemos verificar a caracterização dos professores de acordo com o grupo 

a que pertence na pesquisa. 

Tabela 1- Caracterização dos Professores de 1º e 2º ano do Ensino 

Fundamental de Escolas Públicas Municipais de Maceió/Al. Outubro 2009 

 

 

VARIAVEL 

CARACTERIZAÇÃO DOS 

 PROFESSORES 

Grupo Controle 

(n=14) 

Grupo da Experimental  

(n=13) 

Idade Média 36,85±8,83 41,53±7,4 

Sexo Feminino 100% 100% (13) 

Graduação em Pedagogia * 78,5% (11) 46,15% (6) 

Tempo médio de graduação** 9±5,8 8,25±7,26 

Presença de Pós-Graduação** 42,8% (6) 30% (4) 

Tempo Médio de ensino em 

escola pública 

7±7 5,36±5,26 

Legenda: *Cursando ou concluída; ** Concluído  

Para situar a concepção e a prática dos professores de ensino fundamental 

das escolas públicas de Maceió em relação à psicomotricidade, neste momento 

serão relatadas apenas as respostas obtidas na primeira entrevista, sem 

interferência, portanto da atividade educativa. 

Entendemos concepção como sendo a faculdade ou ato de aprender uma 

idéia ou questão, ou de compreender algo; percepção, modo de ver ou sentir, ponto 

de vista; entendimento, noção, maneira subjetiva de ver e entender o mundo, se 

apresentando muito mais abrangente do que o simplesmente conceituar (HOUAISS 

VILAR, 2007). 

O primeiro aspecto questionado aos professores foi a respeito da forma como 

identificam as dificuldades escolares dos seus alunos. Identificamos, na análise 

temática das entrevistas, 76 Unidades de Contexto (UC) com 106 Unidades de 

Registro (UR) das quais emergiram as categorias e suas respectivas subcategorias 

descritas a seguir (Tabela 02).  
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Tabela 2 – Categorias e Subcategorias do 1º Núcleo Direcionador.  

 

NÚCLEO 

DIRECIONADOR 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Identificação das 

dificuldades 

escolares 

1ª Avaliação através dos 

elementos psicomotores  

(38 UR – 35,8%) 

- orientação espacial-temporal (18 R) 

- esquema corporal e lateralidade 

(6UR) 

- motricidade e percepção (14UR) 

 

2ª Avaliação pelos elementos 

ligados ao ensino (25 UR – 

23,5%) 

- oralidade e escrita (23 UR) 

- experiência escolar (2 UR) 

 

3ª Influência de fatores 

emocionais (29UR – 27,3%) 

 

- desinteresse e dependência (19UR) 

-influência da família (10UR) 

 

4ª Comparação pela idade 

cronológica (14UR – 13,2%) 

- lentidão e incapacidade (14UR) 

 

  A Avaliação através dos elementos psicomotores foi citada por 10 

professores, porém sem nomeá-los claramente, respondendo como que 

intuitivamente. 

A utilização de atividades de orientação espacial-temporal emergiu como uma 

subcategoria em 18 unidades de registro:  

“... não sabe se localizar no caderno, não sabe procurar 

uma página, eu peço para abrir o caderno, e abre lá no 

meio, tem dificuldade de situar nas próprias linhas do 

caderno, tem uma letra muito grande...” (prof. 4) 

Outra subcategoria citada em 6 UR foi à identificação através de atividades de 

esquema corporal e lateralidade que tem nas falas citações como: 

“Quando você conhece bem e domina o seu corpo, a 

questão corporal, você tem uma experiência motora boa.” 

(prof. 4) 
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Atividades de motricidade e percepção foram também apontadas em vários 

momentos da entrevista (14 UR) como: 

 “... a gente parece que acha que a criança sabe tudo, 

então discriminação visual, faz com que a criança perceba 

o que é igual...” (prof. 5)  

Bueno (1998) e Pereira (2005) confirmam estes elementos como fatores 

importantes na aprendizagem quando afirmam que as características psicomotoras 

de crianças na faixa etária de 7 anos, fase em que está iniciando as aprendizagens 

mais complexas do ensino fundamental, é constituída de plena integração do corpo, 

aperfeiçoamento de habilidades anteriormente adquiridas, reconhecimento da 

lateralidade, desenvolvimento da concepção de objeto e noção de temporalidade e 

espaço bem definida.  

Estudo realizado por Sanches et al (2004) também corrobora a fala destes 

professores, pois nele constatou que alunos, com idade entre 6 e 8 anos, que 

apresentaram dificuldades motoras na realização das tarefas de estruturação 

espaço-temporal e praxia fina mostraram dificuldade no aprendizado escolar, 

evidenciando uma associação entre o perfil psicomotor e a aprendizagem. 

A Avaliação das dificuldades escolares através dos elementos ligados 

ao ensino foi uma das categorias mais citadas; nela encontramos duas 

subcategorias: a avaliação através da oralidade e escrita, citadas em 23 unidades de 

registro e a experiência escolar citada em apenas duas. Alguns exemplos destas 

descrições estão abaixo citadas:  

“Através das atividades, não só as escritas, mas também 

as orais.” (prof. 5) 

 “... se o aluno está chegando agora na escola, só pode 

trabalhar com o caderno de desenho, porque ela tem uma 

grande dificuldade, ela não tem noção de limitar o 

espaço.” (prof. 3) 

Esta relação entre a DA e a oralidade e escrita feita pelos professores foi 

confirmada por Kirk. (1962, apud Fonseca, 2008) que relata: 
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―A dificuldade de aprendizagem refere um atraso, desordem ou imaturidade 

em um ou mais processos de linguagem falada, leitura, ortografia, caligrafia ou 

aritmética, resultante de uma possível disfunção cerebral, de distúrbios emocionais, 

mas não dependentes de um atraso mental, de uma privação sensorial cultural ou 

pedagógica‖ (p. 566). 

A experiência escolar, outra subcategoria citada pelos professores, foi 

denominada por Condemarin, Chadwick e Milicic (1989) de experiência pré-escolar e 

é concebida como a estimulação psicossocial que a criança recebe do ambiente ao 

seu redor, constituindo fator importante para a maturação e para o aprendizado.  

Segundo Piaget (2001), as aprendizagens escolares como ler, escrever e 

contar são aprimoradas a partir de aprendizagens anteriormente adquiridas, ou seja, 

a introdução de novas informações será estruturada mediante as adaptações já 

integradas.  

A alfabetização é um aprendizado que requer o maior número de experiências 

prévias possíveis. Um exemplo é o ensino de uma palavra no qual essa deve ter seu 

valor ensinado à criança através de todas as experiências vividas e esquemas 

criados por ela.  

Para que uma criança consiga identificar uma letra em meio a tantas outras 

dentro de uma frase ou texto, por exemplo, é necessário que antes já tenha se 

familiarizado a ela. E, para que isso ocorra com maior facilidade, é importante que 

possa utilizar-se de contato e experiências anteriores com o ‗mundo das palavras‘ 

(FLORES, 2007). 

A influência de fatores emocionais é outra categoria relatada 

principalmente quando os professores citam o desinteresse e a dependência do 

aluno na realização das atividades propostas em sala de aula: 

 “... Se não está se adequando a sala de aula, ta voador, 

o que a gente chama de aluno voador...” (prof. 13) 

A falta de interesse pelos conteúdos apresentados durante as aulas muitas 

vezes se dá pela dificuldade do aluno em compreendê-los, o que o leva ao 

sentimento de fracasso e ao desinteresse pelo aprendizado. 
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Quanto aos relatos de dependência sabe-se que a construção da 

independência do ser humano depende do seu desenvolvimento, sendo a 

estimulação psicossocial um dos fatores mais importantes para o bom 

desenvolvimento motor e cognitivo. Esta pode acontecer de várias formas, pois tudo 

que cerca a criança de alguma maneira está servindo de estímulo, por vezes 

suficiente e por outras insuficientes ou negativos para sua formação plena 

O grupo familiar é o meio que mais influenciará a quantidade e qualidade da 

informação que a criança vai receber, ou seja, a família é a principal responsável em 

proporcionar as experiências pré-escolares que levarão a criança ao incentivo do 

aprendizado (FLORES, 2007). 

A influência da família ou, mais especificamente, a ausência do auxílio dos 

pais na realização das tarefas em casa também é encontrada como subcategoria da 

característica da criança com deficiência na aprendizagem:  

“Atribuo isso, acho que a relação da família que não 

cobra, não acompanha, mas isso é uma discussão tão 

ampla...” (prof. 6)  

A Comparação através da idade cronológica foi considerada uma das 

formas de se avaliar a dificuldade dos alunos em acompanhar as atividades 

pedagógicas, sendo a lentidão e a incapacidade as mais citadas. 

“a gente da à tarefa que a criança não desempenha, no 

tempo normal que todos os outros ali estão 

acompanhando, a gente já começa a atentar...” (prof. 9) 

 Uma definição de DA foi realizada por 15 especialistas no Review of 

Education Research (1969). Nesta definição, crianças portadoras de DA manifestam 

uma discrepância entre o nível de realização esperado pela idade e o nível da 

realização atingido em um ou mais setores como: linguagem falada, leitura, escrita, 

matemática e orientação espacial (FONSECA, 2008). 

 Condemarín, Chadwick e Milicic (1989) consideram alguns fatores que têm 

sido pesquisados como influentes na maturação e, conseqüentemente, na 

aprendizagem tais como: idade, cognição, gênero e estimulação psicossocial.  
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Em relação ao fator idade, Gallahue e Ozmun (2003) consideram a idade 

cronológica (data de nascimento) como uma mera estimativa aproximada do nível de 

desenvolvimento do indivíduo. Esta pode ser determinada por outros meios mais 

precisos.  

Destaca-se a partir de Gallahue e Ozmun (2003) que a idade biológica é:  

“... uma idade variável que corresponde aproximadamente 

à idade cronológica e pode ser determinada medindo-se: 

(1) a idade morfológica, (2) a idade esqueletal, (3) a idade 

dental ou (4) a idade sexual. A “idade morfológica” 

fornece o tamanho atingido pelo indivíduo (altura e peso) 

segundo os padrões normativos. A “idade óssea” fornece 

um registro da idade biológica do esqueleto em 

desenvolvimento. A idade esqueletal pode ser 

determinada bastante acuradamente pelos raios-x dos 

ossos carpais da mão e do pulso. A “idade dental” é outro 

meio preciso, porém não freqüentemente usado para 

determinar a idade biológica. A seqüência do 

desenvolvimento dos dentes desde a primeira aparição 

dos dentes caninos até o fechamento das raízes fornece 

mensuração da idade da calcificação. A “idade sexual” é 

um quarto método para determinar a idade biológica. A 

maturação sexual é determinada pelo alcance variável de 

características sexuais primárias e secundárias” (p. 16). 

Diante disso, pode-se perceber que a idade cronológica pouco indica sobre a 

maturidade intelectual da criança. Todavia, ela é o fator estipulado como ponto 

divisor entre crianças que podem ingressar no Ensino Fundamental e as que ainda 

não podem ser inseridas nele.  

 O segundo núcleo direcionador explorado nas entrevistas com os professores foi 

à interface psicomotricidade/dificuldade de desempenho escolar, no qual foram 

identificadas 31 UC e 34 UR. A Tabela 3 mostra suas categorias e subcategorias. 
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Tabela 3 – Categorias e Subcategorias do 2º Núcleo Direcionador 

NÚCLEO 

DIRECIONADOR 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Interface 

psicomotricidade/dificuld

ade de desempenho 

escolar 

1ª Falta de Compreensão 

das relações (3 UR – 8,8%) 

 

 

2ª Possibilidade de 

relacionar suas Atividades 

aos Elementos 

Psicomotores (19 UR – 

55,8%) 

- organização espaço-temporal 

(10UR) 

- esquema corporal e lateralidade 

(4 UR)  

- motricidade fina e global (5 UR) 

 

3ª Relacionamento de 

Forma Abrangente (12 UR 

– 35,2%) 

- ao movimento humano (7 UR)  

- enaltece sua relação (5 UR) 

 

A primeira, das três categorias encontradas neste núcleo foi a Falta de 

Compreensão das relações, que foi citada em 3 UR: 

“Eu não sei, sei que tem muita relação, mas não sei 

explicar qual é” (prof. 3) 

    “Nunca parei para fazer uma análise...” (prof. 4) 

 Estes relatos foram encontrados principalmente na fala dos professores que 

não tinham formação na área de docência, o que nos leva a refletir sobre a 

necessidade de se exigir a formação destes professores, antes de lhes dar a 

responsabilidade de alfabetizar uma criança. Afinal, a formação desse profissional é 

de extrema importância, devendo ser capacitado para operar em sua área tendo 

pleno conhecimento e domínio dela. 

Apesar desta compreensão, o MEC diz, sobre as exigências de formação dos 

nossos professores do ensino básico e fundamental, que os profissionais que atuam 

nessa área devem possuir nível superior em curso de licenciatura, admitindo-se, 

como formação mínima, a oferecida em nível médio na modalidade normal. 

(BRASIL, 2006b). 
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A mesma deliberação também foi encontrada no CEE Nº 08/2000 sobre o 

credenciamento de Institutos Superiores de Educação no sistema de ensino do 

Estado de São Paulo e na resolução nº1/2004 da COLMED de Maceió/AL (já 

descrita anteriormente): 

“Artº 1º - A formação de professor para o ensino básico 

far-se-á em licenciaturas plenas em universidades, 

centros universitários e institutos superiores de educação.  

“Parágrafo único - Para a educação infantil e para as 

séries de primeira à quarta do ensino fundamental essa 

formação far-se-á também em curso normal de nível 

médio.” 

Quando analisada a afirmação acima, entende-se que o Governo propõe que 

o professor deva (termo que reflete a obrigatoriedade) possuir o nível superior em 

curso de licenciatura, mas logo após admite (termo que reflete uma ‗quebra‘ da 

obrigatoriedade) uma formação mínima de nível médio na modalidade normal. 

Essa ‗abertura‘ da não obrigatoriedade de uma formação superior pode 

explicar a desvalorização e irrelevância do professor investir nos seus estudos e 

aprimoramento de seus conhecimentos em relação a sua escolha profissional. 

 A segunda categoria encontrada neste núcleo foi relatada em 19 UR: 

possibilidade de relacionar suas atividades aos Elementos Psicomotores. 

Nesta categoria, encontramos três subcategorias: organização espaço-temporal (10 

UR), atividades de esquema corporal e lateralidade (4 UR) e atividades de 

motricidade fina e global (5 UR).   

“noção de caderno, é impressionante, se eu não for de 

banca em banca, eles pegam folha, da última, ajeita as 

folha, deixa aquele monte de folha, limpa e vai lá pra 

final.” (prof. 5) 

 “Como se o corpo da gente se comunicasse 

bastante, então assim quando você já tem uma 
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experiência boa de ações motoras, acho que você leva 

isso para atividades posteriores.” (prof. 4) 

”pra escrever ele escreve com muita dificuldade, ele 

escreve com muita força, ele faz calo no dedo de tanta 

força pra escrever.”   (prof. 7) 

Diante destes relatos percebe-se o valor da psicomotricidade para a 

alfabetização, entendendo-se que esta não ocorre apenas em sala de aula. Ocorre 

também fora dela, em todo espaço que estiver estimulando o desenvolvimento motor 

e cognitivo da criança. Através da psicomotricidade, podem-se oferecer atividades e 

brincadeiras que proporcionam um processo de alfabetização rico em inclusões 

sociais e culturais (FLORES, 2007). 

A criança que não tem noção de esquema corporal e apresenta limitações 

nas habilidades manuais perde a harmonia na leitura, os gestos apresentam-se 

descompassados com as palavras e o ritmo da leitura não é mantido ocorrendo 

pausa antes das palavras se completarem (MOLINARI e SENS, 2003). 

A lateralidade, quando não estruturada, leva a criança a apresentar 

problemas de ordem espacial como, por exemplo, dificuldades na organização 

gráfica e no início da leitura da esquerda para a direita. Assim, tanto a noção 

espacial como a temporal são necessárias para que a criança possa escrever, 

combinar formas para construir desenhos geográficos e efetuar cálculos, 

organizando os números corretamente em colunas e fileiras (MOLINARI e SENS, 

2003).  

Para Cratty (1982), a maturação lúdico-motora está também relacionada à 

coordenação óculo-motora, essencial para o desenho e para a escrita e, igualmente 

com a coordenação global, essencial para as tarefas escolares e sociais em geral. 

(apud  FONSECA, 2008 p. 252) 

Relacionar de Forma Abrangente foi à terceira categoria encontrada para 

descrever esta interface; nela encontramos as subcategorias nas quais o professor 

relaciona apenas ao movimento humano (7 UR) ou enaltece sua relação (5 UR): 
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 “o movimento e a ação precedem as outras 

aprendizagens mais formais, como a escrita” (prof. 4) 

“Acho importante porque pelo que eu entendo de 

psicomotricidade através deste estudo dos movimentos, 

da psique mesmo, isso vai refletir no lado afetivo na 

própria aprendizagem e no relacionamento com pessoas” 

(prof. 2) 

 Percebe-se, na análise das falas destes professores, que já ouviram falar 

sobre a relação da psicomotricidade com as dificuldades escolares em algum 

momento de suas vidas, porém não aprofundaram este conhecimento.  

Embora exista preocupação do governo com a formação e aperfeiçoamento 

dos profissionais da educação, Lima (2006) assegura que:  

“É preciso, sim, rever que conhecimentos estão sendo 

oferecidos na formação dos professores. Eles são a 

matéria-prima com a qual temos que contar para iniciar 

um trabalho efetivo de ensino da leitura e escrita em 

nosso país” (p. 7). 

Ao fazer essa afirmação, a autora levanta uma questão que é anterior a esses 

programas direcionados aos profissionais da educação. Seu questionamento é 

sobre os currículos dos cursos superiores, com uma forte crítica a respeito da 

formação dos futuros educadores nas universidades. 

Para esta mesma autora, são necessárias mudanças na formação inicial, pois 

o professor visto de uma perspectiva antropológica é o ser humano responsável por 

garantir a continuidade da espécie. Com isso, é preciso obter mais instrumentos 

para lidar com aqueles que chegam à sala de aula e o primeiro passo inicia-se pelo 

conhecimento desses processos dentro de si. Este processo vem sendo trabalhado 

a partir de uma terceira via de formação profissional – a ‗Formação Pessoal‘. 

 A clareza e compreensão conceitual da psicomotricidade foi o terceiro 

núcleo direcionador tratado nas entrevistas com os professores; dela emergiram 35 

UC e 50 UR, vistas na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Categorias e Subcategorias do 3º Núcleo Direcionador.  

NÚCLEO 

DIRECIONADOR 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Clareza e 
compreensão 
conceitual da 

psicomotricidade 

 

1ª Desconhecimento conceitual sobre 

psicomotricidade (3UR – 6%) 

 

 

 

2ª Concepção relativamente 
simples, pela etimologia da palavra 
 (10 UR – 20%) 

 

 

3ª Conceito abrangente e superficial 

(10UR – 20%) 

 

- enaltece sua função (4UR) 

- relaciona apenas ao movimento 

humano (6UR) 

 

4ª conceito elaborado com 
conhecimentos dos elementos 
psicomotores 
 (27 UR – 54%) 

- orientação espacial-temporal 

(3UR) 

- esquema corporal e lateralidade 

(10UR) 

 
 

- coordenação e equilíbrio 

(14UR) 

 

O desconhecimento conceitual sobre Psicomotricidade foi citado em 

apenas 3 UR: 

“... a gente é muito leiga nesse assunto.” (prof.12) 

“Na teoria eu não sei o conceito.” (prof.4) 
 

Destacam-se, nesta categoria, os professores que não tem formação 

específica para docência ou que, apesar de ter a graduação já há algum tempo, não 

buscaram aperfeiçoamento na área.  

Isso se reflete claramente quando uma pessoa interessada em atuar como 

professor opta pelo Ensino Médio de Magistério e acha, erroneamente, que após o 

término deste curso, pode ingressar no mercado de trabalho, pois se encontra 

plenamente habilitado a atuar, sem necessidade de buscar uma formação superior 

que lhe garanta um aprofundamento da sua área de atuação.  
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Esse aprofundamento é imprescindível para que o professor aumente sua 

‗bagagem‘ de conhecimento e torne-se mais capacitado para saber lidar com as 

crianças, ajudar a superar possíveis problemas ou dificuldades em sua 

aprendizagem extraindo, ao máximo, o potencial de cada aluno. Isso deve ser 

considerado em todas as demais etapas do ensino (FLORES, 2007). 

A Concepção Relativamente Simples, pela Etimologia da Palavra, 

segunda categoria deste núcleo, foi citada em 10 UR: 

 

“psico vem de psicologia e motricidade é movimento” 

(prof.2) 

 

Dividir psicomotricidade em duas palavras, psico e motricidade, foi uma forma, 

simplificada, utilizada pelos professores de a definirem, apontando para uma falta de 

conhecimento aprofundado sobre o tema. 

Definição semelhante foi encontrada na Wikipédia, 2010: 

 “A psicomotricidade pode também ser definida como o 

campo transdisciplinar que estuda e investiga as relações 

e as influências recíprocas e sistémicas entre o psiquismo 

e a motricidade.” 

A terceira categoria descrita neste núcleo foi o Conceito Abrangente e 

Superficial sobre a Psicomotricidade relatada em 10 UR, com duas 

subcategorias: enaltece sua função (4 UR) e a relaciona apenas ao movimento 

humano (6 UR), como nas falas:  

“... se tivesse uma pirâmide eu colocaria ela em cima.” 

(prof. 5) 

 “... o movimento e a ação precedem as outras 

aprendizagens mais formais.” (prof. 4) 

Cabral (2001) vai ao encontro do pensamento destes professores quando 

enaltece a psicomotricidade, de forma vaga, apenas a relacionando ao movimento 

humano: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Psiquismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Motricidade
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“À medida que o corpo age, vai ocorrendo à maturação 

neurológica e a organização dos movimentos e gestos. 

[...] Desta base projetam-se movimentos cada vez mais 

objetivos. Movimentos coordenados, intencionais, com 

seqüências gestuais adaptadas ao espaço e ao tempo, 

capazes de adaptar sua rapidez, precisão e força de 

acordo com as necessidades da ação. [...] Movimentos 

que vão sendo acompanhados por sensações e 

percepções cada vez mais diferenciadas e que vão, 

progressivamente, inscrevendo-se em esquemas de ação 

[...] e tornando-se instrumentos de cognição. [...] É esse 

corpo inteiro, integrado, que é o objetivo da 

Psicomotricidade” (p. 16-17). 

 A quarta categoria, conceito elaborado com conhecimentos dos elementos 

psicomotores, foi relatada em 18 UR. Ela foi descrita pelos professores em três 

subcategorias: atividades de organização espaço-temporal (3 UR), atividades de 

esquema corporal e lateralidade (10 UR) e atividades de coordenação e equilíbrio (5 

UR):  

“A questão do espaço- tempo se a criança não tem essa 

noção do próprio espaço, começando do simples que ele 

convive...” (prof. 2)   

“... eu não posso trabalhar só mente de uma criança, só a 

parte cognitiva, só parte de conteúdo, esquecendo de 

trabalhar, a expressão corporal, o correr” (prof. 5) 

“É alguma coisa relacionada à coordenação motora. 

Alguma coisa relacionada a isso, de andar, o equilíbrio.” 

(prof. 7) 

 

Seguindo essa linha de pensamento Sanchez, Martinez e Pañalver (2003) 

salientam que a psicomotricidade propicia entender, observar e conhecer o 

comportamento da criança tanto no aspecto motor como no psíquico e afetivo e 
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também que a prática psicomotora favorece e potencializa a adaptação harmônica 

do indivíduo ao meio e nas suas relações com os outros com o espaço e o tempo.  

Condemarín e Chadwick (1987) completam afirmando: ―As possibilidades de 

coordenação e freio dos movimentos devem estar suficientemente desenvolvidas 

para responder às exigências de precisão na forma das letras e à rapidez de 

execução‖ (p. 23).  

No caso da escrita, o traçado que a criança deve realizar para escrever 

também requer movimentos coordenados, intencionais, com seqüências adaptadas 

ao espaço e com precisão.  

A leitura requer adaptar os movimentos visuais, a rapidez da leitura das 

palavras, onde as sensações e a percepção são muito presentes, entre outras 

características em comum. 

O quarto Núcleo direcionador abordado nas entrevistas com os professores foi 

à aplicação da psicomotricidade na prática docente, onde identificamos 55 UC com 70 

UR das quais emergiram as categorias e suas respectivas subcategorias descritas 

abaixo (Tabela 5).  

Tabela 5 – Categorias e Subcategorias do 4º Núcleo Direcionador.  

NÚCLEO 

DIRECIONADOR 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

A psicomotricidade 
na prática docente 

 

 

1ª Justifica a não utilização (18UR – 

25,7%) 

- falta de estrutura da escola (10UR 

- desconhecimento sobre o tema 

(8UR) 

2ª Utiliza os elementos psicomotores 
intuitivamente (30UR – 42,8%) 
 

 

3ª Aplicação clara dos elementos 
psicomotores (22 UR – 314%) 
 

- orientação espacial-temporal (18 

UR) 

- esquema corporal e lateralidade 

(4UR) 
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Numa primeira categoria, os professores justificam a não utilização da 

Psicomotricidade em 18 UR. Dela emergiram duas subcategorias: falta de estrutura 

da escola e desconhecimento sobre o tema. 

 A falta de estrutura da escola foi uma justificativa encontrada em 10 UR: 

“É muito difícil, porque se eu vou fazer um trabalho que 

requer espaço” (prof. 9) 

É sabido que um ambiente favorável pode facilitar o desenvolvimento, 

possibilitando uma melhor exploração do espaço. Ao contrário, um ambiente 

desfavorável pode tornar mais lento o ritmo do desenvolvimento, diminuindo a 

qualidade da interação da criança com o meio, restringindo sua capacidade de 

aprendizagem e dificultando o trabalho do professor que, muitas vezes, necessita de 

espaço ou de materiais para realização de atividades diferenciadas, nem sempre 

oferecidas pela escola (ANDRACA, 1998). 

Marcondes (1972), em seu estudo sobre a educação em saúde nas escolas, 

comenta que a saúde do escolar é amplamente influenciada pelo ambiente. Muitos 

fatores físicos, emocionais e sociais afetam a saúde desfavoravelmente, exigindo 

ajustamentos e controle. Entre as condições ambientais de interesse especial de 

educação em saúde na escola, contam-se as relacionadas com: saneamento básico 

(água, esgoto, lixo), prédio escolar (iluminação, ventilação, acústica, temperatura, 

vias de acesso), mobiliário e equipamento escolar, refeitório, cozinha e cantina, 

recreio e áreas adjacentes, arborização e controle de ruídos, relações professor-

aluno-pessoal e a rotina escolar. 

 Outra subcategoria deste núcleo foi o desconhecimento sobre o tema, citado 

em 8 UR: 

―Na minha ignorância, não tenho conhecimento profundo, 

mais ou menos.‖ (prof. 7) 

Corroborando com esses pensamentos, temos as palavras de Miguel Arroyo 

em uma entrevista apresentada em Guerra (2006): 

“Os futuros profissionais devem conhecer como vivem as 

crianças, como se socializam, que valores aprendem, que 
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cuidados precisam, que proteção tem. Depois, tem que 

entender muito mais sobre o desenvolvimento humano. 

Teríamos que estudar como se processa o 

desenvolvimento no cérebro de uma criança em cada 

tempo.” (p. 5) 

Utiliza os elementos psicomotores intuitivamente foi à segunda categoria 

deste núcleo, sendo a mais citada pelos professores (30 UR):   

 “Pode ser que eu trabalhe sem saber que é 

psicomotricidade, talvez nas atividades que trabalhem o 

corpo como fazer fila, mostrar o sucessor e o antecessor, 

mas não é intencional.” (prof. 4) 

 Intuição, segundo a Wikipédia, é o processo de apreensão racional, não-

discursiva de um fenômeno ou relação. Se a relação discursiva se caracteriza por 

um processo paulatino que culmina em uma conclusão, a intuição é a compreensão 

imediata de algo.  

O quarto núcleo direcionador abordado pelos professores foi à aplicação clara 

dos elementos psicomotores, encontrado em 22 UR. Nela emergiram duas 

subcategorias: orientação espacial-temporal e esquema corporal e lateralidade.  

 A aplicação das atividades de organização espaço-temporal foi citada em 18 

UR: 

 “... uma ilustração, onde a gente pergunta, bota lá uma 

ilustração uma gravura, com animais, sei lá, arvore, flores, 

então circule pássaro procure as, circule animais...” (prof. 

10) 

“... atividades elementares do dia-a-dia da criança, com 

cores, formas dos objetos, se um desenho é igual a outro, 

dentro e fora, longe ou perto, a espacialidade.‖ (prof. 6) 

Pode-se perceber que os professores conseguem relacionar os desvios na 

formação dos fatores psicomotores às dificuldades na aprendizagem, o que é 

corroborado por Fonseca (1995) ao dizer que a lateralidade, a organização espaço-
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temporal, o conhecimento e domínio do próprio corpo constituem a formação 

psicomotora e alterações nestes fatores podem evidenciar importante relação com 

dificuldades de aprendizagem.   

Condemarín, Chadwick e Milicic (1989) apresentam, através de exemplos, 

algumas das possíveis manifestações de dificuldades na estruturação espaço-

temporal relacionadas com o processo de alfabetização das crianças: 

Se lhe são apresentadas letras, como, por exemplo, l – a – s – a e lhe é 

pedido que as organize de maneira que se possa ler a palavra sala, a criança não 

respeitará a ordem e poderá apresentar palavras tais como: alas ou lasa; separará 

ou unirá palavras sem respeitar a estrutura da linguagem, guiando-se somente pelas 

chaves fônicas.  

Os problemas de estruturação espacial, temporal ou espaço-temporal 

constituem um indicador das dificuldades para reproduzir uma certa disposição dos 

elementos (fonemas, letras, cifras, palavras, etc.) no espaço, no tempo ou nos dois 

ao mesmo tempo. 

De acordo com o exposto, também há uma relação bastante estreita entre a 

orientação espaço-temporal e o processo de alfabetização, tanto se tratando da 

escrita quanto da leitura. Elas podem interferir de forma isolada uma da outra, mas, 

na maioria das vezes, ocorrem de modo conjunto. 

 A segunda subcategoria pertencente a este núcleo é a aplicação das 

atividades de esquema corporal/ lateralidade nas atividades docentes, encontrada 

em 4 UR.  

―Eu uso e muito, eu gosto de trabalhar com música que 

utiliza o corpo, esquerda e direita.” (prof. 1) 

“... a gente canta e dança, faz movimentos do corpo, 

brincadeiras de fechar os olhos, a gente ta trabalhando o 

corpo com a música, com atividades ou jogos que eles em 

que ficar e numa fila, correr e voltar, tudo isso a gente ta 

trabalhando.” (prof. 3) 
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Assim como descrito anteriormente, o esquema corporal serve como base 

para outras habilidades psicomotoras. Faria (2001) afirma que:  

“A definição da lateralidade está diretamente relacionada 

com o conhecimento corporal [...] principalmente o 

domínio manual, mas não podemos deixar de citar a 

dominância de pés, olhos e ouvido.” (p. 73) 

Holle (1979) relata que ao escrever, a criança deve saber qual sua mão 

dominante para a apreensão do lápis, tem que ter noções como iniciar a escrita no 

canto superior esquerdo do papel e escrever da esquerda para a direita; de igual 

maneira, a visão de seguir essa ordem, da esquerda para a direita, para a leitura. 

Para Fonseca (1995), a noção de corpo é de extrema significância para o 

processo de alfabetização. As novas aprendizagens como as da leitura e da escrita 

têm que se basear em aquisições e informações já integradas no cérebro, portanto 

não simbólicas, isto é, psicomotoras, onde a noção de corpo ocupa um lugar 

extremamente significativo. Com base no exposto, pode-se perceber que o esquema 

corporal é bastante influente no processo de alfabetização.  

Pellegrine (2005) vai ao encontro desse pensamento quando afirma que 

deficiências na consciência corporal podem dificultar e retardar todo o processo de 

escolarização. 

Ao analisarmos os discursos dos professores, podemos perceber o quanto é 

precário seu conhecimento sobre psicomotricidade, chegando, às vezes, ao 

desconhecimento o que nos mostrou necessidade de elaborarmos programas 

educativos sobre o tema que os auxiliem no diagnóstico precoce das deficiências de 

seus alunos e na organização de seus planejamentos diários com atividades mais 

lúdicas, não só cognitivas, mas que também estimulem o desenvolvimento motor de 

seus alunos.  
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 5. 2 - O Perfil Psicomotor do aluno do ensino fundamental no 

município de Maceió/AL. 

 O perfil psicomotor representa a qualidade da comunicação entre o psíquico e 

o motor em um determinado momento do desenvolvimento da criança. (FONSECA, 

1995). Pode-se dizer que o perfil do ser humano é moldado de acordo com a 

qualidade e a quantidade de estímulos que ele recebe no decorrer da vida e que, ao 

avaliarmos, devemos considerar não só a maturação do seu Sistema Nervoso, mas 

também todos os fatores envolvidos em seu contexto (motor, cognitivo, social, 

cultural, afetivo e econômico). 

Estudos sobre a psicomotricidade infantil, em geral, são realizados com o 

objetivo de conhecer melhor as crianças e de poder estabelecer instrumentos de 

confiança para avaliar, analisar e estudar o desenvolvimento de alunos em 

diferentes etapas evolutivas (Rosa Neto, 2002). As formas de avaliar o 

desenvolvimento motor de uma criança podem ser diversas; no entanto, nenhuma é 

perfeita nem engloba holisticamente todos os aspectos do desenvolvimento. Nesta 

perspectiva, Rosa Neto (2002) propôs a Escala de Desenvolvimento Motor (EDM), 

utilizada neste estudo. 

Nesta escala, teste motor é entendido como uma prova específica que 

permite medir uma determinada característica motora de um indivíduo e comparar 

seus resultados com as de outros indivíduos. Prova motora é definida como um 

instrumento que designa um conjunto de atividades marcadas para uma 

determinada Idade Cronológica (IC). Os resultados de uma prova motora permitem 

determinar a Idade Motora (IM), o avanço ou atraso motor de uma criança naquele 

aspecto avaliado (Rosa Neto, 2002).  

Nesta pesquisa, avaliamos 140 crianças, estudantes, sendo 53 (37,8%) do 1º 

ano do ensino fundamental e 87 (62,1%) do 2º ano. Quanto ao sexo, 65 (46,4%) 

foram do sexo masculino e 75 (53,5%) do sexo feminino.  

 Os resultados obtidos nos testes psicomotores descritos neste momento, não 

levaram em consideração a divisão em dois grupos, experimental e controle, pois 
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nesta fase da pesquisa ainda não havia ocorrido à interferência do pesquisador em 

nenhum dos grupos.  

Vale ressaltar que, apesar da não utilização da divisão dos grupos nesta fase 

da pesquisa, considerou-se necessária a realização do teste t de Student para 

verificar a homogeneidade da amostra, evitando assim o viés de heterogeneidade 

entre os grupos. Como resultado obteve-se a não significância, ou seja, a 

semelhança entre os grupos em todos os elementos psicomotores avaliados, com 

exceção da IMMF, onde o resultado do GC apresentou-se significativamente menor 

que o GE. 

Após a realização da EDM, os dados obtidos em relação à Idade Motora de 

cada elemento psicomotor (IMn) e Idade Motora Geral (IMG) avaliados estão 

demonstrados em meses na Tabela 6 e em anos na Figura 1. Vale ressaltar, para 

melhor compreensão dos resultados, que a média da IC da amostra total foi de 

85,6±10 meses, o que equivale a 7 anos e um mês, variando entre 5 e 10 anos  

Tabela 6 – Média, Desvio Padrão, Mediana, Mínimo e Máximo das Idades 

Motoras específicas (IMn) e Idade Motora Geral (IMG) dos alunos.  

PROVA 

MOTORA 

IDADE EM MESES 

Média  Mediana                Mínimo            Máximo 

IC 85,6 85 60 123    

IMMF 75,99 ± 19 72                           36                      132 

IMMG 92 ± 21 96                           36                      132 

IMEQ 97,99 ± 24 84                           36                      132 

IMEC 73,38 ± 17 72                           24                      132 

IMOE 69,94 ± 16 72                           36                      132 

IMOT 68,36 ± 18 60                           24                      132 

IMG  67,74 ±  11 78                           38                      112 

LEGENDA – IMMF (Motricidade fina), IMMG (Motricidade Global); IMEQ (Equilíbrio); 

IMEC (Esquema Corporal); IMOE (Organização espacial); IMOT (Organização Temporal) 

 

 

 
 

 

 
 



62 

 

 

11 anos     IM   IC    

10 anos        

09 anos        

08 anos        

07 anos        

06 anos        

05 anos         

04 anos        

03 anos        

02 anos        
Idade 

Cronológica 
Motric. 
Fina 

Motric. 
Global 

Equilíbrio Esquema 
Corporal 

Organiz. 
Espacial 

Organiz. 
Temporal 

Idade 
motora geral 

Figura 1 – Idade cronológica e Motora em anos das crianças Avaliadas 

segundo a Escala de Desenvolvimento Motor de Rosa Neto (2002).  

 

Segundo Sanches el al (2004), a deficiência no desenvolvimento psicomotor 

pode estar ligada à condição sócio-econômica e cultural, pois o bom desempenho 

da cognição e aprendizagem da criança pode estar ligado a essa condição. O 

acesso e as oportunidades de estimulação da capacidade cognitiva e motora das 

crianças de baixa renda são deficientes no país, comprometendo, com mais 

freqüência, a capacidade funcional dessas crianças.   

A fala deste autor vem corroborar o resultado desta pesquisa, onde 

encontramos a média de IMG (67,74 ± 11meses) inferior em 17,9 meses da IC geral 

da amostra (85,6±10 meses), além de 4 dos 6 elementos avaliados também terem 

apresentado déficit em suas idades motoras indicando, também, uma desarmonia 

entre os elementos psicomotores. 

Convém ressaltar o fato das avaliações terem sido realizadas em alunos de 

escolas públicas pertencentes a famílias de baixa renda, o que nos leva a crer que 

suas condições sócio-econômicas possam ter influenciado nos resultados 

encontrados. 

Corroborando com este pensamento, a literatura atual tem enfatizado a 

importância dos fatores de risco biológicos e sociais sobre o curso de 

desenvolvimento infantil. Prematuridade, desnutrição, baixo nível sócio-econômico, 

baixa escolaridade dos pais, ausência da figura paterna, entre outros, são 

considerados fatores de risco que se relacionam com o desenvolvimento psicológico 

infantil. Tais fatores de risco, geralmente, não ocorrem de forma isolada, sendo que 
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à medida que combinam mais fatores aumentam as probabilidades de um menor 

rendimento cognitivo. Além do mais, estes fatores são mais freqüentes em 

condições de pobreza, assegurando que um baixo nível sócio-econômico amplifica a 

vulnerabilidade do desenvolvimento da criança. (ANDRACA et al, 1998)  

Estudo semelhante realizado por Pereira (2005), com crianças da mesma 

faixa etária, porém estudantes de escolas particulares, encontrou um perfil 

psicomotor geral normal em sua amostra apresentando deficiência leve apenas nas 

motricidades fina e global.  

Na presente pesquisa os elementos psicomotores que apresentaram maior 

atraso foram a organização espacial e temporal, nos quais a média da idade motora 

foi de 5 anos  e 10 meses e 5 anos e 8 meses respectivamente, o que representa 

um atraso de mais de um ano em relação a média da IC (7 anos). 

 Sanchez, Martinez e Pañalver (2003) salientam que, a partir dos sete anos 

de idade, as relações espaciais se estabelecem e a criança passa a conhecer as 

noções que orientam o seu corpo sob as coordenadas, cima-baixo, frente-atrás e 

direita-esquerda, atuando como eixo permanente; portanto, as crianças pesquisadas 

em sua maioria já deveriam ter este elemento bem estabelecido.  

Esta afirmação é corroborada por Limongi (1997) ao afirmar que, por volta 

dos sete anos a criança utiliza palavras que expressam noção de tempo (antes, 

depois, agora, ontem, amanhã) e de espaço (em cima, em baixo, atrás, na frente), 

tendo condições de estabelecer as relações de causa e efeito e de seriação 

(comparando diferenças de comprimento, largura, espessura e peso), relações que 

se aprimorarão com a evolução do período.  

No estudo de Roazzi e Filho (2001) foram avaliadas 46 crianças de 7 a 10 

anos com o objetivo de identificar os períodos de aquisição do conceito de tempo 

(T), como por exemplo, a integração de distância (D) e velocidade (V) (T=D/V). Os 

dados constataram que, a cada faixa etária, o conceito de distância parece ser mais 

bem definido do que o de velocidade. Entretanto, aos sete anos esses conceitos 

ainda não são bem definidos e é somente a partir dos oito anos que as crianças 

reconhecem o conceito de distância. Aos dez anos, o conceito de velocidade já é 

bem definido, no entanto ainda não há integração entre distância e velocidade.   
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Em relação ao Esquema Corporal das crianças avaliadas nesta pesquisa, o 

atraso também esteve presente, sendo de aproximadamente um ano. A noção do 

corpo, segundo Fonseca (1995), se inicia por volta dos três a quatro anos e se 

estabelece, completamente, entre dez ou doze anos de idade, momento em que a 

criança não só conhece o seu corpo, mas aprende a utilizá-lo de uma forma mais 

harmônica e eficaz.  

De acordo com Fonseca (1995), o esquema corporal em psicomotricidade 

não se detém apenas em avaliar as realizações motoras, mas procura também se 

centrar no estudo da sua representação psicológica e lingüística e em suas relações 

inseparáveis com o potencial de aprendizagem. 

A criança que não tem noção do esquema corporal apresenta limitações nas 

habilidades manuais, a leitura perde a harmonia, os gestos apresentam-se 

descompassados com as palavras e o ritmo da leitura não é mantido, ocorrendo 

pausas antes das palavras se completarem. (MOLINARI e SENS, 2003) 

Outro elemento que se apresentou com déficit nos alunos avaliados foi a 

motricidade fina: a IM encontrada foi de 6 anos e 4 meses, obtendo um atraso de 8 

meses em relação a IC de 7 anos.   

A detecção da dificuldade na motricidade fina dos alunos é de extrema 

importância para o professor. Mattos e Neire (2007) relatam que a coordenação dos 

movimentos da mão que segura o lápis na hora de escrever (motricidade fina) e os 

movimentos dos olhos que fazem a leitura (coordenação visual) são considerados 

elementos essenciais para o sucesso da aprendizagem.  

Os elementos que apresentaram melhores desempenhos foram o equilíbrio e 

a motricidade global, nos quais as crianças obtiveram resultados acima do esperado 

com a IM de 8 anos e dois meses e de 7 anos e oito meses, respectivamente.  

Ajuriaguerra (1978, apud Fonseca, 2008) justifica a relação destes dois 

elementos ao afirmar que para o movimento ser coordenado, adaptado e ajustado à 

situação que o solicita, deverá ser e estar, antes de tudo, bem equilibrado, 

enfatizando a importância dos suportes tônico-posturais e emocionais na posição de 

equilíbrio bípede. A coordenação de movimentos não é mais do que o somatório 
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integrado de equilíbrios que se desencadeiam automaticamente nos vários 

segmentos corporais; portanto, uma criança com problemas no controle do equilíbrio 

de seu corpo fica limitada ou impedida de realizar movimentos coordenados e, por 

isso, poderá ter dificuldades nas aprendizagens escolares.  

Outro fator importante a ser destacado com relação ao bom desempenho 

encontrado na motricidade global e no equilíbrio é que, segundo Ferreira Neto 

(1995), com o avanço da tecnologia as crianças estão cada vez mais ligadas a 

videogames e jogos que as deixam o tempo todo em frente a uma tela, fazendo-as 

esquecer-se das antigas brincadeiras de roda e jogos de rua, que estimulam 

principalmente esses dois elementos psicomotores. Este fato provoca um aumento 

no número de crianças obesas e sedentárias.  

Nesta pesquisa, devemos ressaltar que as crianças avaliadas são de um nível 

sócio-econômico baixo e não tem acesso a este tipo de tecnologia e, em sua 

maioria, moram em vilas e suas brincadeiras ainda são na rua, ao contrário das 

crianças pesquisadas por Pereira (2005), de escolas particulares onde uma das 

maiores deficiências encontradas foi justamente na motricidade global.   

Rosa Neto (2002), pesquisando o perfil psicomotor de pré-escolares de 4 e 5 

anos de idade, verificou que as crianças ficaram abaixo do esperado somente em 

relação ao equilíbrio; em relação a organização temporal ficaram acima do esperado 

e, quanto aos outros elementos, se mantiveram bem próximos da IC, diferente dos 

resultados encontrados nesta pesquisa.  

Outro estudo semelhante realizado por Crippa (2003) com crianças de 4 a 5 

anos encontrou resultados semelhantes: as áreas de maior déficit foram à 

motricidade fina e o esquema corporal, (9,84 meses de atraso para a motricidade 

fina e de 21,21 meses para e esquema corporal). A organização espacial e temporal 

e a motricidade global encontraram-se dentro dos valores esperados, obtendo 

resultados pouco acima da IC das crianças (57,21 meses) 63,79 meses, 58,74 

meses e 60,63 meses, respectivamente. Quanto ao equilíbrio, o resultado foi 

semelhante a esta pesquisa.  

 Ao término de todas as provas motoras foi realizado o cálculo do quociente 

motor específico (QMn), obtido pela divisão da IM de cada elemento psicomotor 
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avaliado e a IC em meses da criança, multiplicado pela constante 100, e do 

quociente motor geral (QMG), obtido pela divisão entre a idade motora geral (IMG) e 

a IC, também multiplicado pela constante 100 (ROSA NETO, 2004). 

As médias, desvio padrão, medianas, mínimo e máximo dos valores do QMn  

e do QMG das crianças avaliadas  estão dispostas na Tabela 7:  

 

Tabela 7 – Média, Desvio Padrão, Mediana, Mínimo e Máximo dos Quocientes 

Motores Específicos (QMn)  e  Geral (QMG) das crianças avaliadas.  

PROVA 

MOTORA 

 ESCORE 

 Média   Mediana          Mínima            Máximo 

QMMF 89,20 ± 23 86                      50                    197 

QMMG 107,94 ± 25 108                    45                    173 

QMEQ 102,73 ± 28 100                    45                    173 

QMEC 86,4 ± 19 86                      33                    191 

QMOE 82,33 ± 20 79                      47                    143 

QMOT 80,42 ± 23 75                      33                    197 

QMG 90,81 ± 13 90                      53                    139 

LEGENDA – QMMF (Motricidade fina), QMMG (Motricidade Global); QMEQ (Equilíbrio); 

QMEC (Esquema Corporal); QMOE (Organização espacial); QMOT (OrganizaçãoTemporal) 

 

De acordo com a escala de Rosa Neto, por esses resultados dos quocientes 

motores (QMn e QMG) a criança pode ser classificada com um perfil psicomotor pré-

determinado em 7 níveis: muito superior (mais 130), superior (119-130), normal alto 

(110-119), normal médio (90-109), normal baixo (80-89), inferior (70-79) e muito 

inferior (menos 69) (ROSA NETO, 2004). 

Podemos constatar, portanto, que todos os elementos psicomotores avaliados 

apresentaram perfis dentro da normalidade, sendo normal baixo os quocientes da 

motricidade fina, esquema corporal e organização espacial e temporal e normal 

médio os do equilíbrio, da motricidade global e quociente motor geral da amostra.  

Quando comparados estes dados com os de Rosa Neto (2002), verifica-se 

que os índices do quociente motor com relação à motricidade fina e esquema 

corporal foram mais baixos, pois o perfil de suas crianças apresentou-se como 

normal médio. 
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A motricidade global, com quociente motor de 107,94, apresenta um valor 

satisfatório em relação à idade cronológica das crianças, com o perfil normal médio. 

Estes níveis também se encontram abaixo do estudo de Rosa Neto (2002), pois as 

crianças do estudo do autor apresentaram perfil caracterizado como normal alto.  

Com relação ao quociente motor da área do equilíbrio, as crianças 

apresentaram índice considerado normal médio. Esta é a única área que, quando 

comparada com o estudo de Rosa Neto, obteve resultados melhores, mas manteve 

a mesma classificação para perfil motor. 

Nas áreas da organização espacial e temporal, as crianças obtiveram um 

quociente motor classificado como normal baixo. Os estudos de Rosa Neto, 2002 

apresentaram um QM superior, mostrando que as crianças, neste estudo, 

apresentaram resultados bem inferiores também nestes elementos. 

Ao comparar os resultados desta pesquisa aos de Rosa Neto, 2002 verificou-

se que, com exceção do quociente motor do esquema corporal, os demais 

quocientes motores avaliados apresentavam-se mais baixos. Podemos supor que 

estes valores inferiores, encontrados na maioria das crianças deste estudo, se 

devam a precariedade das condições sócio-econômicas em que elas vivem e 

também das condições deficientes das escolas em que estudam, condição já 

descrita do estado de alagoas (Figura 2).  

 
  

Figura 2 – Comparação dos Quocientes Motores das Crianças deste estudo 

com o Estudo de Rosa Neto, 2002.  
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A Tabela 8 descreve o número e a porcentagem das crianças avaliadas, 

conforme a classificação pelo seu QMG. 

Tabela 8 – Classificação das crianças avaliadas conforme seu quociente motor 

geral (QMG) 

 

Classificação N % 

Muito Superior (mais 

130) 

2 1,4 

Superior (120-129) 0 0 0 

Normal Alto (110-119) 11 7,8 

Normal Médio (90-109) 58 41,1 

Normal Baixo (80-89) 39 27,7 

Inferior (70-79) 20 14,2 

Muito Inferior (menos 69) 10 7,1 

  

O perfil Psicomotor mais encontrado, avaliado através do quociente motor, foi 

o Normal Médio, o que significa que, grande parte das crianças pesquisadas (41,1%) 

não apresentou alterações importantes nos seus elementos psicomotores. O 

percentual acumulado do quociente motor normal baixo, inferior e muito inferior foi 

de 49%, o que representa quase metade da população estudada. Já os quocientes 

muito superior e normal alto foi de 9,2%. O que demonstra que os alunos se 

encontram, de fato, em um nível psicomotor bastante inferior ao esperado para a 

sua idade cronológica.  

Quanto à avaliação da lateralidade, grande parte da população estudada 

apresentou dominância lateral definida com 79 crianças destras (56%), 57 com 

lateralidade cruzada (40,4%), 2 indefinidas (1,4) e outras 2 sinistras (1,4%), sendo 

um caso de cada gênero.  

Brêtas et al (2005) ressaltam a importância da aquisição da lateralidade, pois, 

quando se tem dificuldade em distinguir o lado direito do esquerdo, a criança não 

entende o trânsito, não escreve bem e possui uma concepção incompleta da direção 

e do espaço. Desta forma, acarreta no futuro do indivíduo, dificuldade de orientação 

espacial e localização no mundo em que habita. 
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 Papalia e Olds (2000) discordam dos resultados encontrados nesta pesquisa 

quando descrevem que, a cada dez crianças, nove são destras, (porcentagem bem 

maior do que a deste estudo), e que os meninos apresentam maior tendência a 

serem canhotos do que as meninas, também divergindo, pois foi encontrado apenas 

um caso em cada um dos gêneros.  

Segundo Oliveira (2000), lateralidade é a propensão que o ser humano tem 

de utilizar, preferencialmente, um lado do corpo mais do que o outro, dividindo-se 

em mão, pé, olho e audição. Isso significa que existe dominância de um dos lados, o 

qual apresenta mais força muscular, precisão e rapidez, além de iniciar e executar 

as ações, utilizando o outro lado como auxílio.  

 Quando a lateralidade se apresenta da mesma forma nos segmentos do 

corpo (olho, ouvido, mão e pé) é chamada de lateralidade homogênea, seja destro 

ou canhoto. Existe ainda a lateralidade cruzada que corresponde, por exemplo, a 

criança ser destra da mão e canhota do pé. Na ambidestra, a criança não é tão forte 

e destra do lado direito como do esquerdo e na indefinida não há um padrão na 

utilização dos segmentos e o indivíduo ora usa um lado ora usa o outro para a 

mesma atividade (DE MEUR e STAES, 1991). 

Segundo Holle (1979), a lateralidade é uma sensação interna de que o corpo 

possui dois lados, que existem duas metades do corpo e que estas não são 

exatamente iguais. Ser capaz de perceber a lateralidade revela a sensação de que 

os dois lados do corpo não são exatamente os mesmos, que uma das mãos é usada 

mais facilmente que a outra, discriminando direita e esquerda. O conhecimento 

estável da esquerda e da direita só é possível entre 6 e 7 anos de idade e a 

reversibilidade (possibilidade de reconhecer a mão direita ou a mão esquerda de 

uma pessoa à sua frente) não é possível antes dos 6 anos de idade. 

 A Figura 3 apresenta os resultados das idades motoras dos elementos 

psicomotores em relação ao gênero das crianças avaliadas: 



70 

 

 

Figura 3 – Comparação da Idade Cronológica e Motora das Crianças  

Avaliadas em Relação ao Gênero.  

Pode-se constatar que as diferenças entre as idades motoras dos dois 

gêneros foi mínina, não tendo significância estatística.  As meninas tiveram 

resultados melhores na motricidade fina (77,27 meses), equilíbrio (89,35 meses) e 

esquema corporal (74,04 meses) quando comparadas aos resultados dos meninos, 

74,76 meses, 86,12 meses e 72,64 meses, respectivamente. 

Os meninos apresentaram melhor desempenho na motricidade global (92,27 

meses), organização espacial (70,98 meses) e temporal (71,35 meses) quando 

comparados aos resultados das meninas 91,86 meses, 68,83 meses e 85,83 meses, 

respectivamente. 

 A idade cronológica dos dois grupos também foi muito semelhante, sendo os 

meninos (86,61 meses) apenas 1,92 meses mais velhos do que as meninas (84,89 

meses) e a idade motora geral foi a mesma, de 77,6 meses para os dois grupos. 

Através destes valores podemos também perceber que o maior atraso motor foi dos 

meninos que tiveram 9 meses de diferença entre a IC e a IMG, enquanto que o 

atraso das meninas foi de 7,27 meses. 
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Pereira (2004) encontrou resultado semelhante, onde as meninas 

apresentaram escores melhores na maioria dos elementos psicomotores, com 

exceção da motricidade global, que foi superior nos meninos.  

 Quanto ao gênero do indivíduo, Condemarín, Chadwick e Milicic (1989), 

afirmam haver diferenças entre meninos e meninas em relação ao crescimento e 

maturação, para o aprendizado escolar. As garotas, geralmente, maturam antes dos 

rapazes, e, um exemplo disso é que elas têm a tendência a aprender a ler primeiro. 

Seguindo essa mesma linha de pensamento, Lima (2006, p. 186) declara que 

em relação ao sexo, a literatura descreve prevalência de meninos com dificuldades 

de aprendizagem quando comparados às meninas, numa proporção de 6:1. Este 

predomínio do sexo masculino tem sido explicado por hipóteses genéticas, 

anatômicas, de especialização hemisférica e devido a causas sociais, dependendo 

da população estudada. 

Com isso se percebe que as diferenças entre os gêneros não se restringem 

apenas a fatores físicos, mas também a questões de maturação e prontidão para o 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

 5.3 Influência de um programa educativo na prática docente de 

professores do ensino fundamental  

 5.3.1 Mudança na concepção e prática docente 

Após a intervenção do pesquisador com um programa educativo sobre 

psicomotricidade aos professores do grupo experimental, estes foram novamente 

entrevistados para que pudesse ser avaliada a mudança na sua concepção sobre 

este tema e as possíveis mudanças em suas práticas docentes. Os mesmos núcleos 

direcionadores foram utilizados para esta segunda entrevista, facilitando assim a 

comparação dos resultados encontrados.  

Observou-se uma melhor compreensão dos professores sobre a importância 

de se detectar precocemente os déficits psicomotores em seus alunos, de como um 

bom desenvolvimento psicomotor pode auxiliar os alunos na aprendizagem escolar, 
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e finalmente como ele pode, durante suas atividades docentes diárias, melhorarem 

também o desempenho motor das crianças.  

Trabalho semelhante a este, realizado por Pellegrini (2005), descreve que no 

trabalho com os docentes e outros profissionais da escola, dois tipos de resistências 

ficam evidenciados. Num primeiro momento, a resistência era relativa à valorização 

do corpo no processo de escolarização, com a tradicional valorização das atividades 

cognitivas em detrimento das atividades físicas.  

Ao final do processo de intervenção, quando os dados foram apresentados e 

socializados com a equipe da escola, houve um impacto muito grande quanto à 

necessidade de resolver os problemas no contexto da escola com uma mudança de 

atividade quanto à relação entre o problema cognitivo e o domínio do corpo. Este 

segundo momento levou o corpo docente à consciência de que embora considere 

importante a atividade física na escola ele não sabe como empreendê-la. Os 

professores reconhecem deficiências em sua formação profissional, e não têm idéia 

de como solucionar. 

Quanto ao primeiro núcleo direcionador das entrevistas, identificação das 

dificuldades escolares dos seus alunos, identificamos 53 Unidades de Contexto (UC) 

que geraram 72 Unidades de Registro (UR) das quais emergiram categorias e 

subcategorias, algumas iguais as entrevistas anteriores e outras novas. (Tabela 9)  

Tabela 9- Categorias e Subcategorias do 1º Núcleo Direcionador.  

NÚCLEO 

DIRECIONADOR 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Identificação das 

dificuldades 

escolares 

1ª Avaliação através dos 

elementos psicomotores  

(49 UR – 68%) 

- orientação espacial-temporal (9 R) 

- esquema corporal e lateralidade (10UR) 

- motricidade e percepção (12UR) 

- atividades lúdicas* (10 UR) 

- observação Global do Aluno* (8 UR) 

2ª Avaliação pelos elementos 

ligados ao ensino (8 UR – 

11,1%) 

- oralidade e escrita (8 UR) 

3ª Influência de fatores 

emocionais (15UR – 20,8%) 

- desinteresse e dependência (9UR) 

- influência da família (3UR) 
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- comportamento* (3UR) 

 Legenda: * categorias e subcategorias que surgiram apenas nesta segunda entrevista. 

 

 

A avaliação através dos elementos psicomotores foi relatada em um maior 

número de UR (49UR), suas categorias foram tratadas com falas mais consistentes. A 

utilização dos elementos psicomotores como: a estruturação espacial e temporal, a 

lateralidade, o esquema corporal, o equilíbrio e as motricidades podem ser 

percebidos, agora com mais clareza, nas seguintes falas:  

“têm habilidade para resolver as atividades para leitura e 

escrita são os que conseguem responder melhor para 

frente, para trás, para direita ou esquerda.” (prof.7) 

“... essa questão da motricidade interfere no 

desenvolvimento intelectual dela, na conduta, na 

gesticulação, coordenação motora... se ela tiver 

dificuldade motora ela vai ter também na aprendizagem.” 

(prof.6) 

 

“Se o aluno tem dificuldade de se equilibrar, na questão 

do tempo e do espaço, ele vai ter dificuldade na sala de 

aula, de fazer as tarefas que agente pede para ele.” 

(prof.8) 

 Duas novas subcategorias emergiram desta categoria: avaliação através de 

atividades lúdicas do aluno e da observação geral do mesmo. Abaixo, algumas falas 

que as exemplificam: 

“você tem que prestar mais atenção no aluno e fazer 

coisa diferentes com ele... não desenvolve direito na sala 

de aula por conta da psicomotricidade que ele não tem, 

não é apenas genético...” (prof.8) 

“alunos que são mais travados, que não conseguem 

acompanhar os outros na escrita e na leitura, também tem 

dificuldade de acompanhar nas brincadeiras... aquele que 
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está todo torto, diferente dos outros, é que assim fica mais 

difícil de aprender.” (prof.10) 

Rosa Neto (2002) afirma que a interação das diversas funções motoras 

(motricidade ou psicomotricidade) e seu completo desenvolvimento é de suma 

importância para que a criança se desenvolva de forma global (motora e 

cognitivamente), pois é através dela que se conquista independência, permitindo a 

consciência de si mesma e do mundo exterior. É através dessas atividades e 

brincadeiras que utilizam o lúdico e os estímulos do meio e com a ajuda do professor 

conseguirão interiorizar o processo de ensino-aprendizagem para sua alfabetização. 

Observa-se, também, ao comparar com o discurso anterior, que a categoria 

que utiliza a comparação através da idade cronológica não foi mais citada e a que 

utiliza os elementos do ensino para avaliar o aluno permaneceu apenas o relato, em 

poucos momentos, da subcategoria da escrita e oralidade (8UR); já a subcategoria 

que cita a experiência escolar como critério de avaliação, também desapareceu dos 

discursos.  

Deste núcleo direcionador emergiram também alguns poucos relatos da 

Influência de fatores emocionais na dificuldade de aprendizagem (15UR) como: 

desinteresse e dependência (9UR), influência da família (3UR) e comportamento 

(3UR), mas sem muita significância.  

“... ele é muito negativo, tudo ele diz que não consegue e 

que não sabe” (prof.3) 

... Quando faço brincadeiras com eles, os piores alunos 

são os que bagunçam mais, que não se concentram, nem 

nas brincadeiras.” (prof.11) 

“... não se concentram na atividade e demoram mais para 

aprender são os mais desorganizados.” (prof.13) 

Vygotsky (1978), em sua Teoria Metapsicológica do Desenvolvimento Humano, 

confirma esta relação feita pelos professores entre dificuldades de aprendizagem e 

fatores emocionais, criando uma perspectiva dialógica entre os fatores externos 

(socioculturais), e os internos (psicobiológicos), onde as três categorias relatadas 
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pelos professores se enquadram sendo o desinteresse, a dependência e o 

comportamento considerados fatores internos e a influência da família, fator externo 

(VYGOTSKY, 1978 apud FONSECA, 2008).   

Sua teoria afirma que o desenvolvimento da criança passa a ser concebido 

essencialmente em duas fases: a interindividual, de origem social, que ocorre nas 

relações entre as pessoas e os estímulos que ela recebe, e a intraindividual, de 

origem psicológica, que ocorre da própria criança, reforçando o papel do conceito de 

internalização do processo cultural e histórico (FONSECA, 2008). 

Weiner (1986, 1988, apud Almeida, 2008) organiza em seis os fatores que 

explicam o sucesso e fracasso escolar dos alunos na escola. Nota-se que alguns 

deles coincidem com os relatados pelos professores: 1) capacidade (dependência), 

que reflete o grau em que considera as suas próprias habilidades e aptidões como 

relevantes para a realização da tarefa; 2) esforço (desinteresse), que reflete a 

intensidade e energia que o sujeito imprime para levar a cabo uma determinada 

tarefa; 3) estratégias, que se refere aos diferentes processos e métodos que o 

sujeito implementa para melhorar os seus resultados na aprendizagem; 4) tarefa, 

que diz respeito à dificuldade ou facilidade das tarefas escolares; 5) professores, 

que se relaciona com a percepção do papel que o professor assume no rendimento 

do aluno, por exemplo, em função das suas características de personalidade e de 

destrezas profissionais; e 6) sorte, que expressa o peso que o aluno atribui ao azar 

ou à sorte nos seus desempenhos acadêmicos.  

O segundo núcleo direcionador tratado nas entrevistas com os professores foi à 

interface psicomotricidade/dificuldade de desempenho escolar, do qual foram retiradas 

47UC e 61UR. A mesma está retratada, junto com suas categorias e subcategorias, na 

Tabela 10.  
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Tabela 10- Categorias e Subcategorias do 2º Núcleo Direcionador.  

NÚCLEO 

DIRECIONADOR 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Interface 

psicomotricidade/dificuld

ade de desempenho 

escolar 

1ª Relacionam de Forma  

Abrangente (16 UR – 

26,2%) 

 

- ao movimento humano (8 UR)  

- enaltece sua relação (8 UR) 

 

 

2ª Relacionam suas 

Atividades aos Elementos 

Psicomotores (45 UR – 

73,7%) 

- organização espaço-temporal 

(12UR) 

- esquema corporal e lateralidade 

(8 UR)  

- motricidade fina e global (15 UR) 

- ludicidade* (10UR) 

Legenda: * categorias e subcategorias que surgiram apenas nesta segunda entrevista. 

 

Percebe-se que a falta de compreensão da relação entre psicomotricidade e 

dificuldade de desempenho escolar não foi mais citada por nenhum dos professores 

após o programa educativo.  

A segunda categoria que Relaciona de Forma Abrangente a relação da 

psicomotricidade e o déficit de aprendizagem foi citada por 5 professores (16 UR), 

mantendo as mesmas subcategorias: relaciona apenas ao movimento humano (8 

UR) ou enaltece sua relação (8 UR); percebe-se em suas falas, no entanto, que eles 

relatam claramente melhora no conhecimento prévio sobre este tema.  Abaixo 

podemos ler exemplos (o negrito é de responsabilidade da autora):  

“Tá muito ligado, agora a gente percebeu, assim que 

tem um vínculo muito forte, quando ela não está bem na 

psicomotricidade vai ter deficiência em outras áreas 

também”. (prof. 3) 

“Foi muito interessante aprender o quanto o movimento 

do corpo pode ajudar o aluno a fazer as tarefas da sala, 

eu nunca tinha parado para pensar nisso...” (prof. 12) 
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Esta relação descrita pelos professores é confirmada por De Meur e Staes 

(1991) que afirmam que o intelecto se constrói a partir da atividade física e do 

domínio das habilidades motoras que irão favorecer o ato de ler e escrever no 

decorrer da idade.  

As relações entre as atividades docentes e os elementos psicomotores 

foram abordadas com muito mais clareza por todos os professores, tendo sido 

tratados todos os elementos psicomotores e surgindo uma nova subcategoria que foi 

a influência da ludicidade nesta interface.  

“O aluno que não consegue fazer elas (as brincadeiras), é 

normalmente o que tem mais dificuldade em fazer as 

tarefas, de tirar do quadro, de escrever na linha.” (prof. 8) 

 

  A Teoria de Bryant Cratty (1970 apud Vitor da Fonseca, 2008 p. 252), um dos 

autores internacionais que mais tem se dedicado ao estudo das relações entre a 

motricidade, a inteligência e as atividades acadêmicas, vem para confirmar esta 

relação descrita pelos professores. Nela, ele aponta para um conceito de 

aprendizagem ativa, baseada essencialmente na motricidade, pondo em destaque 

os seguintes princípios orientadores, alguns deles, inclusive citados nas entrevistas 

dos professores: 

 O movimento humano é um componente e não a base única do 

desenvolvimento das habilidades humanas; 

 As experiências motoras desenvolvidas com crianças em idade escolar 

devem reforçar as habilidades grafo motoras, o autocontrole, o tempo de 

atenção, a memória visuoespacial e auditívo-rítmica de curto prazo e os 

diferentes níveis de vigilância exigidos pelo funcionamento da sala de aula; 

 Os vários conteúdos das aprendizagens escolares, como os pré-requisitos da 

leitura, da escrita e do cálculo, devem ser incorporados diretamente às 

atividades motoras e lúdicas.  

Essa ligação entre o movimento de forma pensada e a alfabetização se dá 

diretamente através de habilidades psicomotoras. Algumas delas são consideradas 

como habilidades básicas à alfabetização (MATTOS e NEIRA, 2007).  
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Uma pesquisa realizada por Sanches et al (2004) com alunos do ensino 

fundamental também comprova esta relação, mostrando os resultados do perfil 

psicomotor de acordo com a Bateria Psicomotora de Vítor da Fonseca (2005) 

relacionados ao rendimento escolar, indicando que dentre os 15 (100%) alunos com 

média geral "A", 8 (53,4%) foram classificados com perfil psicomotor "bom" e 7 

(46,7%) classificados com perfil psicomotor "normal"; no entanto, dos 6 (100%) 

alunos com média geral "B", 4 (66,7%) se enquadravam nos valores do perfil 

psicomotor "bom" e 2 (33,4%) como "normal". Por fim, todos os 4 (100%) alunos 

com média "C" apresentaram perfil psicomotor "normal". 

A clareza e compreensão conceitual da psicomotricidade foi o terceiro núcleo 

direcionador tratado nas entrevistas. Nesta segunda fase, percebe-se um grande 

aumento das UC e UR encontradas (60 UC e 82UR) o que significa dizer que os 

professores tinham mais conteúdo em suas falas sobre o tema proposto. 

 

Outro ponto positivo na análise deste núcleo foi o desaparecimento das duas 

primeiras categorias encontradas nas entrevistas anteriores, que foram o 

desconhecimento conceitual sobre psicomotricidade e a concepção relativamente 

simples, pela etimologia da palavra, além do surgimento de uma nova categoria 

onde demonstram uma concepção aprimorada da psicomotricidade relacionada à 

aprendizagem escolar (Tabela 11). 

 

 

Tabela 11- Categorias e Subcategorias do 3º Núcleo Direcionador. 

NÚCLEO DIRECIONADOR CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Clareza e compreensão 
conceitual da 

psicomotricidade 

 

1ª Conceito abrangente e  

Superficial (4UR – 4,8%) 

- enaltece sua função (4UR) 

 

 
 
 
2ª conceito elaborado com 
conhecimentos dos elementos 
psicomotores (27 UR – 32,9%) 

  

- orientação espacial-temporal 

(5UR) 

- esquema corporal e 

lateralidade (2UR) 

- coordenação e equilíbrio 

(4UR) 

3ª concepção aprimorada 
relacionada à aprendizagem 
escolar* (51UR – 62,1%) 
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Legenda: * categorias e subcategorias que surgiram apenas nesta segunda entrevista. 

 

Uma concepção aprimorada relacionada à aprendizagem escolar foi observada 

em 51UR e estão descritas abaixo (o negrito é de responsabilidade da autora): 

 “... compreendo melhor que a psicomotricidade é a 

harmonia entre a parte motora e psicológica da criança e 

que os dois precisam se desenvolver juntos para que ela 

tenha um aprendizado melhor.” (prof. 2) 

 

“... é quando a criança vai aprendendo a desenvolver 

tanto o corpo quanto a mente, de uma forma mais 

harmônica... a partir do momento que a criança conhece 

seu espaço e o mundo que o rodeia ela é mais motivada 

para aprender os conteúdos.” (prof. 6) 

  Molinari e Sens (2003) confirmam esta relação quando dizem que a educação 

psicomotora, ao atuar na pré-escola e nas séries iniciais do ensino fundamental, 

poderá evitar problemas de aprendizagem tais como má concentração, confusão no 

reconhecimento de letras, sílabas e palavras, além de outras dificuldades 

relacionadas à alfabetização. 

Pôde-se constatar que os alunos com atraso no desenvolvimento psicomotor 

e que apresentavam dificuldades nas atividades grafo-escritas também 

apresentavam, segundo a professora da classe, dificuldades de aprendizagem de 

ordem geral. Já os alunos que apresentaram resultados psicomotores esperados 

para a sua idade cronológica, demonstravam capacidade de superar as dificuldades 

de aprendizagem surgidas no decorrer do ano letivo (CALSA e FÁVERO, 2004). 

Estudos anteriores realizados por Cunha (1990) atestam para a importância 

do desenvolvimento psicomotor e cognitivo. A autora constatou que o 

desenvolvimento psicomotor é de grande importância para o aprendizado da leitura 

e escrita e que as crianças com nível superior de desenvolvimento conceitual e 

psicomotor são as que apresentam os melhores resultados escolares. Ainda sobre 

este aspecto, Oliveira (1992) realizou um trabalho de reeducação psicomotora com 

vinte e seis crianças com idade entre sete e onze anos que apresentavam 
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dificuldades de aprendizagem. Os resultados obtidos mostraram que a maioria delas 

obteve melhoria no desempenho escolar.  

  A referência à otimização do conhecimento adquirido pode também ser 

observada na análise do quarto núcleo direcionador, a aplicação da 

psicomotricidade na prática docente, onde se pôde também perceber um grande 

aumento nas UC e UR (130 UC com 277 UR) das quais emergiram as categorias e 

as respectivas subcategorias descritas abaixo. Vale ressaltar que a maioria das UR 

pertence a uma nova categoria onde descrevem justamente este ganho na aplicação 

da psicomotricidade (Tabela 12).  

Tabela 12- Categorias e Subcategorias do 4º Núcleo Direcionador.  

NÚCLEO 

DIRECIONADOR 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

A 
psicomotricidade 

na prática docente 
 

 

1ª Justifica a não utilização (45UR) 

- falta de estrutura da escola (6UR) 

- insegurança* (9UR) 

- dificuldades na aplicação prática* 

(30UR) 

 
2ª Relata ter ampliado sua 
aplicação, mas sem denominar 
seus elementos* (128UR) 

 

 

 

 
 
3ª Aplicação clara dos elementos 
psicomotores (104UR) 

 

- orientação espacial-temporal (42UR) 

- esquema corporal e lateralidade 

(24UR) 

- motricidade e equilíbrio (38UR) 

Legenda: * categorias e subcategorias que surgiram apenas nesta segunda entrevista. 

 

 

  Observamos que este foi o núcleo que desencadeou falas com mais 

conteúdo em todas as entrevistas desta fase da pesquisa. Importante observar que, 

neste momento, quando os professores justificam a não utilização, já não culpam a 

escola, mas sim a sua inabilidade em aplicá-la, surgindo assim uma nova 

subcategoria a dificuldades na aplicação prática (30UR) como podemos observar nos 

exemplos nas falas abaixo: 
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 “... sei que de uma forma geral mudei meu comportamento 

com eles e agora os vejo de uma forma diferente, com o 

tempo acho que vou conseguir utilizar ainda mais.” (prof. 1) 

Apesar de vários autores demonstrarem a importância da psicomotricidade no 

desenvolvimento cognitivo, na aprendizagem da leitura e da escrita e na formação 

da inteligência, tradicionalmente a escola tem dado pouca importância à atividade 

motora das crianças. O espaço da atividade infantil fica reduzido à visão de que o 

movimento é algo essencialmente motor, destacado de qualquer outra esfera do 

desenvolvimento, seja afetiva, cognitiva ou social, e esta visão, tão impregnada nos 

docentes que muitas vezes dificulta a mudança na sua prática (COLELLO, 1993). 

  Freire (1997) afirma que a prática educativa deve estar revestida de um 

saber-fazer e de um saber-ser exercitados, em que ―a reflexão crítica sobre a prática 

se torna uma exigência da relação teoria e prática, sem a qual a teoria pode ir 

virando blábláblá e a prática, ativismo‖ (p. 24). Defende que no desenvolvimento 

docente, ―o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É 

pensando criticamente sobre a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 

próxima prática‖ (p. 43).  

Monteiro (2001, p. 130) afirma que é na busca da construção de um 

conhecimento prático e na reflexão crítica sobre as práticas que ―a categoria do 

saber docente busca dar conta da complexidade e especificidade do saber 

constituído no (e para o) exercício da atividade docente e da profissão‖. 

De acordo com Freire (1997), a realidade instaura questões e tomá-las como 

objeto de aprendizagem, empreendendo itinerários de teorização e retorno ao real, 

transformando-o e sendo transformado por ele, configura movimentos de formação 

potencialmente significativos. È neste contexto que se espera que a prática da 

psicomotricidade consiga ajudar os professores a modificarem sua realidade de sala 

de aula e aprendam a utilizar a realidade das crianças como exemplo de novas 

atividades que enriqueçam o seu aprendizado.  

 

  Nesta segunda entrevista desapareceu da fala dos professores o uso intuitivo 

dos elementos psicomotores. Pelo contrário, os professores relatam ter ampliado a 
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aplicação da psicomotricidade, descrita em 128UR. Abaixo descrevemos algumas 

falas destes professores:  

“consegui diversificar mais as atividades e consigo saber 

qual atividade vou utilizar para cada aluno... Acho que as 

aulas ficaram mais divertidas para mim e para os alunos.” 

(prof. 7) 

 

 “Só em assistir as aulas já deu para mudar um pouco a 

forma de ver o aluno e como ajudar ele de outro jeito, 

diferente do que a gente esta acostumado a fazer... Suas 

aulas me fizeram ter até mais calma para lidar com esses 

alunos, principalmente com aqueles mais difíceis que eu 

falei, foi ótimo!” (prof. 10) 

 

  A riqueza destes discursos vem nos mostrar a grande contribuição que o 

programa educativo teve no cotidiano docente, apesar de não descreverem 

especificamente os elementos psicomotores que utilizavam em suas atividades.  

Deixam clara a mudança em seus conceitos de aprendizagem e suas dificuldades e 

o quanto modificou suas formas de atuarem junto a seus alunos. 

A teoria de Vygotsky (1978) sobre o desenvolvimento humano, já citada 

anteriormente, vem corroborar esta opinião descrita pelos professores, quando 

afirma que à medida que alfabetizar, com freqüência, se resume a letras, fonemas, 

sílabas, palavras e frases, imprescindíveis, mas não exclusivas, é preciso, também, 

enfatizar as inter-relações, vivências sociais e vincular essa aprendizagem ao 

contexto histórico-cultural da criança. (VYGOTSKY, 1978 apud FONSECA, 2008) 

 Barros (2003), em seu estudo sobre a influência do ambiente na aquisição de 

habilidades motoras comparando pré-escolares de creches públicas e escolas 

privadas, concluiu, corroborando com a opinião dos professores, que o uso de 

atividades recreativas que treinem as habilidades motoras e um ambiente rico em 

estímulos favorece o desenvolvimento normal da criança.   

Na quarta categoria deste núcleo os professores descrevem claramente a 

aplicação dos elementos psicomotores na sua prática docente (104UR). Aqui as 
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subcategorias foram divididas pelos agrupamentos destes elementos, sendo elas: a 

orientação espacial e temporal, o esquema corporal e a lateralidade e a motricidade 

e o equilíbrio.  

As atividades utilizadas pelos professores para trabalharem a orientação 

espacial e temporal foram as mais citadas (42UR), seguidas pelas atividades de 

motricidade e equilíbrio (38UR); depois a de lateralidade e esquema corporal 

(24UR).  

“Em relação ao tempo e espaço eu tento trabalhar com 

plantas, começando com a sala de aula, o quarto deles, 

localizando o que aconteceu ontem e hoje, e amanhã, o 

que ele pode fazer, para que ele tenha noção que passou 

do que ta acontecendo e do que vai acontecer.” (prof. 2) 

“Trabalhei a lateralidade e esquema do corpo através do 

desenho, coloquei um deles no chão e fiz um desenho 

dele e pedi que os outros mostrassem o lado direito, o pé 

esquerdo, o braço. Depois a gente fez um texto.” (prof. 8) 

 

 “Também tenho trabalhado o pegar o lápis, com essa 

motricidade eu já noto que eles melhoram a escrita, eles 

já não rasgam a folha para escrever, melhorou a 

caligrafia, já dá para identificar a letra que antes nem eles 

sabiam o que escreviam.” (prof. 10) 

As falas destes professores vêm nos mostrar o efeito positivo no seu 

desempenho na sala de aula com seus alunos. Os exemplos das diferentes 

atividades realizadas durante o exercício profissional com ênfases totalmente 

diferentes, voltadas não somente para atividades de leitura e escrita, mas para o 

desenvolvimento global de seus alunos, nos mostra a validade do programa 

educativo.  

Mattos e Neira (2007) descrevem uma estreita relação entre o movimento, a 

leitura e a escrita, ou seja, entre o movimento e o processo de alfabetização da 

criança.  
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Souza e Peixoto (2006) acreditam que é possível adequar o aprendizado da 

leitura e escrita ao uso do movimento como ferramenta, tornando o ensino mais 

lúdico e natural. 

Devem-se enfatizar aqueles movimentos inseridos em uma situação onde a 

criança se veja obrigada a pensar e planejar a sua ação, de forma lúdica; seja 

fugindo de um pegador, escalando uma montanha imaginária, ―queimando‖ o amigo, 

enfim, vivendo cada movimento não só com os músculos, nervos e tendões, mas, 

também e principalmente, com o ―coração e a cabeça‖ (MATTOS E NEIRA, 2007, p. 

29).  

Le Boulch (1992) afirma que antes da alfabetização é necessário que a 

criança tenha em seu corpo a experiência da cor, da espessura, da longitude, da 

latitude, da trajetória, do ângulo, da forma, da orientação e da projeção espacial. 

Neste sentido, a educação psicomotora é válida tanto para o pré-escolar e escolar 

normal como para crianças com deficiência mental, pois, o ponto de partida para 

todos é a noção do próprio corpo, do seu espaço e do seu tempo.   

 

 5.3.2. Evolução no desempenho motor do aluno 

           Há muitos anos estuda-se a história do desenvolvimento motor e cognitivo, 

buscando conhecer e compreender como ocorre a aprendizagem, bem como 

qualquer estímulo que caracterize a sua individualidade, a homogeneidade e a 

heterogeneidade do ser humano, em cada uma das fases no decorrer do 

desenvolvimento.  

Segundo Gallahue (2010), o desenvolvimento motor é um processo 

caracterizado pela mudança progressiva na capacidade motora de um indivíduo, 

desencadeada pela sua interação com o meio ambiente e com a tarefa em que 

esteja engajado. 

O processo de aprendizagem motora refere-se à mudança na capacidade do 

indivíduo em desempenhar uma habilidade, ou seja, a melhora permanente no 

desempenho motor deve ser atribuída à interação da prática com a experiência, o 
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que ocorre durante todo o processo de desenvolvimento do indivíduo. (MAGILL, 

2000)  

Acredita-se que quanto melhor for o estímulo ofertado a criança, melhor será 

o seu desenvolvimento de uma forma global, motora e intelectualmente falando.  

Assim, se o professor tem mais conhecimento sobre a maturação do seu aluno e 

das etapas que necessita passar, se ele percebe precocemente as suas deficiências 

e sabe como estimulá-lo adequadamente, seu desempenho, certamente, será 

otimizado. 

Neste momento será descrita a evolução no desempenho motor dos alunos 

após a aplicação do programa educativo com os professores, diferenciando os 

grupos controle e experimental.  

A segunda aplicação da EDM foi realizada entre quatro a cinco meses após a 

primeira com uma média de IC das crianças de 88,87±8 meses (7 anos e seis 

meses), variando entre 5 e 10 anos. O número de crianças nesta segunda fase foi 

de 116, sendo 60 do grupo experimental e 56 do controle. Esta perda na amostra foi 

ocasionada por transferência de alunos, abandono escolar e falta de assiduidade de 

muitos alunos às aulas nos dias destinados a avaliação. 

As idades motoras das crianças avaliadas no início da pesquisa (bastante 

baixas) e no final da mesma, com sensível melhora deste desempenho, pode ser 

vista na Figura 4, agora separadas em GE e GC.   
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Figura 4 – Evolução da Idade Motora em meses de todas as crianças avaliadas 

no início da pesquisa e após a intervenção, nos grupos experimental e 

controle.  

 Podemos observar, ao analisamos a figura 4, que houve melhora nas idades 

motoras avaliadas em todos os alunos, tanto os do grupo experimental, quanto do 

controle. Acredita-se que essa melhora em ambos os grupos se deva ao fato de que 

sempre há algo de novo sendo incorporado diariamente na vida de uma criança, 

seja o simples fato de estar mais velho, quanto o de ter adquirido uma nova 

habilidade.  

Esta evolução encontrada no GC pode ter ocorrido tanto pelo aumento da 

idade, quanto pela repetição dos testes, pois, apesar de ter havido um intervalo de 

aproximadamente quatro meses entre as avaliações, nenhum dos testes realizados 

eram mais novidade para os alunos, o que pode tê-los ajudado em seu 

desempenho. 

 No entanto, o GE apresentou resultados superiores em relação ao grupo 

controle em todos os elementos psicomotores avaliados, com significância 

estatística. As médias das idades cronológicas e motoras específicas de cada 

elemento psicomotor, e geral para cada grupo da pesquisa (grupo experimental e 

grupo controle), antes da intervenção (inicial) e após a mesma (final), estão descritas 

na tabela 13. 
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Tabela 13 – Médias das Idades Motoras (IMn) específicas para cada elemento 

psicomotor e Idade Motora Geral (IMG) das crianças avaliadas dos dois 

grupos.  

 

PROVA 

MOTORA 

 

          GRUPO EXPERIMENTAL 

 

             GRUPO CONTROLE 

MD INICIAL MD FINAL VALOR DE P MD INICIAL MD FINAL VALOR DE P 

IC 83,70 88,43 ≤0.001* 88,38 92,82 0,159 

IMMF 71,80 88,10 ≤0.001* 82,93 91,82 0,001* 

IMMG 89,50 97,70 ≤0.001* 93,39 101,25 0,002* 

IMEQ 85,20 99,80 ≤0.001* 89,68 95,46 0,083 

IMEC 72,60 85,30 ≤0.001* 75,75 83,14 0,026* 

IMOE 69,80 80,10 ≤0,001* 70,93 74,89 0,169 

IMOT 68,40 85,20 ≤0.001* 69,54 77,89 0,003* 

IMG 75,88 89,36 ≤0.001* 80,29 87,58 1,840 

LEGENDA – MD (Média), IMMF (Motricidade fina), IMMG (Motricidade Global); IMEQ (Equilíbrio); 

IMEC (Esquema Corporal); IMOE (Organização espacial); IMOT (Organização Temporal); 

 * significância estatística 

 

 A Figura 5 mostra o aumento das idades motoras em meses dos dois grupos, 

podendo-se observar um ganho maior do GE nos elementos: Motricidade Fina (16,3 

meses), Equilíbrio (14,2 meses), Esquema Corporal (12,6 meses), Organização 

Espacial (10,3 meses) e Organização Temporal (16,8 meses) e um pouco menor na 

Motricidade Global (8,2 meses). A Idade Motora Geral também apresentou uma boa 

resposta, evoluindo em 13,48 meses, muito superior ao espaço de tempo entre uma 

avaliação e outra (4,73 meses). 

A evolução no GC foi menor sendo de 8,89 meses para a Motricidade Fina, 

7,39 meses para a Motricidade Global, 5,78 meses para o Equilíbrio, 7,39 meses 

para o esquema corporal, 8,35 meses para a Organização Temporal e apenas 3,89 

meses para a Organização Espacial, sendo esta menor que o tempo transcorrido 

entre as avaliações que foi de 4,44 para o GC. A Idade Motora Geral aumentou em 

7, 29 meses. (Figura 5) 



88 

 

 

  

Figura 5 – Aumento, em meses, das idades cronológica e motoras das crianças  

Avaliadas entre o início e o final da pesquisa nos grupos experimental e controle.  

 

O melhor desempenho psicomotor do grupo experimental pode ser justificado 

pela maior compreensão dos professores sobre as dificuldades motoras dos alunos 

e como podem ajudá-los a melhorarem o desempenho na aprendizagem, utilizando 

atividades diferentes e criativas no dia-a-dia de sala de aula.  

     Newell (1986 apud Pellegrini, 2005) diz que a aquisição das habilidades 

motoras, tanto as consideradas grossas, que envolvem a participação de todo o 

corpo, como as consideradas finas, que requerem precisão ao atingir a meta, 

ocorrem na interação das restrições do organismo, da tarefa e do ambiente. As 

restrições do organismo dizem respeito às características físicas e funcionais, 

incluindo peso, altura, força, resistência cardiovascular, preferência manual, 

capacidades perceptivas e cognitivas, etc. Dentre as restrições físicas, o peso e 

altura são indicadores do grau de nutrição das crianças, com sérias conseqüências 

para o desenvolvimento das crianças em idade escolar.  

     As restrições do ambiente referem-se ao ambiente físico e social, incluindo a 

força da gravidade, temperatura, disponibilidade de ambiente para a prática 
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desportiva, acesso aos meios de comunicação, etc. Por último, as restrições da 

tarefa são aquelas relacionadas aos requisitos ou objetivos específicos da tarefa 

como a distância e a largura do alvo no arremesso ou chute de uma bola, o uso da 

letra cursiva ou de forma, a freqüência da música que deve ser acompanhada com 

palmas, etc. Frente à tarefa a realizar o executante busca a solução para o problema 

motor que melhor harmonize as restrições de seu organismo, do ambiente e da 

tarefa. Estas são as bases teóricas sobre a aquisição de habilidades motoras que 

nortearam o trabalho de intervenção na escola (NEWELL, 1986 apud PELLEGRINI, 

2005) 

Quanto aos resultados do QMn e QMG, também podemos perceber as 

mesmas tendências das idades motoras, ou seja, uma melhor resposta do GE 

quando comparado ao GC, com significância estatística, em todos os elementos, 

com exceção do QMMG. 

Tais resultados podem ser observados na tabela 14 que descreve as médias 

dos QMn e QMG das crianças na primeira e na segunda avaliação. 

Tabela 14 – Médias dos Quocientes Motores (QMn) específicas para cada 

elemento psicomotor e Quociente Motor Geral (QMG) das crianças avaliadas 

dos dois grupos.  

 

PROVA 

MOTORA 

 

          GRUPO EXPERIMENTAL 

 

             GRUPO CONTROLE 

MD INICIAL MD FINAL VALOR DE P MD INICIAL MD FINAL VALOR DE P 

QMMF 86,87 99,75 ≤0,001* 93,22 96,66 0,823 

QMMG 108,72 101,18 0,345 107,50 104,64 0,707 

QMEQ 102,72 112,56 0,030* 102,19 100,32 0,766 

QMEC 88,27 97,73 ≤0.001* 85,54 87,76 0,483 

QMOE 83,33 90,63 0,013* 82,05 79,30 0,554 

QMOT 81,56 96,26 ≤0,001* 80,50 80,55 0,996 

QMG 91,14 101,08 ≤0,001* 90,82 92,12 0,313 

LEGENDA – MD (Média), QMMF (Motricidade fina), QMMG (Motricidade Global); 

 QMEQ (Equilíbrio); QMEC (Esquema Corporal) ; QMOE (Organização espacial); QMOT  

(Organização Temporal), QMG (Motor Geral); * significância estatística 

 



90 

 

Foi realizado o teste t de Student para comparar as médias dos quocientes 

motores dos grupos controle e experimental, em ambas as fases da pesquisa, para 

verificar-se a homogeneidade da amostra neste parâmetro avaliativo. Encontramos 

como resultado do teste que, na fase inicial da pesquisa, não havia diferença 

significativa entre os grupos, porém após a intervenção os grupos tornaram-se 

significativamente diferentes no QMEC, QMOE, QMOT e QMG.  

As figuras 6 e 7 mostram, respectivamente, a evolução dos QMn e QMG dos 

grupos controle e experimental. É possível perceber que todos os elementos em 

ambos os grupos permanecem, em média, dentro da faixa de normalidade (entre 80 

e 120), variando entre normal baixo, médio e alto.  Os dados revelam, também, que 

o grupo controle obteve menor variação nos valores dos seus QM do que o GE, 

entre os dois momentos de avaliação da pesquisa,  

 

Figura 6 – Comparação das médias do QMG e QMn crianças Avaliadas entre o 
início e o final da pesquisa no grupo experimental.  
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Figura 7 – Comparação das médias do QMG e QMn crianças Avaliadas entre o 
início e o final da pesquisa no Grupo Controle.  
 

Através dos valores dos quocientes motores, cada elemento avaliado foi 

classificado em relação ao seu perfil psicomotor. O GC não apresentou modificação 

em seus perfis no transcorrer da pesquisa. A MF, a MG, o EQ e o perfil motor geral 

que se apresentavam normais médios no início, permaneceram no mesmo nível ao 

final do estudo, assim como o EC, a OE e a OT que se encontravam normais baixos, 

assim permaneceram. 

O GE, ao contrário, apresentou melhora em quase todos os perfis; a MF, o 

EC, a OE e a OT, que se apresentavam antes da intervenção no perfil normal baixo, 

após a mesma passaram ao perfil normal médio. O EQ que era normal médio 

passou a normal alto, já a MG foi o único elemento que teve resultados inferiores na 

segunda avaliação, porém ainda assim permaneceu no mesmo perfil, normal médio. 

A classificação do perfil da amostra pelo QMG foi normal médio nos dois grupos e 

nos dois momentos da avaliação. 

Trabalho semelhante a este foi realizado por Pellegrine (2005) no qual foram 

avaliadas 508 crianças estudantes de uma escola pública, com idade entre 5 a 10 

anos de idade, tendo em média 7,64 anos ou 91,7 meses. A idade motora também 

foi identificada através da EDM de Rosa Neto (2002). Durante esse estudo, além da 

intervenção pedagógica nas aulas de Educação Física, também foram programadas 
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atividades físicas na sala de aula, orientadas especificamente para a coordenação 

fina (uni e bi manual), o ritmo, orientação espacial e atenção. Tais atividades foram 

desenvolvidas também pelas próprias professoras, porém sem utilizar-se de um GC.  

Como resultado, o autor encontrou, inicialmente, um perfil psicomotor dentro 

da normalidade na maioria das crianças, sendo que o perfil normal baixo se 

sobressaiu ao normal médio, diferente do resultado desta pesquisa, no qual a 

maioria foi normal médio.  

 Após a intervenção, Pellegrine (2005) relata que, de modo geral, o 

rendimento da turma apresentou muita variabilidade e divergência no inicio, porém 

conseguiu superar as diferenças e progrediu; outra obteve diferenças significativas 

não só do ponto de vista individual, mas principalmente do grupo como um todo; 

uma terceira apresentou altos e baixos, com dificuldade de encontrar o equilíbrio e a 

quarta alcançou um nível relativamente bom e nele permaneceu o resto do processo 

de intervenção. Apesar do pesquisador não ter descrito, em valores, os resultados 

da sua intervenção ele deixa claro que conseguiu melhorar a condição motora da 

maioria das turmas pesquisadas, o que corrobora com os resultados encontrados 

em nossa pesquisa.  

Silva (2007) realizou um estudo sobre o desenvolvimento motor como forma 

de intervenção em distúrbios psicomotores em pessoas com necessidades 

educativas especiais e encontrou melhora significativa, principalmente no equilíbrio e 

no coeficiente motor global das crianças do grupo estimulado.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A psicomotricidade, utilizada pelos professores como forma de intervenção na 

tentativa de facilitar o aprendizado de seus alunos, já é comprovada pela literatura 

atual, porém sua prática ainda não está totalmente difundida entre os docentes do 

ensino fundamental.  

 A utilização das práticas da Educação em Saúde nas escolas pode ser uma 

forma de aprimorar o conhecimento, tanto dos professores quanto dos pais sobre a 

psicomotricidade, detectando, precocemente, possíveis atrasos nas crianças e 

orientando atividades adequadas a serem realizadas para otimizar seu 

desenvolvimento motor e cognitivo.  

 Devemos lembrar que as práticas educativas só são  realmente eficazes 

quando se conhece  o grupo a que se pretende ―educar‖, além de se ter sempre em 

mente que o conhecimento não é algo que possa ser transmitido, mas sim 

construído.  

 A busca deste ―conhecer‖ o professor nos levou a descobrir que o 

conhecimento dos professores do ensino fundamental de escolas públicas sobre 

psicomotricidade, é muito elementar chegando, em alguns casos, ao 

desconhecimento e demonstrou a clara necessidade de programas específicos 

sobre o tema que os auxiliem no diagnóstico precoce das deficiências de seus 

alunos e na organização de seus planejamentos diários com atividades mais lúdicas, 

não só cognitivas, mas que também estimulem o desenvolvimento motor de seus 

alunos, fator primordial para que o processo de aprendizagem ocorra de forma 

harmoniosa. 

 No que se refere à avaliação do desenvolvimento psicomotor dos alunos do 

ensino fundamental, percebeu-se um atraso de um ano e cinco meses na média das 

idades motoras gerais em relação às idades cronológicas e os elementos 

psicomotores que se apresentaram com déficit foram, justamente, os considerados 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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mais importantes para a aprendizagem escolar: motricidade fina, esquema corporal, 

organização espacial e temporal. 

 Quanto ao perfil psicomotor encontrado nos alunos do ensino fundamental, 

encontrou-se também um dado alarmante, pois 49% deles apresentavam um perfil 

variando do normal baixo ao muito inferior. 

Tal resultado nos remete a duas grandes preocupações: Porque nossas 

crianças, teoricamente saudáveis, estão com seu desenvolvimento motor tão 

deficitário? Que repercussões sociais e intelectuais este atraso pode acarretar?   

 As respostas a estes questionamentos ainda deverão ser muito discutidas e 

estudadas pela comunidade acadêmica, mas o que sabemos, com certeza, é que 

temos a obrigação de ajudar estas crianças a recuperarem seu prejuízo motor 

auxiliando na redução das suas dificuldades de aprendizagem escolar. 

 É sabido que o fato destas crianças serem alunas de escolas públicas, e por 

isso, acredita-se que tenham um baixo poder aquisitivo, possa ser uma das causas 

destes resultados deficientes em seus desempenhos motores, além deste, outros 

fatores sociais como, baixa escolaridade dos pais, má condições de moradia, má 

qualidade alimentar podem também interferir nas suas habilidades.  

A maioria destes fatores, não está ao nosso alcance a sua mudança, porém, 

nossa contribuição, como profissionais da saúde, deve estar sempre presente, 

através da participação de campanhas sociais e orientações destes familiares e dos 

profissionais das escolas.  Trabalhamos na tentativa de minimizar as repercussões 

de possíveis falhas nos estímulos dados, em determinadas áreas do 

desenvolvimento da criança, tentando compensar com estimulações adequadas 

desta e de outras áreas, como por exemplo, a psicomotricidade.  

A proposta da presente pesquisa é justamente tentar levar o profissional da 

saúde para dentro da escola, a fim de se aproximar dos alunos, de seus pais e dos 

profissionais que ali atuam, e poder ajudá-los na percepção, o mais precoce 

possível, das necessidades, não só das crianças, mas de todos estes integrantes 

deste processo educativo e após esse diagnóstico, atuar na sua melhora. 
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No tocante a compreensão dos professores sobre a psicomotricidade e sua 

aplicação, observou-se, após a intervenção educativa, que os relatos de 

desconhecimento desapareceram da fala dos professores e os relatos de melhor 

entendimento de seu conceito e aplicação foram, além de mais presentes, mais 

aprimorados.  

Percebemos, também que quando o professor realmente compreende melhor 

a relação da psicomotricidade com o desempenho escolar de seu aluno, ele pode, 

de forma efetiva, otimizar seu desenvolvimento motor. Encontramos no grupo de 

alunos cujos professores participaram do treinamento sobre psicomotricidade uma 

boa evolução em suas habilidades psicomotoras, com a idade motora geral 

chegando a superar, em 1 mês, a idade cronológica. 

 Quanto ao perfil psicomotor dos alunos dos professores do grupo 

experimental, este melhorou em praticamente todos os elementos psicomotores 

passando de normal baixo para médio ou de normal médio para alto.  

 Enfim, apesar de não se ter modificado o meio em que o aluno vive, foi 

possível melhorar a sua resposta psicomotora, intervindo com uma proposta 

educativa que considerou apenas um dos vários elementos que podem interferir na 

sua aprendizagem escolar, a psicomotricidade.  

 Esta resposta positiva nos remete a outras várias formas de, nós profissionais 

da saúde, atuarmos de forma mais presente nas escolas, melhorando, não só a 

aprendizagem, mas a qualidade de vida destas crianças, facilitando o seu 

desenvolvimento motor, intelectual e social e criando, assim, condições para o 

exercício da sua cidadania. 
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Anexo I - Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 

professores 
 

 

Efeito de um programa educativo sobre psicomotricidade 

no conhecimento dos professores e no desempenho 

motor dos alunos 

Página 1 de 

3 

Pesquisador: Sandra Adriana Zimpel; fone: +82 9331-4499; correio eletrônico: sandrazimpel@ig.com.b Universidade 

Estadual em Ciências da Saúde de Alagoas 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação. Rua Doutor Jorge de Lima 113, 3
O
 andar. Trapiche da Barra, Maceió, AL. 

CEP: 57010-382 

Eu-

__________________________________________________________________________

_____________________________________________, tendo sido convidado a participar 

do estudo ―Influência de um programa educativo sobre psicomotricidade para professores no 

desempenho motor de seus alunos‖, recebi da Sra.Sandra Adriana Zimpel responsável pela 

sua realização os esclarecimento que me fizeram entender sem dificuldades e sem dúvidas 

as seguintes informações:  

O objetivo do estudo é avaliar como um treinamento sobre psicomotricidade (forma de 

planejar e executar um gesto) para professores pode influenciar no desempenho motor de 

seus alunos. 

 A pesquisa será realizada da seguinte forma: Inicialmente os alunos serão divididos em 

dois grupos, sendo o grupo Experimental que terão professores que receberão os 

treinamentos sobre psicomotricidade e o grupo Controle cujos professores não participarão 

das aulas. Serão realizados testes psicomotores com as crianças na intenção de ver como 

está sua capacidade de planejar e fazer os movimentos. Os professores serão entrevistados 

sobre sua formação e seu conhecimento sobre aplicação da psicomotricidade. 

Posteriormente serão realizadas as aulas sobre psicomotricidade aos professores do 

primeiro grupo de alunos. Após um período de quatro meses os professores serão 

novamente entrevistados e as crianças novamente avaliadas.  

Os riscos que eu terei em participar da pesquisa serão o da exposição dos meus dados, de 

sentir algum constrangimento por não entender alguma informação dada ou não conhecer o 

assunto da entrevista e ficar aborrecido por ter meu conhecimento testado.  Para evitar tais 

riscos serão explicadas a mim todas as etapas da pesquisa, minha entrevista será realizada 

individualmente e em local privativo e as informações coletadas nela serão utilizadas 

somente para esta pesquisa e analisadas em conjunto com outras pessoas, não sendo 

divulgado o nome de nenhum participante. 

8. ANEXOS 
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Os benefícios que esta pesquisa trará serão o de aprimorar meu conhecimento sobre o 

conceito e a aplicação da psicomotricidade na minha prática docente, melhorar a 

compreensão dos pais e a minha sobre possíveis dificuldades encontradas em meus alunos, 

além de melhorar a qualidade da escola com estes ensinamentos.  

Em qualquer época do estudo, eu terei acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa 

para esclarecimento de eventuais dúvidas e aos resultados da pesquisa.  

O principal investigador é a fisioterapeuta Sandra Adriana Zimpel (crefito 14919-F) que pode 

ser encontrada no endereço: Rua Lourenço Moreira da Silva 291 apto 201, Ponta Verde, 

Maceió, AL; telefone +82 3325 7822. Caso eu tenha alguma consideração ou dúvida sobre a 

ética da pesquisa, posso entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL), Rua Doutor Jorge de 

Lima 113, 3º andar; fone: +82 3326 2851.  

Não terei despesas pessoais com a minha participação em qualquer momento do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à 

minha participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 

orçamento da pesquisa. Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos 

procedimentos propostos neste estudo, o participante tem direito a tratamento médico, bem 

como às indenizações legalmente estabelecidas. 

É garantida a minha liberdade de retirada desta autorização a qualquer momento e não 

participar do estudo, sem quaisquer tipos de prejuízo ao indivíduo. 

[Use este quadro apenas se necessário] 

Revogo o consentimento prestado no dia _______________ e afirmo que 

não desejo prosseguir no estudo que me foi proposto, que dou como 

finalizado nesta data. 

CIDADE: ______________________ DATA: _____________________ 

Assinatura do pesquisador: __________________________________ 

Assinatura do participante: ___________________________________ 

Testemunha: ___________________________ 

Testemunha: ____________________________ 

Endereço do participante da pesquisa / voluntário 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Assinatura do participante voluntário 

________________________________________________________________ 

Data         /       /        

(Somente para o responsável do estudo) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e  

Esclarecido deste representante legal para a participação do seu filho neste estudo. 
Data         /       /        
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Anexo II - Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 

os responsáveis pelos alunos 

Efeito de um programa educativo sobre psicomotricidade 

no conhecimento dos professores e no desempenho 

motor dos alunos 

Página 1 de 

3 

Pesquisador: Sandra Adriana Zimpel; fone: +82 9331-4499; correio eletrônico: sandrazimpel@ig.com.b Universidade 

Estadual em Ciências da Saúde de Alagoas 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação. Rua Doutor Jorge de Lima 113, 3
O
 andar. Trapiche da Barra, Maceió, AL. 

CEP: 57010-382 

 Eu-

______________________________________________________________,responsável 

pelo aluno ________________________________________ que foi convidado a participar 

do estudo ―Influência de um programa educativo sobre psicomotricidade para professores no 

desempenho motor de seus alunos‖, recebi da Sra. Sandra Adriana Zimpel responsável pela 

sua realização os esclarecimentos que me fizeram entender sem dificuldades e sem dúvidas 

as seguintes informações:  

O objetivo do estudo é avaliar como um treinamento para os professores sobre a forma de 

pensar e fazer um movimento pode mudar a qualidade destes movimentos nos seus alunos.  

A pesquisa será realizada da seguinte forma: Inicialmente os alunos serão divididos em dois 

grupos, sendo o grupo Experimental o que terão professores que receberão os treinamentos 

e o grupo Controle cujos professores não participarão das aulas. Serão realizadas 

brincadeiras com as crianças na intenção de ver como está sua capacidade de planejar e 

fazer os movimentos. Os professores serão entrevistados sobre seus estudos e a 

capacidade de planejar e fazer os movimentos de seus alunos. Depois serão dadas as aulas 

aos professores do primeiro grupo de alunos. Após um período de quatro meses os 

professores serão novamente entrevistados e as crianças participarão das mesmas 

brincadeiras para ver se tem mais ou menos dificuldade para fazê-las. 

Os riscos que meu filho terá ao participar desta pesquisa serão das outras pessoas saberem 

o que foi testado nele e de ele ficar chateado por não conseguir fazer o que foi pedido. 

Assim, será explicada a criança que elas não têm obrigação de fazer o que foi pedido e caso 

não consiga, não terá problema. As informações sobre ele serão utilizadas somente para 

esta pesquisa e analisadas em conjunto com outras pessoas, não sendo divulgado o nome 

de nenhum participante. 

Os benefícios que esta pesquisa trará ao meu filho será poder descobrir as dificuldades que 

ele possa ter em certas brincadeiras e treinar a mim e aos seus professores a diminuir essas 

dificuldades, além de melhorar a qualidade da escola com estes ensinamentos.  

_________________________________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo 

mailto:sandrazimpel@ig.com.b
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Em qualquer época do estudo, eu terei acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa 

para esclarecimento de eventuais dúvidas e aos resultados da pesquisa que envolva meu 

filho. O principal investigador é a fisioterapeuta Sandra Adriana Zimpel (crefito 14919-F) que 

pode ser encontrada no endereço: Rua Lourenço Moreira da Silva 291 apto 201, Ponta 

Verde, Maceió, AL; telefone +82 3325 7822. Caso eu tenha alguma consideração ou dúvida 

sobre a ética da pesquisa, posso entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL), Rua Doutor 

Jorge de Lima 113, 3º andar; fone: +82 3326 2851.  

Não terei despesas pessoais com a participação de meu filho em qualquer momento do 

estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada 

à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento 

da pesquisa. Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos 

propostos neste estudo, o participante tem direito a tratamento médico, bem como às 

indenizações legalmente estabelecidas. 

É garantida a minha liberdade de retirada desta autorização a qualquer momento e não 

deixar mais meu filho participar do estudo, sem quaisquer tipos de prejuízo ao indivíduo. 

[Use este quadro apenas se necessário] 

Revogo o consentimento prestado no dia _______________ e 

afirmo que não desejo prosseguir no estudo que me foi proposto, 

que dou como finalizado nesta data. 

CIDADE: ______________________ DATA: 

_____________________ 

Assinatura do pesquisador: 

__________________________________ 

Assinatura do participante: 

___________________________________ 

Testemunha: ___________________________ 

Testemunha: ____________________________ 

Endereço do participante da pesquisa / voluntário 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal do aluno 

________________________________________________________________ 

Data 

        /       /        

 

(Somente para o responsável do estudo) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e  

Esclarecido deste representante legal para a participação do seu filho neste 

estudo. 

_________________________________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo 

Data 

        /       /        
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Anexo III - Modelo dos formulários de coleta de dados para os 

professores 

 

 

Efeito de um programa educativo sobre 

psicomotricidade no conhecimento dos 

professores e no desempenho motor dos alunos 

Página 1 

de 3 

Pesquisador: Sandra Adriana Zimpel; fone: +82 9331-4499; correio eletrônico: sandrazimpel@uol.com.b 

Universidade Estadual em Ciências da Saúde de Alagoas 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação. Rua Doutor Jorge de Lima 113, 3
O
 andar. Trapiche da Barra, 

Maceió, AL. CEP: 57010-382 

 

1. Identificação 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
2. Data de preenchimento 

 
3. Nome do sujeito da pesquisa 
 
4. Data de nascimento 

 
5. Tempo de docência em escola pública 

 1.   1 a 5 anos 

 2.  6 a 10 anos 

 3.  11 a 15 anos 

 4.   16  a 20 anos 

 5.  21 a 25 anos 

 6.  26 a 30 anos 

 7.  Mais de 30 anos 

 8.  Não sei 

 9.  Não desejo responder 

 
6. Formação superior: 

 1.  Não tem 

 2.  Aperfeiçoamento 

 3.  Pós-graduação 

 4.  Mestrado 

 5.  Não sei 

 6.  Não desejo responder 

 7.  Qual? _____________________________ 

 

 

mailto:sandrazimpel@uol.com.b
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 Anexo IV - Modelo do questionário para os professores 

 

 

Efeito de um programa educativo sobre 

psicomotricidade no conhecimento dos professores e no 

desempenho motor dos alunos 

Página 1 de 3 

Pesquisador: Sandra Adriana Zimpel; fone: +82 9331-4499; correio eletrônico: sandrazimpel@uol.com.b 

 Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação. Rua Doutor Jorge de Lima 113, 3
O
 andar. Trapiche da Barra, 

Maceió, AL. CEP: 57010-382 

 

1. Identificação 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

3. Data de preenchimento:_____________________________ 

 

4. Nome do sujeito da pesquisa: _________________________________________ 

 

5. Núcleos direcionadores da entrevista:  

 Identificação da deficiência no desempenho escolar,  

 Interface Psicomotricidade/dificuldade do desempenho escolar,  

 Clareza/compreensão conceitual de psicomotricidade   

 A psicomotricidade na prática docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sandrazimpel@uol.com.b
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Anexo V – Teste do Desempenho Motor 
 

ESCALA DE DESENVOLVIMENTO MOTOR-ROSA NETO  

MATERIAL AUXILIAR 

 Motricidade fina: 6 cubos de 2,5 cm; linha nº 60; agulha de costura (1cm x 1 mm); 

1cordão de sapatos de 45 cm, cronômetro sexagesimal; papel de seda; bola de borracha 

ou bola de tênis de campo – 6 cm de diâmetro; cartolina branca; lápis nº2; borracha e 

folhas de papel em branco. 

 Motricidade global: bloco de 15 cm de altura; corda de 2 m; elástico; suporte para saltar; 

uma caixa de fósforo e uma cadeira de 45 cm de altura. 

 Equilíbrio: banco de 15 cm e com cronômetro sexagesimal. 

 Esquema corporal: lápis nº2 e cronômetro sexagesimal. 

 Organização espacial: tabuleiro com três formas geométricas; palitos de 5 a 6 cm de 

comprimento, 1 retângulo e 2 triângulos de cartolina, 3 cubos de cores diferentes e figura 

de boneco esquematizado. 

 Organização temporal: cronômetro sexagesimal e lápis nº 2. 

 Lateralidade: bola, tesoura, cartão de 15 x 25 cm com furo no centro de 0,5 cm de 

diâmetro e tubo de cartão. 

 

DESCRIÇÃO DO EXAME  

Motricidade fina 

 

2 anos – construção de uma torre 

Material: 12 cubos em desordem; tomam-se 4 e, com eles, é montada uma torre 

diante da criança.‖Faça você uma ponte igual‖ (sem desmontar o modelo). A criança deve 

fazer uma torre de 4 ou mais cubos quando lhe for indicado (ele não deve brincar com os 

cubos antes nem depois). 
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3 anos – construção de uma torre 

Material: 12 cubos em desordem; tomam-se 3 e, com eles, se constrói uma ponte 

diante da criança.‖Faça você algo semelhante‖ (sem desmontar o modelo). Pode-se ensinar 

várias vezes a forma de fazer. É suficiente que a ponte continue montada, ainda que não 

esteja muito bem equilibrada.  

 

4 anos – enfiar a linha na agulha 

Material: linha nº 60 e agulha de costura (1cm x 1 mm). Para começar, mãos 

separadas a uma distância de 10 cm. A linha passa pelos dedos em 2 cm. O comprimento 

total da linha é de 15 cm. Duração: 9 segundos. Ensaio: dois. 

 

5 anos – fazer um nó 

Material: um par de cordões de sapato de 45 cm e um lápis. ―Preste atenção no que 

eu faço‖. Faça um nó simples em um lápis. ―Com este cordão, você irá fazer um nó em dedo 

como eu fiz no lápis‖.Aceita-se qualquer tipo de nó, desde que não se desmanche. 

 

6 anos – labirinto  

A criança deve estar sentada em uma mesa escolar diante de um lápis e de uma 

folha contendo os labirintos. Traçar com um lápis uma linha contínua da entrada até a saída 

do primeiro labirinto e, imediatamente, iniciar o próximo. Após 30 segundos de repouso, 

começar o mesmo exercício com a mão esquerda. Erros: a linha ultrapassar o labirinto mais 

de duas vezes com a mão dominante e mais de três vezes com mão não-dominante; o 

tempo máximo ser ultrapassado; levantar mais de uma vez o lápis do papel. Duração: 1 

minuto e 20 segundos para a mão dominante (direita ou esquerda) e 1 minuto e 25 

segundos para a mão não-dominante (direita ou esquerda). Tentativas: duas tentativas com 

cada mão. 

 

7 anos – bolinhas de papel 

Fazer uma bolinha compacta com um pedaço de papel seda (5 cm x 5 cm) com uma 

mão só; a palma deve estar para baixo, e é proibida a ajuda da outra mão. Após 15 

segundos de repouso, o mesmo exercício deve ser realizado com a outra mão. Erros: o 

tempo máximo a ser ultrapassado; a bolinha ser pouco compacta. Duração: 15 segundos 

para a mão dominante e 20 segundos para a mão não-dominante. Tentativas: duas para 

cada mão. Observe se há sincinesia. 

 

8 anos – ponta do polegar 
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Com aponta do polegar, tocar com a máxima velocidade possível os dedos da mão, 

um após o outro, sem repetir a seqüência. Inicia-se do dedo menor para o polegar, 

retornando novamente para o menor. O mesmo exercício deve ser realizado com a outra 

mão. Erros: tocar várias vezes o mesmo dedo; tocar dois dedos ao mesmo tempo; esquecer 

de um dedo; ultrapassar o tempo máximo. Duração: cinco segundos. Tentativas: duas para 

cada mão. 

 

9 anos – lançamento com uma bola 

Arremessar uma bola (6 cm de diâmetro) em um alvo de 25 x 25, situado na 

altura do peito, 1,5 m de distância (lançamento com o braço flexionado, mão próxima 

do ombro, pés juntos). Erros: deslocar de modo exagerado o braço; não fixar o 

cotovelo ao corpo durante o arremesso; acertar menos de duas vezes sobre três 

com a mão dominante e uma sobre três com a mão não-dominante. Tentativas: três 

para cada mão. 

 

10 anos – circulo com o polegar 

A ponta do polegar esquerdo deve estar sobre a ponta do índice direito e, 

depois, ao contrário. O índice direito deixa a ponta do polegar esquerdo e, 

desenhando uma circunferência ao redor do índice esquerdo, vai buscar a ponta do 

polegar esquerdo; entretanto, permanece o contato do índice esquerdo com o 

polegar direito. Movimentos sucessivos e regulares devem ser feitos com a maior 

velocidade possível. Em torno de 10 segundos, a criança fecha os olhos e continua 

assim por um espaço de mais 10 segundos. Erros: o movimento ser mal-executado; 

haver menos de 10 círculos; executar o procedimento com os olhos abertos. 

Tentativa: três. 

 

11 anos – agarrar uma bola 

 Agarrar com uma mão uma bola (6 cm de diâmetro), lançada de três metros 

de distância. A criança deve manter o braço relaxado ao longo do corpo até que se 

diga ―agarre‖. Após 30 segundos de repouso, o mesmo exercício deve ser feito com 

a outra mão. Erros: agarrar menos de três vezes sobre cinco com a mão dominante; 

menos de duas vezes sobre cinco com a mão não-dominante. Tentativas: cinco para 

cada mão. 
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Motricidade Global 

2 anos – subir sobre o banco 

Subir, com apoio, em um banco de 15 cm de altura e descer (banco situado 

ao lado de uma parede). 

 

3 anos – saltar sobre uma corda 

Com os pés juntos, saltar por cima de uma corda estendida sobre o solo (sem 

impulso, pernas flexionadas). Erros: os pés estarem separados; a criança perder o 

equilíbrio e cair. Tentativas: três (duas tentativas deverão ser positivas). 

 

4 anos – saltar sobre o mesmo lugar 

Dar sete ou oito saltos sucessivamente sobre o mesmo lugar com as pernas 

um pouco flexionadas. Erros: os movimentos não serem simultâneos de ambas as 

pernas, a criança cair cobre os calcanhares. Tentativas: duas. 

 

5 anos – saltar uma altura de 20 cm 

Com os pés juntos, saltar sem impulso uma altura de 20 cm. Material: dois 

suportes com uma fita elástica fixada nas extremidades deles à uma altura de 20 

cm. Erros: tocar no elástico; cair (apesar de não terem tocado no elástico); tocar no 

chão com as mãos. Tentativas: três, sendo que duas deverão ser positivas.  

 

6 anos – Caminhar em linha reta 

Com os olhos abertos percorrer dois metros em linha reta, posicionando 

alternadamente o calcanhar de um pé contra a ponta do outro. Erros: afastar-se da 

linha; balança; afastar um pé do outro; executar o procedimento de modo incorreto. 

Tentativa: três.  

 

7 anos – pé manco 
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Com os olhos abertos, saltar ao longo de uma distância de  5 metros com a 

perna esquerda, a direita flexionada em ângulo reto com o joelho, ao braços 

relaxados ao longo do corpo. Após um descanso de 30 segundos, o mesmo 

exercício deve ser feito com a outra perna. Erros: distanciar-se mais de 50 cm da 

linha; tocar no chão com a outra perna; balançar os braços. Tentativas: 2 para cada 

perna. Tempo indeterminado. 

 

8 anos – saltar uma altura de 40 cm 

Com os pés juntos, saltar sem impulso uma altura de 40 cm. Material: dois 

suportes com uma fita elástica fixada nas extremidades deles a uma altura de 40 

cm. Erros: tocar no elástico; cair (apesar de não ter tocado no elástico); tocar no 

chão com as mãos. Tentativas: três no total, sendo que duas deverão ser positivas. 

 

9 anos – saltar sobre o ar 

Para saltar no ar, deve-se flexionar, os joelhos para tocar os calcanhares com 

as mãos. Erros: não tocar os calcanhares. Tentativa: três. 

 

10 anos – pé manco com uma caixa de fósforo 

O joelho deve estar flexionado em um ângulo reto, e os braços relaxados ao 

longo do corpo. A 25 cm do pé que repousa no solo é colocada a caixa de fósforo. A 

criança deve leva-la impulsionando-a com o pé até o ponto situado a 5 metros. 

Erros: tocar no chão (ainda que uma vez só) com o outro pé; exagerar o movimento 

com os braços; ultrapassar com a caixa em mais de 50 cm o ponto fixado; falhar no 

deslocamento da caixa. Tentativas: três. 

 

11 anos – saltar sobre uma cadeira 

Saltar de uma cadeira de 45 cm a 50 cm a uma distancia de 50 cm do móvel. 

O encosto será sustentado pelo examinador. Erros: perder o equilíbrio e cair; 

agarrar-se no encosto da cadeira. Tentativa: três. 
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Equilíbrio 

2 anos – equilíbrio estático sobre um  banco 

Sobre um banco de 15 cm de altura a criança deve manter-se imóvel, com os 

pés juntos, com os braços relaxados ao longo do corpo. Erros: deslocar os pés, 

mover os braços. Duração: 10 segundos. 

 

3 anos – equilíbrio sobre um joelho 

Os braços devem estar ao longo do corpo, os pés juntos; deve-se apoiar um 

joelho no chão sem mover os braços ou o outro pé. Manter a posição, com o tronco 

ereto (sem sentar-se sobre o calcanhar). Após 20 segundos de descanso, o mesmo 

exercício deve ser feito com a outra perna. Erros: o tempo ser inferior a 10 

segundos; haver deslizamento dos braços, do pé ou do joelho; sentar-se sobre o 

calcanhar. Tentativas: duas para cada perna. 

 

4 anos – equilíbrio com o tronco flexionado 

Com olhos abertos, com os pés juntos e com as mãos apoiadas nas costas, 

deve-se flexionar o tronco em ângulo reto e manter essa posição. Erros: movimentos 

dos pés; flexão das pernas; tempo inferior a 10 segundos. Tentativas: duas. 

 

5 anos – equilíbrio nas pontas dos pés 

Manter-se sobre a ponta dos pés, com os olhos abertos e com os braços ao 

longo do corpo, estando pés e pernas juntos. Duração: 10 segundos. Tentativa: três. 

 

6 anos – pé manco estático 

 

Com os olhos abertos, manter-se sobre a perna direita, enquanto a outra 

permanece flexionada em ângulo reto, com a coxa paralela à direita e ligeiramente 

em abdução e com os braços ao longo do corpo. Descansar por 30 segundos e 

fazer o mesmo exercício com a outra perna. Erros: baixar mais de três vezes a perna 



119 

 

levantada; tocar com o outro pé no chão; saltar; elevar-se sobre a ponta do pé; 

balançar. Duração 10 segundos. Tentativas: três. 

 

7 anos – equilíbrio cócoras 

Ficar de cócoras, com os braços estendidos lateralmente, com os olhos 

fechados e com os calcanhares e pés juntos. Erros: cair; sentar-se sobre os 

calcanhares; tocar no chão com as mãos; deslizar-se; baixar os braços três vezes. 

Duração: 10 segundos. Tentativas: três. 

 

8 anos – equilíbrio com o tronco flexionado 

Com os olhos abertos, com as mãos nas costas elevar-se sobre as pontas 

dos pés e flexionar o tronco em ângulo reto (pernas retas). Erros: flexionar as pernas 

mais de duas vezes; mover-se do lugar; tocar o chão com os calcanhares. Duração: 

10 segundos. Tentativas: duas. 

 

9 anos – fazer um quatro 

Manter-se sobre o pé esquerdo com a planta do pé direito apoiada na face 

interno do joelho esquerdo, com as mãos fixadas nas coxas e com os olhos abertos. 

Após um descanso de 30 segundos, executar o mesmo movimento com a outra 

perna. Erros: deixar cair uma perna; perder o equilíbrio; elevar-se sobre a ponta dos 

pés. Duração: 15 segundos. Tentativas: duas para cada perna. 

 

10 anos – equilíbrio na ponta dos pés – olhas fechados 

Manter-se sobre a ponta dos pés com os olhos fechados, com os braços ao 

longo do corpo e com pés e pernas juntos. Erros: mover-se do lugar; tocar o chão 

com os calcanhares; balançar o corpo (permitir-se ligeira oscilação). Duração: 15 

segundos. Tentativas: três. 

 

11 anos – pé manco estático – olhos fechados 
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Com os olhos fechados, manter-se sobre a perna direita, com o joelho 

esquerdo flexionado em ângulo reto, com a coxa esquerda paralela à direita em 

ligeira abdução e com os braços ao longo do corpo. Após 30 segundos de descanso, 

repetir o mesmo exercício com a outra perna. Erros: baixar mais de três vezes a 

perna; tocar o chão com a perna levantada; mover-se do lugar; saltar. Duração: 10 

segundos. Tentativas: duas para cada perna. 

 

Esquema Corporal 

Controle do próprio corpo (2 a 5 anos) 

Prova de imitação dos gestos simples (movimentos das mãos) 

A criança, de pé diante do examinador, imitará os movimentos das mãos e 

dos braços e ele realiza; o examinador ficará sentado próximo a criança para poder 

por suas mãos em posição neutra entre cada um desses gestos. ―Faça como eu, 

com as mãos; olhe bem e repita o movimento. Vamos, ânimo! Faça como eu; preste 

atenção‖. Material: quadro com itens e símbolos. 

Item 1 O examinador apresenta suas mãos abertas, com as palmas para a face 

do sujeito (40 cm de distancia entre as mãos e 20 cm do peito). 

Item 2 O mesmo procedimento com os punhos fechados 

Item 3 Mão esquerda aberta, mão direita fechada. 

Item 4 Posição inversa à anterior 

Item 5 Mão esquerda na vertical, Mão direita na horizontal, tocando a mão 

esquerda em ângulo reto. 

Item 6 Posição inversa 

Item 7 Mão esquerda em posição plana, com o polegar em nível do esterno, 

mão e braço direitos inclinados, distância de 30 cm entre as mãos, mão 

direita por cima da mão esquerda. 

Item 8 Posição inversa 
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Item 9 AS mãos estão paralelas, a mão esquerda está diante da mão direita a 

uma distancia de 20 cm, a mão esquerda esta por cima da direita, 

desviada uns 10 cm. Previamente, pede-se à criança que fecha os olhos; 

a profundidade pode deduzir-se do movimento das mãos do examinador. 

Item 10 Posição inversa 

 

Prova de imitação de gestos simples (movimentos dos braços) 

 

Material: quadro com itens e símbolos 

Item 11 O examinador estende o braço esquerdo, horizontalmente para a 

esquerda, com a mão aberta.  

Item 12 Ela faz o mesmo movimento, mas com o braço direito, para a direita. 

Item 13 Levantar o braço esquerdo 

Item 14 Levantar o braço direito 

Item 15 Levantar o braço esquerdo e estender o direito para direita 

Item 16 Posição inversa 

Item 17 Estender o braço esquerdo para adiante e levantar o direito 

Item 18 Posição inversa 

Item 19 Com os braços estendidos obliquamente, mão esquerda no alto, mão 

direitas abaixo, com o tronco erguido. 

Item 20 Posição inversa 

Pontuação 

 

Idade Cronológica Pontos 

3 anos 7 – 12 acertos 

4 anos 13 – 16 acertos 



122 

 

5 anos 17 – 20 acertos 

 

 

Prova de rapidez (6 a 11 anos) 

Material: folha de papel quadriculado com 25 cm x 18 cm quadrados (quadro 

de 1 cm de lado), lápis nº 2 e cronômetro. A folha quadriculada deve estar em 

sentido longitudinal. ―Pegue o lápis. Você vê esses quadrados. Faça um risco em 

cada um, o mais rápido que puder. Faça os riscos como desejar, mais apenas um 

risco em cada quadrado. Preste muita atenção e não salte nenhum quadrado, 

porque não poderá voltar atrás‖. A criança toma o lápis com a mão que preferir. 

(mão dominante). 

Iniciar o teste o mais rápido que puder até completar o tempo determinado. 

Estimular várias vezes a criança: ―Mais rápido‖.Tempo: 1 minuto. 

 

Critérios da prova:  

 Repetir uma vez mais a prova casa os traços sejam lentos e precisos ou 

estejam em forma de desenhos geométricos mostrando com clareza os 

critérios. 

 Observar, durante a prova, se o examinador apresenta dificuldades na 

coordenação motora, na instabilidade, na ansiedade e nas sincinesias. 

 

Pontuação 

Idade Números de traços 

6 anos 57 – 73 

7 anos 74 – 90 

8 anos 91 – 99 

9 anos 100 – 106 

10 anos 107 – 114 
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11 anos 115 ou mais 

 

Organização Espacial 

 

2 anos – tabuleiro/posição normal 

 

Apresenta-se o tabuleiro à criança, com a base do triângulo diante dela. 

Tiram-se as peças, posicionando-as na frente de suas respectivas perfurações. 

―Agora coloque você as peças nos buracos‖. Tentativas: duas 

 

3 anos – tabuleiro/posição invertida 

Utilizar o mesmo material; porém, após retirar as peças, deixá-las alinhadas com o 

vértice do triângulo posicionado para a criança. Dá-se uma volta no tabuleiro. Sem 

limite de tempo. Tentativa: duas. 

 

4 anos – prova dos palitos 

Dois palitos de diferentes comprimentos: 5 e 6 cm.  Colocar os palitos sobre a 

mesa em sentido paralelo, separados em 2,5 cm. ― Qual é o palito mais longo? 

Coloque o dedo em cima do palito mais longo.‖ São três provas, trocando os palitos 

de posição. Se falhar em uma das três tentativas, fazer três mais, sempre trocando 

as posições dos palitos. O resultado é positivo quando a criança acerta três de três 

tentativas ou cinco de três tentativas. 

 

5 anos – jogo de paciência 

Colocar um retângulo de cartolina de 14 cm por 10 cm, em sentido 

longitudinal, diante da criança. Ao seu lado e um pouco mais próximo dela, são 

colocadas as duas metades do outro retângulo, cortado em diagonal, com as 

hipotenusas para o exterior, separadas alguns centímetros. ―Pegue estes triângulos 

e junte-os de maneira que resulte em algo parecido com este retângulo‖. Tentativas: 
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três em 1 minuto. Numero de tentativas: duas, sendo que cada tentativa não deverá 

ultrapassar um minuto. 

 

6 anos – direita/esquerda – conhecimento sobre si 

Identificar em si mesmo a noção de direita e esquerda. O examinador não 

executará nenhum movimento, apenas o examinando. Total de três perguntas – 

todas deverão ser respondidas corretamente. 

Exemplo: ―mostre-me sua mão direita...‖. Êxito: três ac 

O examinador solicitará ao examinando que realize movimentos de acordo 

com a seqüência a seguir. Ex.:‖Agora você irá colocar a mão na orelha esquerda...‖. 

Êxito: cinco acertos sobre seis tentativas. 

 

1. mão direita  

na orelha esquerda 

2. mão esquerda  

no olho direito 

3. mão direita  

no olho esquerdo 

4. mão esquerda  

na orelha direita 

5. mão direita  

no olho direito 

6. mão esquerda  

na orelha esquerda 

 

8 anos – direita/esquerda – reconhecimento sobre outro 

O examinador se colocará de frente ao examinando e dirá: ―Agora você irá identificar 

minha mão direita.‖ O observador tem uma bola na mão direita. Êxito: três acertos sobre 

três tentativas. 

 

9 anos – reprodução de movimentos – representação humana. 

Frente a frente o examinador irá executar alguns movimentos e o examinando irá prestar 

muita atenção nos movimento das mãos. ― Eu vou fazer certos movimentos que 

consistem em levar uma mão (direita ou esquerda) até um olho ou até uma orelha 

(esquerda ou direita) desta maneira‖ (demonstração rápida). ― Você se fixará no que 

estou fazendo e irá fazer o mesmo, mais não poderá realizar  movimentos de espelho‖. 

Se a criança entendeu o teste através dos primeiros movimentos, ele deve prosseguir; 

caso contrário, será necessária uma segunda explicação. Êxitos: Seis acertos sobre oito 

tentativas.  
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1. mão esquerda no 

olho esquerdo 

2. mão direita  

na orelha direita 

3. mão direita  

no olho esquerdo 

4. mão esquerda na 

orelha esquerda 

5. mão direito  

no olho direito 

6. mão esquerda na 

orelha direita 

7. mão direita  

na orelha esquerda 

8. mão esquerda no 

olho esquerdo 

 

 10 anos – reprodução de movimentos – figura humana 

Frente a frente, o examinador mostrará algumas figuras esquematizadas, e o 

examinando, prestará muita atenção nos desenhos, pois deverá reproduzi-los.  

 

Estes são os mesmos movimentos executados anteriormente (prova de nove anos). 

―Você fará os mesmo gestos, com a mesma mão do boneco esquematizado‖.  

 

1. mão esquerda no 

olho esquerdo 

2. mão direita  

na orelha direita 

3. mão direita  

no olho esquerdo 

4. mão esquerda na 

orelha esquerda 

5. mão direito  

no olho direito 

6. mão esquerda na 

orelha direita 

7. mão direita  

na orelha esquerda 

8. mão esquerda no 

olho esquerdo 

 

11 anos – reconhecimento da posição relativa de três o 

Sentado, frente a frente o examinador fará algumas perguntas para o examinando, o qual  

permanecerá com os braços cruzados. 

Material: três cubos ligeiramente separados (15 cm) colocados da esquerda para a 

direita sobre a mesa, como segue: azul, amarelo, vermelho.  

―Veja os três objetos (cubos) que estão aqui na sua frente. Você irá responder 

rapidamente as perguntas que irei fazer.‖ 

O examinando terá como orientação espacial (ponto de referencia) o examinador. 

 O cubo azul está à direita ou à esquerda vermelho? 

 O cubo azul está à direita ou à esquerda amarelo? 

 O cubo amarelo está à direita ou à esquerda azul? 

 O cubo amarelo está à direita ou à esquerda vermelho? 

 O cubo vermelho está à direita ou à esquerda amarelo? 

 

Êxitos: cinco acertos sobre seis tentativas. 

 

Pontuação – Organização Espacial 

o Anotar positivo (+) nas provas com bons resultados. 
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o Anotar negativo (-) nas provas com objetivos não atingidos. 

 

Avaliação – Organização Espacial 

o Progredir, quando os resultados forem positivos, de acordo com o teste. 

o Parar, quando os resultados forem negativos, de acordo com o teste. 

 

Organização Temporal 

 

Linguagem 

  

2 anos 

Formar frases de duas palavras, observando-se a linguagem espontânea. A prova é 

considerada bem resolvida se a criança é capaz de expressar-se de outra forma que não 

seja com palavras isoladas, quer dizer, se ela sabe unir ao menos duas palavras; por 

exemplo: ―mamãe não está‖, ―está fora‖, esses casos são considerados êxitos. Em 

contrapartida, ―neném bobo‖ não tem valor. Êxito: basta um só êxito. Será bem-resolvida 

a prova em que a criança consegue repetir ao menos uma das frases sem erro. 

 

3 anos 

 Repetir uma frase de 6 a 7 sílabas:‖ você sabe dizer mamãe?‖ Diga agora ―gatinho 

pequeno‖.Fazer, então, a criança repetir:  

a) ―Eu tenho um cachorrinho pequeno‖ 

b) ―O cachorro pega o gato‖ 

c) ―No verão faz calor‖ 

 

4 anos 

Recorrer às frases: ―Você vai repetir‖: 

a) ―Vamos comprar pasteis para a mamãe‖ 

b) ―O João gosta de jogar bola‖ 

Se a criança vacilar, animá-la a provar outra vez dizendo-lhe: ―Vamos fale‖. A frase 

não pode ser repetida. 

 

5 anos 

Lembrar as frases: “ Bom, vamos continuar, você vai repetir”. 

a) ―João vai fazer um castelo de areia‖. 
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b) ―Luis se diverte jogando futebol com seu irmão‖. 

  

Estrutura Espaço-Temporal ( 6 – 11 anos) 

Reprodução por Meio de Golpes – Estruturas Temporais 

Ensaio 1 00 Ensaio 2 0 0 

Teste 01 000 Teste 11 00 

Teste 02 00 00 Teste 12 0 0000 

Teste 03  0 00 Teste 13 00000 

Teste 04 0 0 0 Teste 14 00 0 00 

Teste 05 0000 Teste 15 0000 00 

Teste 06 0 000 Teste 16 0 0 0 00 

Teste 07 00 0 0 Teste 17 00 000 0 

Teste 08 00 00 00 Teste 18 0 0000 00 

Teste 09 00 000 Teste 19 000 0 00 0 

Teste 10 0 0 0 0 Teste 20 0 0 000 00 

 

 

O examinador e a criança ficam sentados frente a frente, com um lápis na mão cada um. 

― Você irá escutar diferentes sons e com o lápis, irá repeti-los. Escute com atenção‖. 

 

 Tempo curto: em torno de um quarto de segundo (0  0), feito com o lápis sobre a 

mesa. 

 Tempo longo: em torno de 1 segundo (0  0  0), feito com o lápis sobre a mesa. 

O examinador dará golpes da primeira estrutura da prova e a criança irá repeti-los. O 

examinador golpeia outras estruturas, e a criança continua repetindo. Enquanto os 

tempos curtos e longos são reproduzidos corretamente, deve-se passar, de imediato, à 

prova. 

Os movimentos (golpes com um lápis) não poderão ser vistos pelo examinando. 

Ensaios: se a criança falhar, fazer nova demonstração, e novo ensaio. Deve-se parar em 

definitivo quando a criança cometer três erros consecutivos. Esses períodos de tempo são 

difíceis de apreciar, mais o que importa, na realidade, é que a sucessão seja correta. 

 

Simbolização (desenho) de Estruturas Espaciais 

Ensaio 1 00 Ensaio 2 0 0 
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Teste 01  0 00 Teste 06 0 0 0 

Teste 02 00 00 Teste 07 00 0 00 

Teste 03  000 0 Teste 08 0 00 0 

Teste 04 0 000 Teste 09 0 0 00 

Teste 05 000 00 Teste 10 00 00 0 

 

As estruturas espaciais podem ser representadas com círculos (diâmetro de 3 cm) 

colocados em um cartão. ―Agora, você irá desenhar umas esferas – aqui você tem um papel 

e um lápis – de acordo com as figuras que irei mostrar‖. 

Apresenta-se, então, a primeira estrutura de ensaio, explicando se for 

necessário.‖Muito bem, vejo que você entendeu. Agora, você irá prestar bastante atenção 

as figuras que irei mostrar e irá desenhá-las o mais rápido possível neste papel‖. A criança 

quase sempre e espontaneamente desenha já um circulo. Tentativa: parar a prova se a 

criança falhar duas estruturas sucessivas. 

 

 

Simbolização de Estruturas Temporais 

 

a) Leitura – reprodução por meio de golpes 

Ensaio 1 00 Ensaio 2 0  0 

Teste 01 000 Teste 03 00 0 

Teste 02 00 00 Teste 04 0  0  0 

Teste 05 00 00 00 

 

As estruturas simbolizadas serão representadas exatamente da mesma maneira que as 

estruturas espaciais (círculos colados sobre o cartão). ―Vamos fazer algo melhor.‖São 

apresentados, outra vez, os círculos no cartão, e, em vez de a criança desenhá-los, ela 

dará pequenos golpes com o lápis. Parar se houver falha em duas estruturas sucessivas. 

b) Transcrição de Estruturas Temporais – Ditado 

Ensaio 1 00 Ensaio 2 0 0 

Teste 01 0 00 Teste 03 00 000 

Teste 02 000 0 Teste 04 0 0 00 

Teste 05 00 0 0 

 



129 

 

―Para finalizar as provas, será eu quem dará os golpes com o lápis, e você irá desenhá-

los‖ 

 

Resultados 

Entendemos por êxitos as reproduções e as transcrições estruturadas com clareza. 

Concedemos 1 ponto por um golpe ou por desenho bem resolvido e totalizamos os 

pontos obtidos nos diversos aspectos da prova. Em todos os casos convém anotar:  

 mão utilizada;  

 sentido das circunferências; 

 compreensão do simbolismo (com ou sem explicação); 

 

Idade Números de Traços 

6 anos 6 - 13 acertos 

7 anos 14 - 18 acertos 

8 anos 19 - 23 acertos 

9 anos 24 - 26 acertos 

10 anos 27 - 31 acertos 

11 anos 32 - 40 acertos 

 

Lateralidade 

Lateralidade das mãos 

 

1.     Lançar uma bola  

mão direita 

2. utilizar um objeto 

(tesoura, pente, escova 

dental, etc) 

3. escrever, pintar, 

desenhar, etc. 

 

A criança está em pé, sem nenhum objeto ao alcance de sua mão. ― Você ira demonstrar 

como realiza tal movimento‖. 

 

Lateralidade dos olhos 
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 O cartão furado – cartão de 15x25 cm com um furo no centro de 0,5 cm (de 

diâmetro).‖Fixe bem o seu olhar neste cartão, há um furo e eu olho por ele.‖ 

Demonstração: o cartão sustentado pelo braço estendido vai aproximando 

lentamente do rosto. ―Faça o mesmo‖. 

 Telescópio (tubo longo de cartão) – Você sabe para que serve um telescópio? 

―serve para visualizar um objeto (demonstração). Tome, olhe você mesmo.‖ 

(indicar um objeto à criança). 

 

Lateralidade dos pés 

 Chutar uma bola – (bola de 6 cm de diâmetro)‖ você irá segurar esta bola com 

uma das mãos, depois irá soltá-la e irá lhe dar um chute sem deixá-la tocar no 

chão‖. Tentativas: duas. 

 

Resultados 

Lateralidade Mãos Olhos  Pés 

D (direito) 3 provas com a 

mão direita 

2 provas com o 

olho direito 

2 chutes com pé 

direito 

E (esquerdo) 3 provas com a 

mão esquerda 

2 provas com o 

olho esquerdo 

2 chutes com pé 

esquerdo 

I (indefinido) 1 ou 2 provas com 

a mão direita ou 

com a mão  

esquerda 

1 prova com o 

olho direito ou 

com olho 

esquerdo 

1 chute com o pé 

direito ou com o 

pé esquerdo. 

 

Pontuação Geral 

DDD Destro completo 

EEE Sinistro completo 

DED/EDE/DDE Lateralidade cruzada 

DDI/EEI/EID Lateralidade indefinida 

 

 

ANALISE DOS RESULTADOS 

Após a realização de cada prova motora (é uma prova de habilidade correspondente 

a uma idade motora especifica), a criança receberá uma pontuação de acordo com o êxito 
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da prova, onde a nota zero significa que não executou a prova, ½ executou de maneira 

incompleta e 1 executou com êxito, que irá indicar a idade motora que a criança pertence 

em meses, que avalia a performance da criança em relação à prova executada.(ROSA 

NETO, 2002) 

Depois da realização de cada prova especifica, é realizada a idade motora (é um 

procedimento aritmético para pontuar e avaliar os resultados dos testes, é obtida e expressa 

em meses) para cada elemento especifico que é padronizado em: IM1(idade motora para 

motricidade fina); IM2 (idade motora para motricidade global), IM3 (idade motora para 

equilíbrio), IM4 (idade motora para esquema corporal), IM5 (idade motora para organização 

espacial); IM6 (idade motora para organização temporal). (ROSA NETO, 2002). 

Ao término de todas as provas motoras é realizado o cálculo da idade motora geral 

(IMG) de cada criança, que é a soma dos resultados das idades motoras de cada prova é 

dividida pela variável 6. (ROSA NETO,2002) 

A partir deste cálculo é realizado o cálculo do quociente motor geral (QMG), que por 

sua vez é obtido através da divisão entre a IMG e IC (em meses) multiplicado pela constante 

100, no qual através desse resultado, a criança será classificada de acordo com a tabela 

pré-determinada por Rosa Neto.CLASSIFICAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

130 ou mais Muito superior 

120 - 129 Superior 

110 - 119 Normal alto 

90 - 109 Normal médio 

80 - 89 Normal baixo 

70 - 79 Inferior 

69 ou menos Muito inferior 

 

 

TABELA DE IDADES CRONOLÓGICAS /MOTORAS 

Anos Meses 

2 anos 24 meses 

2 anos 6 meses 30 meses 
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3 anos 36 meses 

3 anos e 6 meses 42 meses 

4 anos 48 meses 

4 anos e 6 meses 54 meses 

5 anos 60 meses 

5 anos e 6 meses 66 meses 

6 anos 72 meses 

6 anos e 6 meses 78 meses 

7 anos 84 meses 

os e 6 meses 90 meses 

8 anos 96 meses 

8 anos e 6 meses 102 meses 

9 anos 108 meses 

9 anos e 6 meses 114 meses 

10 anos 120 meses 

10 anos e 6 meses 126 meses 

11 anos 132 meses 
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Anexo VI - Modelo dos formulários de coleta de dados para as crianças  

 

Efeito de um programa educativo sobre psicomotricidade 

no conhecimento dos professores e no desempenho 

motor dos alunos 

Página 1 de 

3 

Pesquisador: Sandra Adriana Zimpel; fone: +82 9331-4499; correio eletrônico: 

sandrazimpel@uol.com.b Universidade Estadual em Ciências da Saúde de Alagoas 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação. Rua Doutor Jorge de Lima 113, 3O andar. 

Trapiche da Barra, Maceió, AL. CEP: 57010-382 

 

 

1. Identificação 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

mailto:sandrazimpel@uol.com.b
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

2. Data de preenchimento 

 

3. Nome do sujeito da pesquisa 

 

4.  Nome da escola 

 

5. Nome do professor 

 

7.  Sexo 

 1.   Menina 

 2.  Menino 

 

9. Data de nascimento 

 

9.. Idade: ______________ 
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Anexo VII – CEP/UNCISAL 

 

Anexo VIII– CEP/UNIFESP 
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São Paulo, 24 de julho de 2009. 

CEP 1093/09 

IImo(a). Sr(a). 

Pesquisador(a) SANDRA ADRIANA ZIMPEL 

Co-Investigadores: Nildo Alves Batista (Orientador) 

Disciplina/Departamento: CEDESS da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São 

Paulo 

Patrocinador: Recursos Próprios. 

 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA INSTITUCIONAL 

 

Ref: Projeto de pesquisa intitulado: “Influência de um programa educativo sobre 

psicomotricidade para professores no desempenho motor de seus alunos”. 

 

CARACTERÍSTICA PRINCIPAL DO ESTUDO: ESTUDO CLÍNICO OBSERVACIONAL. 

RISCOS ADICIONAIS PARA O PACIENTE: Sem risco. 

OBJETIVOS: Avaliar a influência de um programa educativo sobre psicomotricidade 

aplicado a professores no desempenho motor de seus alunos. 

RESUMO: Estudo de intervenção, randomizado, descritivo e prospectivo . A pesquisa será 

realizada junto a professores e alunos de escolas públicas da rede municipal de Maceió, 

Alagoas. Serão ecolhidas escolas localizadas em bairros diferentes para diversificar a 

amostra testada. Para o desenvolvimento ou não do programa educativo e 

acompanhamento do desenvolvimento motor das crianças, será feito um mapeamento das 

escolas municipais que aceitarem participar da pesquisa. Serão então selecionados todos 

os alunos das turmas do 1 e 2 anos dessas escolas cujos pais concordem em assinao o 

TCLE. O número de crianças estimado é de 102, sendo divididas em dois grupos de 51 

cada. Dentre as escolas selecionadas haverá um sorteio sendo que a metade delas 

participará de um programa educativo para seus professores e a outra metade não. Todos  

os professores que participarem do programa educativo comporão a amostra para avaliar o 

nível de conhecimento antes e após a participação. Os professores responderão a um 

questionário de coleta de dados e participarão de uma entrevista semi-estruturada, gravada. 

Os alunos participarão de 2 avaliações com intervalo de 4 meses entre elas. A 
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avaliaçãoserá realizada com o preenchimento de formulário de coleta de dados e a 

aplicação da Escala de desempenho motor de Rosa Neto, composta de provas motoras . 

Posteriormente as escolas serão divididas em grupo experimental e controle. No grupo 

experimental os professores participarão do programa educativo e no grupo controle não. 

FUNDAMENTOS E RACIONAL: Fundamentação apresentada. 

MATERIAL E MÉTODO: Materiais e métodos descritos- apresneta todos os documentos 

necessários para a realização do estudo. Apresenta carta de aprovação co CEP da 

UNCISAL. 

TCLE: Adequado. 

DETALHAMENTO FINANCEIRO: AUSENTE. 

CRONOGRAMA: 12 meses. 

OBJETIVO ACADÊMICO: Mestrado. 

ENTREGA DE RELATÓRIOS PARCIAIS AO CEP PREVISTOS PARA: 19/7/2010 e 

19/7/2011 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo 

ANALISOU e APROVOU 

o projeto de pesquisa referenciado. 

1. Comunicar toda e qualquer alteração do projeto e termo de consentimento livre e 

esclarecido. Nestas 

circunstâncias a inclusão de pacientes deve ser temporariamente interrompida até a 

resposta do Comitê, após 

análise das mudanças propostas. 

2. Comunicar imediatamente ao Comitê qualquer evento adverso ocorrido durante o 

desenvolvimento do estudo. 

3. Os dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos em local 

seguro por 5 anos para 

possível auditoria dos órgãos competentes. 

 

Atenciosamente, 

 

Prof. Dr. José Osmar Medina Pestana 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo/ Hospital São Paulo  


