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O propósito desse estudo foi averiguar a relação entre o desenvolvimento psicomotor e as
dificuldades de aprendizagem em pré-escolares. O estudo envolveu uma amostra de 12 crianças entre
6 e 7 anos de uma rede pública de ensino da cidade de Aracaju/Sergipe. O desenvolvimento motor
geral foi classificado como “normal baixo”. Esquema corporal e equilíbrio “inferior”, motricidade
fina, motricidade global, organização espacial e organização temporal foram “normal baixo”. Esses
resultados confirmam a relação entre a aprendizagem e o desenvolvimento motor. The purpose of
this study was to investigate the relationship between psychomotor development and learning
disabilities in preschoolers. The study involved a sample of 12 children between 6 and 7 years old
from a public school in the city of Aracaju/ Sergipe.General motor development was classified as
“low normal”. Body acheme and “inferior” balance, fine motor skills, global motor skills, spatial
organization and “low normal” temporal organization. These results confirm the relationship
between learning and motor development.El propósito de este estúdio fue investigar la relación entre
el desarrollo psicomotor y las discapacidades de aprendizaje em pré-escolares. Em el estúdio
participaron uma muestra de 12 niños entre 6 y 7 años de uma escuela pública em la ciudad de
Aracaju/Sergipe. El desarrollo motor general se clasificó como “bajo normal”. Esquema corporal y
equilíbrio “inferior”, habilidades motoras finas, habilidades motoras globales, organización temporal
“baja normal”. Estos resultados confirman la relación entre el aprendizaje y el desarrollo motor.
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INTROUÇÃO

De acordo com Fonseca (p. 577, 2008), psicomotricidade pode ser entendida como o “estudo das
funções e das perturbações que interessam à integração e à regulação mental da motricidade, com
referência particular ao desenvolvimento da criança, podendo abranger também outros níveis
experienciais (p.ex., adolescentes, adultos, idosos, etc.).

Já a (ABP) Associação Brasileira de Psicomotricidade traz a seguinte definição: “Psicomotricidade é
a ciência que tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo em movimento e em relação
ao seu mundo interno e externo. Está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem
das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. É sustentada por três conhecimentos básicos: o
movimento, o intelecto e o afeto.”

Segundo Wallon (apud Fonseca, 1987) a evolução da psicomotricidade se dá pelos seguintes
estágios: impulsivo (recém-nascido), tônico- emocional (6 aos 12 meses), sensório motor (12 aos 24
meses), projetivo (2 aos 3 anos), personalístico (3 aos 4 anos), categorial (6 aos 11 anos), e estágio da
puberdade e adolescência.

No estágio impulsivo os movimentos e os reflexos são simples descargas de energia muscular, em
que as reações tônicas e clônicas se apresentam sob a forma de espasmos descoordenados sem
significado ou intenção (GUREWITCH, 1926 apud FONSECA, 2008). Esses movimentos agitados e
desajeitados são a primeira comunicação da criança com o meio ambiente e é a sua (trans)formação
em gestos úteis e significativos que virá a preparar (e a permitir) aos seus primeiros sucessos em
relação ao seu envolvimento (FONSECA, 1987).

(...) A consciência esboça as suas primeiras aquisições que, embora ainda sincréticas e confusas,
anunciam a chegada do movimento significativo, isto é, do movimento para alguma coisa e para
algum fim (Wallon, 1928 apud, Fonseca p. 24, 2008), marcando o início do estágio
tônico-emocional. Até a aquisição da linguagem o movimento é, pois, a característica existencial da
criança, é a resposta aos seus estados emocionais(FONSECA,1987). As emoções e os movimentos
são condutas edificadas pela tonicidade, que como o plasma de maturação neuromuscular, vai
permitindo a edificação das posturas e atitudes (FONSECA, 2008). (...) na criança a emoção é um
fator de organização, de comunicação e de expressão (FONSECA, 1987).

Ao chegar no estágio sensório-motor “as relações da criança com o seu envolvimento multiplicam-se
e aumenta portanto a maturidade na organização das emoções. (...) A expressão psicomotricidade
começa então a ter mais sentido e significado” (FONSECA, p.25, 1987). Nesse estágio de acordo
com Fonseca (2008) a percepção da criança torna-se mais precisa, onde ao conseguir realizar
determinado movimento, ele tende a ser repetido, eliminando os gestos inúteis por gestos
inteligentes.

É no estágio projetivo que a percepção dos objetivos e sua descoberta pela respectiva manipulação
torna possível a organização das primeiras representações (FONSECA, 1987). Wallon, nesta fase dá
uma grande importância à imitação que considera imprescindível para uma nova aprendizagem (a
identificação), imitação como ligação perceptivo motora e não com gesto imposto e comandado
(autocrático), (FONSECA, 1987).

O estágio personalístico está voltado para a pessoa, para o enriquecimento do eu, e essencialmente,
para a construção da personalidade, onde a consciência corporal adquirida paulatinamente ao longo
dos estágios anteriores e a aquisição da linguagem se tornam as principais componentes integrados,
(FONSECA, 2008). A motricidade e a afetividade são o fio condutor do desenvolvimento, e a
construção psíquica do eu adquire importância crescente, com um esquema corporal cada vez mais
interiorizado nas suas componentes somáticas (FONSECA,2008).
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O estágio categorial, é marcado pela separação do eu e não-eu. A criança torna-se mais atenta e mais
autodisciplinada, mais inibida em termos motores e mais concentrada em termos atencionais e
sensoriais (FONSECA,2008). Neste período é possível nomear, agrupar, comparar, categorizar,
verificar dados de informação, como planificar, antecipar e executar condutas, com base em
procedimentos psicomotores mais integrados e elaborados (FONSECA,2008).

O último estágio da evolução psicomotora é marcado pela crise da puberdade, onde de acordo com
Fonseca (2008), marca a passagem da infância à adolescência. Em uma palavra, este período
subtende uma profunda reorganização do esquema corporal da ou do jovem (Schilder, 1963;
Tomkiewicz, 1980; Fonseca, 1986b apud Fonseca, 2008), um mergulho profundo dentro de si,
conferindo-lhe uma orientação psíquica centrípeta, que está implicada na construção e na
co-construção de sua pessoa, o que poderá originar ambivalências múltiplas nas atitudes, nos
sentimentos e nas necessidades.

Para Wallon (apud Fonseca, 2008) a motricidade está presente em todas as fases evolutivas, como já
vimos, desde o estágio impulsivo até o estágio da puberdade e adolescência.

Rosa Neto (2002) salienta que a atividade motora é de suma importância no desenvolvimento global
da criança no qual é através da exploração motriz, ela desenvolve a consciência de si mesmo e do
mundo exterior. Considerando o movimento não como um fim, mas um meio para se alcançar a
autonomia.

No que se diz respeito aos elementos básicos da psicomotricidade Rosa Neto (2002) traz no seu livro
“Manual de avaliação motora” seis elementos, sendo eles: motricidade fina, motricidade global,
equilíbrio, organização espacial, organização temporal e lateralidade.

Motricidade fina é a habilidade em realizar movimentos adaptativos ou praxias finas, em que
participam especialmente as extremidades dos membros superiores - mãos e dedos (FONSECA,
2008). Onde o córtex pré-central correspondente a motricidade fina exerce um papel fundamental no
controle dos movimentos isolados dessas extremidades. Sendo a coordenação visuomanual a
atividade mais frequente e mais comum ao homem (ROSA NETO, 2002), na qual forma uma tríade
entre objeto-olho-mão.

Motricidade global segundo Fonseca (2008) refere-se a habilidade para realizar movimentos
adaptativos e expressivos ou praxias globais, em que participa a globalidade do corpo, permitindo
correr, saltar, saltitar, trepar, dançar, nadar, etc. O movimento motor global, seja ele mais simples, é
um movimento sinestésico, tátil, labiríntico, visual, espacial, temporal e assim por diante (ROSA
NETO, 2002).

Equilíbrio é o estado de um corpo quando forças distintas que atuam sobre ele se compensam e
anulam-se mutualmente. Do ponto de vista biológico, a possibilidade de manter posturas, posições e
atitudes indicam a existência de equilíbrio (ROSA NETO, 2002). São várias as definições para
esquema corporal, vejamos aqui o que Fonseca (2008) fala sobre:

Organização das sensações ao seu próprio corpo em relação aos dados do
mundo exterior (Pieron). Distingue-se segundo Vayer, do “eu” corporal,
considerando como conjunto de reações e ações do sujeito que tem por
missão o ajustamento e a adaptação ao mundo exterior. Esse “eu” vivenciado
ultrapassa muito as informações sensoriais ou o conhecimento corporal, ele é
o resultado de toda a história do desenvolvimento biopsicosociológico do
indivíduo (...) (FONSECA, p. 569, 2008).

Dessa forma a imagem corporal pode ser entendida como a imagem mental do corpo registrada ao
nível cerebral em função da integração das percepções e da elaboração das respectivas praxias
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(FONSECA, 1987). Onde o conhecimento do próprio corpo auxilia no posicionamento correto,
mantendo assim o equilíbrio.

Segundo Rosa Neto (2002), a noção de espaço é ambivalente, podendo ser finita e infinita, concreta e
abstrata, compreendendo nosso corpo, o espaço que nos rodeia e o universo. A orientação espacial
designa nossa habilidade para avaliar com precisão a relação física entre o nosso corpo e o ambiente,
e para efetuar as modificações no curso de nossos deslocamentos (ROSA NETO, 2002). Nesse
sentido, organização espacial é a percepção relacionada a tudo que nos cerca, é a noção do seu
próprio corpo em relação a um determinado ambiente.

Francisco Rosa Neto (2002) descreve os dois grandes componentes da organização temporal: a
ordem e a duração que o ritmo reúne. A primeira diz respeito ao fluxo em que os episódios
acontecem, e a segunda ao início e o fim de um acontecimento. A organização temporal inclui a
dimensão lógica, uma dimensão convencional, e um aspecto de vivência que surge antes dos dois
(ROSA NETO, 2002). Portanto, a compreensão do tempo em relação aos acontecimentos do
presente, passado e futuro, diz respeito a organização temporal.

Segundo Fonseca (1989, p. 69, apud Pacher), a lateralidade representa a conscientização integrada e
simbolicamente interiorizada dos dois lados do corpo, lado esquerdo e lado direito, o que pressupõe a
linha média do corpo. Para Negrine (1986, p.29. Apud Pacher) “a lateralidade é por um lado, uma
bagagem inata e, por outro, uma dominância espacial adquirida”.

Para Cunha (1990. Apud J. Silva, T.S. Beltrame), há uma possível relação entre o desenvolvimento
motor e a aprendizagem escolar, sendo que esta relação se apresenta mais acentuadas nos primeiros
anos do ensino fundamental, onde a criança está sendo alfabetizada e que coincide com o período em
que costumam aparecer os primeiros sinais das dificuldades de aprendizagem (Fávero & Calsa,
2004).

No dicionário a palavra distúrbio traz o seguinte significado: perturbação orgânica ou social,
dificuldade: caráter de difícil, aquilo que o é, obstáculo, óbice, situação crítica, e, aprender: tomar
conhecimento de tomar de algo, retê-lo na memória graças a estudo, observação experiência, etc.
Para Ciasca (apud CARVALHO, CRENITTE, CIASCA, 2007) aprendizagem:

“É uma atividade individual que se desenvolve dentro de um sistema único e
continuo, operando sobre todos os dados recebidos e tornando-os revestidos
de significado. Este ato não é limitado a intenção ou ao esforço para reter
itens ou habilidades deliberadamente repetidas de momento a momento, mas
se amplia na qualidade do aprendido, no grau de abstração e com o
transcorrer da idade”.

No estudo sobre Dificuldades de Aprendizagem a literatura destaca dois principais perfis. O
primeiro, cujo enfoque é mais clínico, está relacionado a problemas em habilidades acadêmicas,
manifestado principalmente sob a forma de dificuldades de linguagem e aritmética (discalculia,
disgrafia, dislexia). No segundo perfil, os principais problemas dizem respeito a aspectos não
verbais. Crianças inábeis, com dificuldades na aquisição de movimento motor complexo, baixa
coordenação, falta de equilíbrio e controle postural, diminuição do tônus muscular e pouca
coordenação motora fina. (BONIFACCI, 2004 apud FAVERO, 2015).

As dificuldades de aprendizagem no ambiente escolar podem estar relacionadas ao não
desenvolvimento completo das habilidades psicomotoras. Elas podem ser expressas de diversas
formas, desde dificuldade de manter a atenção, até dificuldades de coordenação que aparecem na
grafia, como por exemplo, a dificuldade na escrita. Estas dificuldades se não forem identificadas a
tempo, podem influir negativamente tanto na vida escolar como no cotidiano dos escolares. Desta
forma se faz necessário e importante a realização da avaliação psicomotora como base para as
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aprendizagens escolares no sentido de reforçar o caráter preventivo e a importância de sua existência
nas instituições escolares visando o desenvolvimento integral dos alunos.

Tendo em vista o que a literatura fala entre as dificuldades de aprendizagem e a psicomotricidade e o
exposto acima, o objetivo geral desse estudo foi averiguar a relação entre o desenvolvimento
psicomotor e as dificuldades de aprendizagem em pré-escolares de uma rede pública de ensino da
cidade de Aracaju/Sergipe. De forma mais específica objetivou-se: 1) Traçar o perfil psicomotor dos
escolares do primeiro ano do ensino fundamental, e 2) Identificar e descrever com base no perfil
psicomotor as dificuldades que os escolares enfrentam e como estas podem interferir no processo de
aprendizagem.

MÉTODO

Esta pesquisa é uma pesquisa de caráter quanti-qualitativo, descritiva e transversal que tem por
objetivo averiguar a relação entre o desenvolvimento psicomotor e as dificuldades de aprendizagem
em pré-escolares de uma rede pública de ensino da cidade de Aracaju/Sergipe.

Para a realização do estudo, foi realizada a submissão deste ao Comitê de Ética em Pesquisa em
Seres Humanos – CEP da Universidade Federal de Sergipe, o qual aprovou todos os procedimentos
pré-estabelecidos com o protocolo de número 908.711.

A população foi composta por escolares de 6 e 7 anos, matriculadas no primeiro ano do Ensino
Fundamental de uma escola pública da Cidade de Aracaju – SE. A amostra foi constituída por 12
escolares de ambos os sexos (6 do gênero feminino e 6 do gênero masculino). Sendo elas
participantes de um projeto de extensão da Universidade Federal de Sergipe – UFS, cujo objetivo
geral é a otimização das habilidades acadêmicas dos escolares.

Para a coleta de dados, realizada entre junho e julho de 2019, o instrumento utilizado para avaliar o
desenvolvimento motor dos pré-escolares foi a Escala de Desenvolvimento Motor – EDM ( ROSA
NETO, 2002),no qual avalia as seguintes áreas do desenvolvimento: motricidade fina (óculo manual)
, motricidade global (coordenação), equilíbrio (postura estática), esquema corporal (imitação de
postura, rapidez), organização espacial (percepção do espaço), organização temporal (linguagem,
estruturas temporais) e lateralidade (mãos, olhos e pés). Esse instrumento determina a idade motora -
IM (que é um procedimento aritmético para pontuar e avaliar os resultados dos testes) e o quociente
motor – QM (que é obtido através da divisão entre a idade cronológica multiplicado por 100).

Os testes consistem em 10 tarefas motoras cada, sendo elas entre 2 e 11 anos, exceto os testes de
lateralidade que contém 3 tarefas para todas as idades. As tarefas são organizadas em nível de
complexidade, no qual os resultados positivos obtidos nos testes são representados pelo símbolo (1);
valores negativos (0); e valores parcialmente positivos são representados pelo símbolo (1/2). Ao final
da aplicação da EDM, é atribuída à criança uma determinada Idade motora, em cada uma das áreas
do desenvolvimento motor avaliado pelo instrumento, sendo após, calculada a idade motora geral
(IMG) e o quociente motor geral (QMG) da criança. Tais valores são quantificados e categorizados,
no qual permite classificar os resultados sendo eles: 130 ou mais (muito superior), 120-129
(superior), 110-119 (normal alto), 90-109 (normal médio), 80-89 (normal baixo), 70-79 (inferior) e
69 ou menos (muito inferior).

A Escala de Desenvolvimento Motor foi aplicada por uma graduanda do terceiro ciclo de um curso
de graduação em Terapia Ocupacional, de uma Universidade pública do interior do Estado de
Sergipe. O tempo médio de aplicação dos testes foi de 30 minutos. A coleta de dados se estendeu por
um período de 4 semanas.

Para a análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva através do programa calculadora de
estatística versão 4.7 (JOÃO GONDIM). Quanto a estatística descritiva utilizou-se a média, valor
mínimo, valor máximo e desvio padrão.
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RESULTADOS

TABELA 01 – VALORES DOS TESTES MOTORES GERAL

Variáveis Média Valor mínimo Valor máximo Desvio - padrão

Idade cronológica - IC 79,6 75,0 85,0 3,4
Idade motora geral 67,5 48,0 80,0 9,3
Motricidade fina – IM1 67,0 48,0 84,0 11,9
Motricidade global –
IM2 69,5 48,0 84,0 8,6

Equilíbrio – IM3 64,0 24,0 84,0 17,9
Esquema corporal – IM4 65,0 36,0 72,0 11,9
Organização espacial –
IM5 71,0 60,0 84,0 6,1

Organização temporal –
IM6 69,0 24,0 84,0 14,5

Idade positiva – IP
Idade negativa – IN 11,9 3,0 35,0 11,7
Quociente motor geral
– QMG 84,5 57,0 96,0 11,7

Motricidade fina – QM1 82,9 57,0 96,0 14,1
Motricidade global –
QM2 86,0 63,0 96,0 9,7

Equilíbrio – QM3 79,1 28,0 96,0 21,8
Esquema corporal –
QM4 78,4 46,0 96,0 14,7

Organização espacial –
QM5 88,3 72,0 96,0 7,9

Organização temporal -
QM6 85,6 28,0 96,0 18,5

NOTA: idade cronológica, Idades motoras e idade negativas expressas em meses.

TABELA 02 – VALORES DOS TESTES MOTORES QUANTO AO SEXO

Variáveis Média
Feminino Desvio Padrão Média

Masculino Desvio padrão
Idade cronológica - IC 79,5 3,1 79,8 3,9
Idade motora geral 68,83 5,8 66,3 12,4
Motricidade fina – IM1 68,0 9,7 66,0 14,6
Motricidade global –
IM2 71,3 1,6 68,0 12,3

Equilíbrio – IM3 68,0 9,7 60,0 24,0
Esquema corporal – IM4 64,0 14,5 66,0 10,0
Organização espacial –
IM5 70,0 4,8 72,0 7,5

Organização temporal –
IM6 72,0 0 66,0 21,1

Idade positiva – IP 0 0 0 0
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Idade negativa – IN 10,6 5,8 13,5 12,6
Quociente motor geral
– QMG 86,3 7,3 82,8 15,6

Motricidade fina – QM1 84,3 11,9 81,5 17,1
Motricidade global –
QM2 88,1 3,9 84,0 13,5

Equilíbrio – QM3 84,3 11,9 74,0 29,1
Esquema corporal –
QM4 79,5 17,1 79,3 13,7

Organização espacial –
QM5 87,5 7,3 89,1 9,1

Organização temporal -
QM6 89,5 3,5 81,8 26,6

NOTA: idade cronológica, Idades motoras e idade negativas expressas em meses.

A tabela 01 apresenta os valores descritivos para o desempenhos das habilidades motoras dos
participantes geral do estudo. E a tabela 02 apresenta a média e o desvio padrão do sexo feminino e
masculino separadamente. Serão considerados os resultados referentes ao Quociente Motor (QM),
pois de acordo com Rosa Neto (2002) esse dado se refere a divisão entre a idade motora e a idade
cronológica, onde o resultado é multiplicado por 100. Obtendo assim o desempenho motor.

É possível observar que há uma diferença significativa entre a média da idade cronológica (IC=79,6
meses), que está expressa em meses e a média da idade motora geral (IMG=67,5). Resultando em
uma idade negativa (IN=12,1 meses). O quociente motor geral (QM=84,5) dessa amostra, revela um
valor que é considerado como normal baixo (80-89) segundo o Manual de Avaliação Motora de Rosa
Neto (2002).

Em relação aos quocientes motores avaliados individualmente só dois apresentaram déficit em
relação a idade cronológica, sendo eles, equilíbrio (QM3=79) e esquema corporal (QM4=78,4),
ambos sendo classificados como inferior (70-79). Quanto as variáveis motricidade fina (QM1),
motricidade global (QM2), organização espacial (QM5) e organização temporal (QM6), ambas
apresentaram resultados classificados pela Escala de Desenvolvimento Motor “EDM” como normal
baixo.

De acordo com a tabela 02, ambos os sexos apresentaram o quociente motor geral (QMG feminino=
86,3; QMG masculino= 82.8) classificado como “baixo” de acordo com a Escala de
Desenvolvimento Motor “EDM” (ROSA NETO, 2002). Os resultados entre o sexo feminino e o
masculino foram correlatos, apresentando maior defasagem nas variáveis esquema corporal,
equilíbrio e motricidade fina, onde os resultados são classificados como “normal baixo”.

DISCUSSÃO

Ao analisar cada aspecto do desenvolvimento motor individualmente, a amostra aqui exposta
apresentou resultados inferiores à pesquisa de Rosa Neto (2002) feita na Espanha, com 29 crianças
com idades entre 6 e 7 anos, matriculadas no primeiro ano do ensino fundamental.

No estudo em questão as áreas motoras menos comprometidas foram a organização espacial, seguida
da motricidade global e organização temporal. Sendo as variáveis esquema corporal, equilíbrio e
motricidade fina as que apresentaram maior comprometimento.

Na pesquisa feita por Rosa Neto (2002) e anteriormente citada, as variáveis que apresentaram
maiores resultados foram motricidade fina, (QM1= 109,14) motricidade global (QM2= 111,97) e
organização espacial (QM5= 116,41). No qual são classificados pela EDM em normal médio
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(90-109) e normal alto (110-129). Os maiores comprometimentos foram nas variáveis equilíbrio
(QM3=84.93), esquema corporal (QM4=100,97) e organização temporal (QM6= 99,83).

Tais resultados demonstram que há uma semelhança entre as variáveis que apresentaram menor
comprometimento nos estudos de Rosa Neto (2002) na Espanha e a pesquisa aqui realizada, sendo
elas, organização espacial e motricidade global. Como também nas que obtiveram maior defasagem,
equilíbrio e esquema corporal. As variáveis motricidade fina e organização temporal, obtiveram
resultados opostos nos estudos, onde a organização temporal obteve menor comprometimento na
pesquisa em questão e maior comprometimento no estudo realizado por Rosa Neto (2002), e a
variável motricidade fina, tendo menor comprometimento nos escolares da Espanha e maior
comprometimento nos escolares brasileiros. Acredita-se que essa diferença seja decorrente dos
contextos ao qual os escolares estão inseridos.

Esquema corporal diz respeito a organização das sensações relativas ao seu próprio corpo em relação
com os dados do mundo exterior (PIERON apud FONSECA, 2008). O teste aplicado para avaliar
essa variável foi a prova de rapidez (6-11 anos), que consiste em fazer um único risco o mais rápido
que a criança conseguir em um tempo de 1 minuto, nos quadrados que estão em uma folha de papel
quadriculado com 25 cm x 18 cm. De acordo com os resultados, o esquema corporal foi a variável
que apresentou maior comprometimento na amostra do estudo, tendo um QM4= 78,4 para ambos os
sexos e QM4= 79,5 no sexo feminino e QM4= 79,3 no sexo masculino. Pain destaca que os
esquemas e as coordenações corporais são a infraestrutura da aprendizagem. Sendo o corpo, o ponto
de partida das possibilidades de agir e estando este comprometido é natural que as dificuldades se
manifestem também nas áreas da aprendizagem.

Equilíbrio é o controle da estabilidade postural, assegurado pelo sistema vestibular, que integra as
informações proprioceptivas, visuais, cinestésicas e tônicas recebidas pelo cerebelo, que por sua vez,
regula e coordena as respostas motoras adequadas para manter ou restabelecer o controle postural
(FONSECA, 2008). Para avaliar essa variável utilizou-se testes correspondes a 2 anos que consiste
no equilíbrio estático sobre um banco durante 10 segundos, até os 7 anos correspondente ao prova do
equilíbrio de cócoras também por um período de 10 segundos. Tal fato decorreu da dificuldade de
alguns alunos em realizar a prova correspondente a sua idade, o que implica na realização de provas
com idades inferiores. O equilíbrio (QM3) foi a segunda variável com maior déficit entre os
escolares de, tendo um resultado de QM3=74,0 (sexo masculino), QM3=84,3 (sexo feminino) e
QM3= 79,1(ambos os sexos). Segundo Fonseca (1995), a tonicidade e a equilibração são
fundamentais para a aquisição da linguagem, da leitura e escrita, bem como de outras funções
psíquicas superiores.

Onde o controle postural, baseado em sinergias tônico-musculares, vai
permitir posteriormente atingir a concentração psíquica superior, processo de
controle fundamental a qualquer aprendizagem, processo esse mais enfocado
em sinergias mentais e em procedimentos de elaboração e de planificação
que vão estar na origem da resolução de problemas. (FONSECA, p,61. 2008)

A motricidade fina, segundo Rosa Neto (2002) faz intervir simultaneamente os músculos dos ombros
e braços, do antebraço e da mão responsável pelo agarre manual, assim como os músculos
oculomotores, que regulam a fixação do olhar. Os testes de motricidade fina seguiu a mesma vertente
do equilíbrio, onde foi efetivada provas dos 4 aos 7 anos. Tendo em vista a dificuldade dos escolares
em realizar as provas correspondentes a sua idade cronológica. Os resultados para a variável
motricidade fina (QM1) foi de 81,5 (sexo masculino), 84,3 (sexo feminino) e 82,9 (ambos os sexos).

Dessa maneira, dificuldades nesta habilidade motora são caracterizadas por problemas de preensão,
traçado inseguro, movimentos impulsivos, sendo portanto fundamental para o desenvolvimento da
escrita. A escrita é antes de mais nada, um meio de comunicação e um meio de expressão pessoal
(LE BOUCH, 1988). A escrita consiste em uma organização de movimentos coordenados para
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reproduzir as formas e os modelos, constitui uma praxia motora (ROSA NETO ,2002). Onde a praxia
vem a ser o movimento intencional, organizado, tendo em vista a obtenção de um fim ou de um
resultado determinado (FONSECA, 1987). Segundo Le Boulch (1988), a aquisição da escrita exige a
educação da função de ajustamento. Onde deve-se proporcionar uma motricidade espontânea,
coordenada e rítmica, sendo o melhor aval para evitar os problemas de disgrafia.

Motricidade global é a habilidade para realizar movimentos adaptativos e expressivos ou praxias
globais, em que participa a globalidade do corpo, permitindo correr, saltar, saltitar, trepar, dançar,
nadar, etc. (FONSECA, 2008). A criança passa grande parte da sua vida na escola, e por isso sua
conduta está representada por sua atividade motora.

A organização espacial depende, ao mesmo tempo, da estrutura de nosso próprio corpo (estrutura
anatômica, biomecânica, fisiológica, etc.), da natureza do meio que nos rodeia e de suas
características (ROSA NETO, 2002). De acordo com Rosa Neto, a evolução da noção espacial
destaca a existência de duas etapas: uma ligada a percepção imediata do ambiente; outra baseada nas
operações mentais que saem do espaço representativo e intelectual.

Essa evolução se aplica igualmente a aquisição de uma dimensão da
orientação espacial (direita e esquerda). Assim se estabelece de forma
progressiva com a evolução mental da criança a aquisição e a conservação
das noções de distância, superfície, volume, perspectivas, e coordenadas que
determinam suas possibilidades de orientação e de estruturação do espaço em
que vive. (ROSA NETO, p.22, 2002).

O teste utilizado para avaliar essa variável consistiu na provas de 5 anos (jogo de paciência) ao qual
tem-se que colocar um retângulo de cartolina de 14 cm x 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 por alguns centímetros.
Dessa forma a criança tem que juntar os triângulos de maneira que resulte em algo parecido com o
retângulo, tendo duas tentativas, não podendo ultrapassar um minuto cada. De 6 anos
(direita/esquerda – conhecimento sobre si), identificar em si mesmo a noção de direita e esquerda,
com um total de três perguntas, sendo que todas devem ser respondidas corretamente. E por último a
de 7 anos (Execução de movimentos- execução de movimentos na ordem), onde o examinador
solicitará ao examinado que realize movimentos de acordo com a sequência dita por ele. Terá êxito
se a criança tiver 5 acertos sobre seis tentativas.

Os resultados para esse teste foram diferente das outras variáveis, tendo em vista que o sexo
masculino (QM5=89,1) obteve um escore maior que o sexo feminino (QM5= 87,5) e ambos os sexos
(QM5= 88,3). Castaño apud cita que a linguagem se relaciona como conhecimento do espaço, uma
vez que as estruturas gramaticais, tais como as preposições “antes” e “depois”, necessitam de uma
compreensão da organização do espaço. Lateralidade é a preferência da utilização de uma das partes
simétricas do corpo: mão, olho, ouvido, perna (ROSA NETO 2002). Os possíveis problemas de
aprendizagem relacionados com a lateralidade de acordo com Fischer (1977, p.27 apud PACHER),
classifica-os em dislexia, disortografia e discalculia.

Segundo Vitor da Fonseca (2008), dislexia é a dificuldade na aprendizagem da leitura, devida a uma
imaturidade nos processos auditivos, visuais, tátil-cinestésicos, e cognitivos responsáveis pela
apropriação da linguagem escrita. A discografia consiste na dificuldade na expressão da linguagem
escrita, revelada por fraseologia incorretamente construída, normalmente associada a atrasos na
compreensão e na expressão da linguagem escrita (Fonseca, 2008). Já a discalculia é a dificuldade
para a realização de operações matemáticas usualmente ligadas a uma disfunção neurológica, lesão
cerebral, assomatognósias, agnosias digital e deficiente estruturação espaço-temporal (Fonseca,
2008).

Quanto a lateralidade, Rigal (1987 apud Rosa Neto et al, 2000), afira que globalmente o hemisfério
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esquerdo, considerado como o hemisfério dominante na maioria dos sujeitos, intervém na linguagem
(leitura e escrita), nas funções analíticas e matemáticas; o hemisfério direito joga um papel na
organização espacial, reconhecimento dos rostos e música. Hemisfério esquerdo e dificuldades na
leitura e na escrita e calculo traduzem: problemas na sequência de fonemas; leitura lenta; pobre
capacidade na leitura; deficiência na habilidade grafomotora; incapacidade de expressar a adequada
sequência de palavras, frases ou ideias; confusão no uso de símbolos aritméticos expressados
verbalmente (PORTELLANO PEREZ, 1992 apud Rosa Neto et al, 2000).

O estudo apresentou maior prevalência para os problemas de aprendizagem no sexo masculino, como
afirma a literatura (Rosa Neto, 1996; Rosa Neto et al 2000 apud Rosa Neto et al, 2013). Todavia
como sugere Eckert (1993 apud Batistela; Neto, 2001), normalmente não é feita a comparação entre
os desempenhos motores entre os sexos feminino e masculino porque são sensíveis as diferenças.
Existindo somete alguns eventos em que um sexo tente a aumentar em relação ao outro.

No estudo de Rosa Neto, Oliveira e Pires (2000 apud Medina, Rosa, Marques) com crianças
disléxicas de 6 a 10 anos, os autores verificaram déficits nas áreas do desenvolvimento físico, motor
e no rendimento escolar, o que sugere que a identificação precoce das patologias do desenvolvimento
infantil pode ajudar na identificação das suas possíveis causas e na elaboração de programas de
intervenção para que a criança atinja o seu grau de maturação necessário.

Destaca-se ainda que as dificuldades de aprendizagem ou problemas de aprendizagem se originam de
desordens provenientes de fatores provenientes removíveis e não necessariamente de causas
orgânicas (GOMES, PAVÃO, 2001 apud Medina, Rosa, Marques).

Dessa maneira o estudo constatou que crianças com dificuldade na aprendizagem apresentaram
também prejuízos no desenvolvimento motor. Comprovando juntamente com os estudo de
Fonseca(1995) que relacionam motricidade e cognição.

CONCLUSÃO

Tendo como objetivo averiguar a relação entre o desenvolvimento psicomotor e as dificuldades de
aprendizagem em pré-escolares, a avaliação motora revelou que que a maior parte da amostra
apresentou um déficit motor em relação a idade cronológica. De modo geral o estudo mostrou a
relação entre as dificuldades de aprendizagem e o desenvolvimento motor, estando de acordo com a
literatura.
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