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Sumário
Objetivo: Avaliar o desenvolvimento motor de escolares com queixa de dificuldades de aprendizagem. Métodos: Foram avaliados 52
escolares, com idades entre sete e nove anos, matriculados no segundo ano do ensino fundamental da rede municipal de São
José/SC (Brasil), com queixa de dificuldades de aprendizagem. Nestas crianças foram aplicados o Manual de Desempenho Escolar MDE e os testes da Escala de Desenvolvimento Motor - EDM. Foi utilizada estatística descritiva. Resultados: Dos escolares, 80,7%
tiveram dificuldade na aprendizagem da leitura e da escrita. Em relação à avaliação motora, 46,2% dos escolares apresentaram
desenvolvimento motor considerado "normal baixo" pela EDM; 40,4% "normal médio"; 11,5% "inferior" e 1,9% "muito inferior". A
média do desenvolvimento motor geral do grupo (QMG = 88,5) foi classificada como "normal baixo"; as maiores dificuldades foram
na organização temporal e na organização espacial, ambas classificadas como "inferiores". A motricidade fina e o esquema corporal
foram classificados como "normal baixo", enquanto a motricidade global e o equilíbrio foram classificados em "normal médio".
Quanto à lateralidade, 53,8% eram destros, 42,3% tinham lateralidade cruzada e 3,8% lateralidade indefinida. Conclusão: Esses
resultados sugerem alterações na coordenação motora em crianças com dificuldades de aprendizagem, especialmente na
organização espacial e temporal.
Sumary
Objective: The aim of this study was to evaluate the motor development of children with learning disorders complaints. Methods: 52
students were evaluated aged between seven and nine years, from the second year of elementary education in São José/SC
(Brazil), who complained of learning disorders. The children were submitted to the Handbook School Performance - Tests MDE and
the Motor Development Scale - MDS. Descriptive statistic was used. Results: Our data showed that 80.7% of the students have
reading and writing difficulties. With regard to the motor evaluation, 46.2% of the children had "low average" motor development,

40.4% "medium average", 11.5% "inferior" and 1.9% "very inferior". The general motor development of the group (QMG=88,5)
was classified as "low average"; the main difficulties were in temporal and spacial organization, both classified as "inferior". Fine
motor control and body scheme were classified as "low average", while the global motricity and balance were classified as "medium
average". In relation to laterality, 53.8% of the students were right-handed, 42.3% presented crossed laterality and 3.8%
undefined one. Conclusion: Our data suggests that children with learning disorders show motor coordination alterations, mainly in
the spacial and temporal organization.
Resumo
Objetivo: Avaliar o desenvolvimento motor de escolares com queixa de dificuldades de aprendizagem. Métodos: Foram avaliados 52
escolares, com idades entre sete e nove anos, matriculados no segundo ano do ensino fundamental da rede municipal de São
José/SC (Brasil), com queixa de dificuldades de aprendizagem. Nestas crianças foram aplicados o Manual de Desempenho Escolar MDE e os testes da Escala de Desenvolvimento Motor - EDM. Foi utilizada estatística descritiva. Resultados: Dos escolares, 80,7%
tiveram dificuldade na aprendizagem da leitura e da escrita. Em relação à avaliação motora, 46,2% dos escolares apresentaram
desenvolvimento motor considerado "normal baixo" pela EDM; 40,4% "normal médio"; 11,5% "inferior" e 1,9% "muito inferior". A
média do desenvolvimento motor geral do grupo (QMG = 88,5) foi classificada como "normal baixo"; as maiores dificuldades foram
na organização temporal e na organização espacial, ambas classificadas como "inferiores". A motricidade fina e o esquema corporal
foram classificados como "normal baixo", enquanto a motricidade global e o equilíbrio foram classificados em "normal médio".
Quanto à lateralidade, 53,8% eram destros, 42,3% tinham lateralidade cruzada e 3,8% lateralidade indefinida. Conclusão: Esses
resultados sugerem alterações na coordenação motora em crianças com dificuldades de aprendizagem, especialmente na
organização espacial e temporal.
Introdução
Cada criança apresenta uma variação individual nos seus níveis de desenvolvimento; além de influências genéticas e de ritmo
maturacional, o ambiente e as tarefas vivenciadas influenciam no desenvolvimento motor1. É importante o desenvolvimento das
habilidades motoras e sua estimulação nas tarefas escolares, pois sabe-se que déficits nesta área podem influenciar o avanço em
tarefas relacionadas com aprendizagem em geral 2.
Alguns estudos indicam forte relação entre as habilidades motoras e o desenvolvimento cognitivo3-6. Segundo Fonseca (2005)7,
independentemente de reconhecer que muitas crianças com dificuldade de aprendizagem têm bom controle postural e perfeita
coordenação de movimentos, a maioria delas apresentam perfil motor dispráxico, com movimentos exagerados, rígidos e
descontrolados7. Essas implicações permitem considerar a necessidade de detectar de forma precoce as crianças com problemas
motores que possam apresentar dificuldades de aprendizagem5. No estudo longitudinal de Westendorp et al., 20148, os autores
verificaram que crianças com dificuldade em aprendizagem apresentaram menor desempenho nas habilidades motoras, quando
comparadas a crianças típicas, o que indica a necessidade de intervenções motoras nesta população, a fim de minimizar o atraso no
desenvolvimento motor 8.
Os índices de prevalência das dificuldades de aprendizagem são difíceis de determinar, devido às diferenças quanto às definições e
os critérios diagnósticos que se empregam, sendo também relacionada com exigências do sistema escolar, localização geográfica,
características de linguagem, gênero e herança9. De modo geral, aproximadamente 5% das crianças em idade escolar apresentam
problemas na leitura, escrita ou no cálculo 10.
A avaliação do desenvolvimento motor nessa população pode permitir estabelecer programas de atuação motora mais eficazes,
tendo em vista que a intervenção pode evitar ou atenuar incapacidade para desempenhar atividades esperadas para a faixa etária.
Considerando o aspecto motor essencial no desenvolvimento do aprendizado escolar, o objetivo deste estudo foi avaliar o
desenvolvimento motor de escolares com queixa de dificuldade de aprendizagem, da rede pública municipal de São José/SC
(Brasil).
Métodos
Trata-se de uma pesquisa transversal, do tipo descritiva, diagnóstica e de campo. Fizeram parte do estudo escolares com idades
entre sete e nove anos matriculados no segundo ano do ensino fundamental da rede pública municipal de São José/SC (Brasil).
De acordo com as informações obtidas na Secretaria Municipal de São José/SC, este município possui 17 unidades de ensino
fundamental, totalizando 1.520 alunos matriculados no segundo ano do ensino fundamental durante o período da pesquisa. Para o
estudo foram selecionadas três escolas de forma intencional, por estarem em zonas urbanas de três bairros (Barreiros, Kobrasol e
Forquilhinhas), minimizando o risco social, totalizando 456 escolares matriculados no segundo ano dessas três escolas,
representando 30% da população do segundo ano do município.
Por meio de um levantamento nas secretarias dessas escolas foram indicados pelos orientadores e supervisores educacionais 57
alunos que apresentavam indicativos de dificuldade de aprendizagem (12,5%). Deste número foram excluídas da amostra cinco
crianças, três por falta de autorização dos pais para a pesquisa e duas por estarem incapacitadas fisicamente para a realização dos
testes motores. Portanto, a amostra resultou em 52 crianças (32 meninos e 20 meninas) com queixas de dificuldade de
aprendizagem, representando 11,4% dos escolares das instituições participantes da pesquisa.
Para a caracterização da amostra foi aplicado um formulário pré-codificado, realizado em forma de entrevista com o responsável
legal da criança, contemplando questões relativas a antecedentes pré, peri e pós-natal, desenvolvimento neuropsicomotor e
estrutura familiar. O formulário foi aplicado na própria escola, após convite enviado ao responsável legal da criança.
Foi aplicado o Manual de Desempenho Escolar - Análise da Leitura e Escrita - MDE11, com o objetivo de identificar o desempenho
escolar. Este instrumento ajuda a identificar os problemas de aprendizagem escolar, dificuldades na leitura, escrita, linguagem
compreensiva e expressiva, déficit de atenção e concentração, lentidão no processo de alfabetização, disfunções relacionadas com
processo de leitura e escrita. Constitui-se de duas partes: a primeira direcionada à leitura e a segunda à escrita. O teste possui
aumento gradativo no nível de complexidade das tarefas e o resultado é calculado em função da média dos escores das provas.
Conforme a quantidade de acertos, as crianças podem ser classificadas nos seguintes níveis:
·
·
·
·

De 91% a 100% de acertos = nível ótimo;
De 71% a 90,9% de acertos = nível satisfatório;
De 51% a 70,9% de acertos = dificuldade;
≤ a 50,9% de acertos = não conseguiu realizar a tarefa.

Este instrumento é original da Espanha12 e foi adaptado à realidade brasileira13. Outros estudos já foram realizados no Brasil
utilizando este instrumento de medida14. O MDE foi aplicado por uma psicopedagoga e um psicólogo, ambos pesquisadores e
estudiosos do instrumento. Foi administrado individualmente, em sala apropriada dentro dos respectivos estabelecimentos

escolares, com boa luminosidade e sem interferência externa.
Na avaliação motora foi utilizada a Escala de Desenvolvimento Motor - EDM15, que divide a avaliação em seis áreas: motricidade
fina, motricidade global, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial, organização temporal e lateralidade. Este instrumento
determina as idades motoras (média aritmética dos resultados dos testes expressa em meses) e os quocientes motores (divisão
entre a idade motora e a idade cronológica multiplicado por 100). Assim, os resultados dos quocientes motores permitem a
classificação em: muito superior, superior, normal alto, normal médio, normal baixo, inferior e muito inferior. Para a determinação
da lateralidade foi avaliada a preferência da mão, do olho e do pé. Outros estudos realizados com a população escolar foram
publicados utilizando-se esta mesma escala 16,17.
Os testes referentes à avaliação do desenvolvimento motor foram executados sempre pelo mesmo avaliador, em local reservado,
sendo que os alunos foram retirados individualmente da sala de aula para a avaliação. As crianças avaliadas não tiveram nenhum
contato prévio com o instrumento de avaliação, sendo que cada teste foi explicado verbalmente e demonstrado pelo avaliador;
permaneceram com sua vestimenta normal, retirando somente as roupas que poderiam dificultar os movimentos nos testes
referentes à motricidade global e equilíbrio, bem como ficaram descalças para a realização destes dois testes. O tempo para cada
avaliação foi de aproximadamente 40 minutos, variando entre as crianças devido às diferenças individuais.
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas envolvendo Seres Humanos da Universidade do Estado de Santa
Catarina - UDESC (referência 145/05).
Os dados foram armazenados no programa SPSS 20.0, sendo utilizada a estatística descritiva, por meio de frequências simples e
percentuais, média, variância, desvio padrão, valor mínimo e valor máximo.
Resultados
Caracterização da amostra
Em relação às intercorrências pré, peri e pós-natal, foram relatados problemas durante a gestação por 17 responsáveis. Quanto ao
índice de exposição materna a substâncias tóxicas, o cigarro foi a consumida com maior frequência na gestação (n=9), seguido pelo
uso de medicamentos (n=7); as outras mães não fizeram uso de medicamentos ou substâncias tóxicas. A prematuridade (idade
gestacional < 37 semanas) foi observada em 13 casos da presente amostra. Baixo peso ao nascer (peso < 2.500 gramas) foi
observado em cinco casos. Em relação ao desenvolvimento neuropsicomotor no período lactente, 27 crianças pronunciaram as
primeiras palavras entre os 9 e os 12 meses; outras 16 as pronunciaram entre 12 e 18 meses e as demais (n=6) evidenciaram
atraso na linguagem (primeiras palavras após 18 meses). Duas mães não sabiam responder a essa questão. Quanto à idade da
aquisição da marcha, 37 crianças iniciaram o caminhar entre os 10 e os 15 meses; cinco entre os 16 e os 21 meses; quatro após os
meses; quatro após os 21 meses e quatro crianças antes dos 10 meses de idade. Não foi possível obter resposta referente a duas
crianças. Quanto à estrutura familiar, 31 moram com pai e mãe; 17 apenas com a mãe, um apenas com o pai e três moram com
outros (avós, tios). Todas as crianças participavam das aulas de educação física escolar três vezes por semana.
Desempenho escolar
Os resultados referentes ao desempenho escolar mostram que, na leitura de letras, 45 escolares (86,5%) realizaram a prova com
sucesso. Na leitura das sílabas, apenas 6 crianças (12%) realizaram a tarefa. Quanto à leitura das palavras, 41crianças (78,8%)
não conseguiram realizar a atividade e 44 (84,6%) não conseguiram ler oralmente um texto apropriado a crianças do segundo ano
do ensino fundamental.

Na escrita 36 crianças (69,2%) realizaram cópia ilegível e mostraram dificuldade nesta tarefa; 43 (82,7%) não conseguiram realizar
a tarefa de "ditado". Na produção de um texto escrito, 48 crianças (92,3%) não realizaram a tarefa.
De forma geral 42 crianças (80,7%) obtiveram dificuldade na aprendizagem da leitura e escrita, considerando tanto aquelas com
dificuldade quanto as que não conseguiram realizar as tarefas (Tabela 1).
Avaliação motora
Os resultados apresentados na Tabela 2 apontam diferença entre a média da idade cronológica e a média da idade motora geral,
revelando idade negativa (IN = 12,1 meses). Essa relação resulta no quociente motor geral (QMG = 88,5), correspondendo à
classificação "normal baixo" na EDM 15.
Em relação a cada área motora avaliada, os maiores comprometimentos foram observados na organização temporal e na
organização espacial, ambas classificadas como "inferior". A motricidade fina e o esquema corporal foram classificados como
"normal baixo", enquanto a motricidade global e o equilíbrio foram classificados em "normal médio", segundo a EDM 15.
De acordo com a EDM15, a classificação do desenvolvimento motor dos 52 escolares avaliados ficou distribuída em normal baixo
(n=24; 46,2%); normal médio (n=21; 40,4%); inferior (n=6; 11,5%); muito inferior (n=1; 1,9%).
A distribuição da classificação da lateralidade, segundo a EDM15, foi: destro completo (53,8%); cruzada (42,3%); indefinida
(3,8%). Não foi observado caso de lateralidade "sinistro completo".
Discussão
A anamnese revela a presença de alguns fatores de risco para as dificuldades de aprendizagem. No estudo de Zomignani et al.,
200918, verificou-se que a prematuridade pode levar a alterações anatômicas e estruturais do cérebro, podendo causar déficits
funcionais, tornando os prematuros sujeitos a problemas cognitivos e motores, assim como suas repercussões nas atividades de

vida diária18. Entretanto, cabe ressaltar que crianças que tiveram desenvolvimento normal durante a vida intrauterina, sem
nenhum risco ou complicação, também podem apresentar hiperatividade ou dificuldades de aprendizado, durante a infância ou até
mesmo na vida adulta 19.

Os dados da anamnese apontam que algumas crianças apresentaram atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, especialmente
na aquisição da linguagem e da marcha, sendo que a idade provável para a criança começar a falar as primeiras palavras é entre 9
e 12 meses de idade, enquanto a idade esperada para começar a caminhar sozinha é, em média, entre os 10 e 15 meses 15.
Os resultados do desempenho escolar mostram dificuldades específicas na leitura, na escrita e na leitura/escrita, confirmando as
queixas de dificuldade de aprendizagem. Os escolares se mostraram bons copiadores das palavras, talvez porque na cópia o modelo
é gráfico e visual e se encontra permanentemente presente diante da criança. A produção textual espontânea mostrou ser a etapa
de maior complexidade do manual, envolvendo problemas específicos de estruturação do discurso, coesão, argumentação,
organização de ideias, escolha de palavras, objetivo e destinatário do texto. A diferença entre essa categoria e o ditado é que este
último possui palavras preestabelecidas e na escrita espontânea as crianças organizam seu discurso interior e recorrem à escolha de
palavras que dominam para escrever e que normalmente são as mais conhecidas por elas.
No estudo de Capellini e Conrado (2009)20, os escolares apresentaram melhor desempenho em leitura oral e escrita por meio de
ditado de palavras reais do que de palavras inventadas, nas de alta frequência do que nas de baixa frequência e em palavras
inventadas regulares do que em regras irregulares, confirmando nossos achados. Dessa forma, a criança é capaz de ler melhor as
palavras de alta frequência do que as de baixa frequência e as palavras reais mais do que as inventadas21. Ressalta-se que erros
ortográficos contidos na escrita durante a alfabetização são naturais, pois as crianças estão no processo de aquisição desta
habilidade, aprendendo por meio de erros e acertos22 e o que parece é que crianças com dificuldade de aprendizagem apresentam
falhas no conhecimento e reconhecimento de regras ortográficas, se comparadas aos escolares sem dificuldade de aprendizagem21.
Um estudo de revisão encontrou que um adequado desenvolvimento da linguagem depende de fatores intrínsecos e extrínsecos,
mostrando a relevância da estimulação no âmbito familiar e da escolaridade dos pais 23.
De modo geral, as crianças com problemas de aprendizagem deste estudo apresentaram atraso em determinadas áreas do aspecto
motor, concordando com a literatura que sugere grande vínculo entre as habilidades motoras e o desenvolvimento cognitivo3-7,24.
Conforme nossos resultados, sete crianças tiveram o desenvolvimento motor geral classificado em níveis inferiores ao esperado
para a idade cronológica. Possivelmente, os resultados obtidos na motricidade global e no equilíbrio possam ter elevado a média do
desenvolvimento motor geral, já que foram áreas que apresentaram resultados elevados, indicando classificação dentro da
normalidade.
No presente estudo as maiores dificuldades foram detectadas na organização temporal e na organização espacial. A orientação
espacial é o desenvolvimento das capacidades vinculadas ao esquema corporal e à organização perceptiva relacionada com o
domínio progressivo das relações espaciais15. A organização temporal envolve as capacidades de apreensão e utilização dos dados
do tempo imediato15. Crianças com perturbações na estrutura temporal podem apresentar dificuldades na percepção dos intervalos
entre palavras ou na sequência de sílabas de uma palavra. No estudo de Souza e Capellini (2011)25 os escolares com dificuldade de
aprendizagem apresentaram desempenho inferior na habilidade de coordenação visomotora, posição no espaço, cópia, closura
visual, velocidade visomotora e de constância de forma em relação aos escolares sem dificuldades de aprendizagem. Isso também
confirma o postulado de Fonseca7 em relação aos problemas psicomotores e as dificuldades de aprendizagem; segundo ele, estas
crianças não seguem uma sequência espaço-temporal organizada, sendo esta uma das áreas motoras mais debilitadas nas crianças
com dificuldade de aprendizagem, o que confirma os resultados encontrados no presente estudo.
A motricidade e, posteriormente, a psicomotricidade representam a maturação do sistema nervoso central; sendo assim, é
compreensível que problemas psicomotores sejam evidenciados pelas crianças com dificuldade de aprendizagem7. Os resultados
encontrados por Pangelinan et al., 201126, suportam a noção de que cognição e habilidades motoras podem ser inter-relacionadas
tanto em nível de comportamento quanto da estrutura cerebral. Neste sentido, crianças com dificuldades de aprendizagem são
propensas a apresentarem alterações perceptivas visuais, devido a alterações em áreas cerebrais responsáveis pela percepção
visoespacial necessária para a escrita27. A maior parte das crianças com dificuldades específicas no cálculo apresentou pior
desempenho na percepção visual, habilidades motoras e na integração visuomotora, em comparação às crianças com rendimento
acadêmico normal 28.
No estudo de Alano et al., 201117, de crianças com dificuldades na aprendizagem, no qual foi utilizada a EDM para avaliar o
desenvolvimento motor, foi verificado maior dificuldade na organização temporal e espacial, concordando com os dados do presente
estudo. Em outra pesquisa, com o mesmo instrumento de avaliação, os autores concluíram que nos escolares com indicadores de
transtorno do déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) as maiores dificuldades encontradas foram na organização temporal (muito
inferior), na organização espacial (inferior) e no equilíbrio (inferior). Porém a motricidade fina, a motricidade global e o esquema
corporal foram classificados como "normal baixo"16. Tais resultados se mostram similares aos encontrados no presente estudo.

Não foram verificados atrasos na motricidade fina, no esquema corporal, na motricidade global e no equilíbrio, corroborando o
estudo anterior15. No estudo de Medina-Papst e Marques (2010)2 foi observado que, apesar das idades motoras alcançadas serem
inferiores à idade cronológica, a motricidade global e o equilíbrio apresentaram superioridade em relação às outras áreas da EDM;
porém, o maior atraso foi no esquema corporal das crianças com dificuldade de aprendizagem, discordando dos resultados
encontrados. Já no estudo de Rosa Neto et al., 201129, foi obtida classificação do esquema corporal em "muito inferior" nas
crianças com queixa de dificuldade na aprendizagem29. E no estudo de Westendorp et al., 20113, encontraram maiores
dificuldades, nas crianças com dificuldade de aprendizagem, nas habilidades locomotoras e controle de objeto, utilizando o Teste de
Desenvolvimento Motor Global - Test of Gross Motor Development ao compararem os sujeitos com crianças sem dificuldades. Estas
diferenças entre os estudos podem ser devido às características da amostra e aos diferentes instrumentos de avaliação motora.
A maior parte dos escolares da presente amostra apresentou dominância lateral definida, sendo a classificação "destro completo" a
mais frequente. Duas crianças (3,8%) apresentaram lateralidade indefinida, o que, segundo Fonseca (2005)7, pode resultar em
problemas de aprendizagem, já que a consciência da lateralidade é fundamental para o desenvolvimento neurológico da linguagem.
Nas crianças com TDAH a lateralidade indefinida apresentou frequência similar à da nossa amostra (3,2%)16.
Algumas limitações deste estudo devem ser destacadas: primeiramente, não foram investigados outros fatores nas crianças além
da dificuldade de aprendizagem, os quais poderiam interferir no desenvolvimento motor; também não foram separadas as crianças
com dificuldades específicas na escrita ou na leitura e na análise dos dados.
Conclusão
Nossos achados confirmam a literatura, que indica alterações motoras nas crianças com dificuldade de aprendizagem. Neste estudo,
as maiores dificuldades foram na organização temporal e espacial. Esses resultados permitem a elaboração de atividades motoras
mais adequadas para essa população, a fim de contribuir para o seu desenvolvimento integral mediante assimilações e adaptações
compensatórias que levem ao equilíbrio das funções motoras.
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