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1. RESUMO 

 

Olhando ao nosso redor observamos que as crianças precisam adquirir 

uma grande bagagem de aprendizado e desenvolvimento, que envolve o afetivo, 

cognitivo e motor para que possa facilitar sua vida no decorrer do tempo e a 

realização de atividades. Com isso queremos analisar se a questão socioeconômica 

pode influenciar para uma melhora ou não, no desenvolvimento psicomotor dessas 

crianças, pois se diante do resultado dos testes poderemos buscar meios para 

solucionar os problemas encontrados. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A Educação Física que se resume em praticas pedagógicas que visam 

exclusivamente o ensino de técnicas e regras desportivas pré-determinadas através 

de metodologias diretivas, com certeza não servem mais. Devemos encarar a 

Educação Física com uma perspectiva mais abrangente, especialmente no que diz 

respeito ao aluno, pois o mesmo é um ser capaz de sentir, pensar e agir. 

Segundo Gonçalves (2010) e Oliveira (2013) a psicomotricidade é a 

ciência que estuda o individuo através do seu movimento, da sua ação e de seus 

aspectos motores; e uma boa estrutura da Educação Psicomotora é a base 

fundamental para o processo de aprendizagem da criança. O desenvolvimento 

evolui de forma progressiva, normalmente quando a criança apresenta dificuldade 

na aprendizagem, tem como principal motivo alguma deficiência no desenvolvimento 

psicomotor. Adquirindo uma boa experiência nesse requisito a mesma consegue 

conquistas que podem marcar sua vida emocional e intelectual.  

Na busca de aprofundar nesse assunto, vamos esclarecer se as 

diferenças sócias econômicas podem ou não influenciar no desenvolvimento 

psicomotor, estudando crianças do ensino público e privado, através de testes 

aplicados de forma compatível a sua idade, crianças de sete a nove anos, utilizando 

como referencia os testes descritos no livro “Manual de observação psicomotora” de 

Vitor da Fonseca, 1995; pois sabemos que a escola tem extrema importância no 

desenvolvimento do aluno, podendo proporcionar uma unidade funcional completa. 

 

 



3. OBJETIVO 

 

Avaliar o desenvolvimento psicomotor de crianças de níveis sociais 

diferentes, em escolas públicas e privadas, para assim concluir se essa diferença 

influencia o seu desenvolvimento. 

 

4. METODOLOGIA 

Esta pesquisa se caracteriza como um estudo transversal em que será 

realizada uma pesquisa de campo, e após será realizada pesquisa bibliográfica e 

documental. 

Os testes escolhidos para a aplicação foram propostos por Vítor da Fonseca, 1995. 

São eles: 

 Equilíbrio estático (apoio retilíneo) 

 Equilíbrio dinâmico (marcha controlada) 

 Noção do corpo (reconhecimento direito-esquerda) 

 Estruturação espaço-temporal (estruturação rítmica) 

 Praxia global (coordenação óculo manual) 

 Praxia global (coordenação óculo pedal) 

 Praxia fina (velocidade e precisão) 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para verificar o nível psicomotor dos alunos será utilizado os testes de 

equilíbrio estático (apoio retilíneo), equilíbrio dinâmico (marcha controlada), noção 

do corpo (reconhecimento direita-esquerda), estruturação espaço-temporal 

(estruturação rítmica), praxia global (coordenação óculo-manual), praxia global 

(coordenação óculo-pedal), praxia fina (velocidade e precisão) que compõem a 

bateria de teste psicomotora do autor Fonseca (1995) as descrições bem como seu 

método de avaliação psicomotora: 

TESTE 1 - Equilíbrio Estático (Apoio Retilíneo). 

Descrição: A criança deve colocar um pé no prolongamento exato do outro, 

estabelecendo o contato do calcanhar de um pé com a ponta do pé, com os olhos 

fechados.  



Pontuação Desempenho da Criança:  

4, se a criança se mantém em equilíbrio estático durante 20 segundos sem abrir os 

olhos, revelando um controle postural perfeito e preciso; admitem-se ajustamentos 

posturais quase imperceptíveis; as mãos não devem sair da posição do quadril.   

3, se a criança se mantém em equilíbrio durante 15-20 segundos sem abrir os 

olhos, revelando um controle postural adequado, com pequenos e poucos 

discerníveis ajustamentos posturais e ligeiros movimentos faciais gesticulações, 

osculações, etc.  

2, se a criança se mantém em equilíbrio durante 10-20 segundos sem abrir os 

olhos, revelando dificuldades de controle e disfunções vestibulares e cerebelosas; 

frequentes movimentos associados.   

1, se a criança se mantém em equilíbrio menos que 10 segundos sem abrir os olhos, 

ou se a criança não realiza tentativas; sinais disfuncionais vestibulares e 

cerebelosas bem marcados, permanentes reequilibrações, quedas; movimentos de 

compensação das mãos contínuos, etc. 

TESTE 2 - Equilíbrio Dinâmico (Marcha Controlada). 

Descrição: A criança deverá evoluir no solo em cima de uma linha reta com 3m de 

comprimento, de modo que o calcanhar de um pé toque na ponta do pé contrário, 

permanecendo sempre com as mãos nos quadris.  

Pontuação Desempenho da Criança:   

4, se a criança realiza a marcha controlada em perfeito controle dinâmico, sem 

qualquer reequilibração compensatória; realização perfeita, matura, econômica e 

melódica.   

3, se a criança realiza a marcha controlada com ocasionais e ligeiras 

reequilibrações, com ligeiros sinais difusos, sem apresentar qualquer desvio.   

2, se a criança realiza a marcha controlada com pausas frequentes, com 

reequilibrações exageradas, quedas e frequentes sinais vestibulares e cerebelosos; 

movimentos involuntários, frequentes desvios, sincinesias, gesticulações crônicas e 

frequentes reajustamentos das mãos nos quadris, movimentos coreiformes e 

atetotiformes, sinais de insegurança gravitacional dinâmica.   

1, se a criança não realiza a tarefa ou se realiza de forma incompleta ou imperfeita, 

com sinais disfuncionais óbvios e movimentos coreáticos ou atetóides. 

 

 



TESTE 3 - Noção do Corpo (Reconhecimento direita-esquerda).  

Descrição: Para a criança em idade escolar, as solicitações verbais envolvem todas 

as anteriores de localização bilateral, mais outras solicitações que envolvem 

contralateral (cruzamento da linha média do corpo) e localização reversível 

(localização no outro, isto é, mudança do conceito de localização espacial). 

Pontuação Desempenho da Criança: 

 4, se a criança realiza as quatro ou oito tarefas de forma perfeita e precisa. 

 3, se a criança realiza três ou seis das tarefas, evidenciando ligeiras hesitações e 

confusões.  

2, se a criança realiza duas ou quatro tarefas, revelando uma hesitação e uma 

confusão permanentes.   

1, se a criança não realiza as tarefas ou se realiza uma ou duas ao acaso, 

demonstrando marcada hesitação e confusão na identificação nas partes do seu 

corpo (desintegração somatognósica e confusão cinestésica geral). 

TESTE 4 - Estruturação Espaço-Temporal (Estruturação Rítmica)  

Descrição: Sugere-se à criança que ouça com muita atenção a sequência de 

batimentos apresentada pelo observador, devendo, em seguida, sugerir-lhe que 

reproduza exatamente a mesma estrutura e o mesmo número de batimentos. 

Pontuação Desempenho da Criança: 

4, se a criança reproduz exatamente todas as estruturas com estrutura rítmica e o 

número de batimentos precisos, revelando uma perfeita integração auditivo-motora.   

3, se a criança reproduz quatro ou cinco estruturas com uma realização adequada 

quanto à sequência e ritmo, embora com ligeiras hesitações ou descontroles 

psicotônicos.   

2, se a criança reproduz três das cinco estruturas, revelando irregularidades, 

alterações de ordem e inversões, demonstrando dificuldades de integração rítmica.   

1, se a criança reproduz duas das cinco estruturas ou se é incapaz de realizar 

qualquer delas, revelando nítidas distorções perceptivo-auditivas. 

TESTE 5 - Praxia Global (Coordenação Óculo-Manual)  

Descrição: Sugere-se a criança (na posição em pé) que lance uma bola de tênis 

para dentro de um cesto de papéis colocado em cima de uma cadeira, a uma 

distância de 2,50m. Deve-se realizar apenas um ensaio e em seguida quatro 

lançamentos. Pontuação Desempenho da Criança: 



4, se a criança enfiar quatro ou três dos quatro lançamentos, revelando perfeito 

planejamento motor e preciso autocontrole com melodia cinética e eumetria.   

3, se a criança enfiar dois dos quatro lançamentos, revelando adequado 

planejamento motor e adequado controle visuomotor, com sinais disfuncionais 

indiscerníveis.   

2, se a criança enfia um dos quatro lançamentos, revelando dispraxias, distonias, 

disquinesias e discronias.   

1, se a criança não enfia nenhum lançamento, revelando dispraxias, distonias, 

disquinesias, discronias óbvias, além de sicinesias, reequilibrações, hesitações de 

dominância, desorientação espaço-temporal, movimentos coreoatetóides, etc. 

TESTE 6 - Praxia Global (Coordenação Óculo-Pedal)  

Descrição: Sugere-se à criança (na posição em pé) que realize chutes na bola de 

tênis com o objetivo de fazer a bola passar entre as pernas da cadeira, a uma 

distancia de 2,50m. Deve-se realizar apenas um ensaio e em seguida quatro 

chutes. Pontuação Desempenho da Criança: 

4, se a criança acertar quatro ou três dos quatro chutes, revelando perfeito 

planejamento motor e preciso autocontrole com melodia cinética e eumetria.   

3, se a criança acertar dois dos quatro chutes, revelando adequado planejamento 

motor e adequado controle visuomotor, com sinais disfuncionais indiscerníveis.   

2, se a criança acertar um dos quatro chutes, revelando dispraxias, distonias, 

disquinesias e discronias.   

1, se a criança não acertar nenhum chute, revelando dispraxias, distonias, 

disquinesias, discronias óbvias, além de sicinesias, reequilibrações, hesitações de 

dominância, desorientação espaçotemporal, movimentos coreoatetóides, etc. 

TESTE 7 - Praxia Fina (Velocidade e Precisão)   

Descrição: Sugere-se à criança (na posição sentada) que realize o maior número de 

cruzes durante 30 segundos, tendo como referencias espaciais os limites dos 

quadrados do papel e a realização sequencial da esquerda para a direita. 

Pontuação Desempenho da Criança: 

4, se a criança realiza mais de 20 cruzes.  

3, se a criança realiza entre 20 e 15 cruzes.  

2, se a criança realiza entre 15 e 10 cruzes.  

1, se a criança realiza menos de 10 cruzes, ou não completa a tarefa. 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Serão analisadas crianças de sete a nove anos, de diferentes classes 

sociais da cidade de Amparo e Itapira, as crianças serão avaliadas nos locais, sendo 

escolas e núcleo de assistência integral. 

Não haverá exclusão, todas as crianças participarão do estudo. E através 

dos testes aplicados, chegaremos à conclusão sobre o desenvolvimento psicomotor 

das mesmas. 

A hipótese inicial é de que um nível socioeconômico mais elevado poderá 

influenciar positivamente o desenvolvimento psicomotor. 

Todos os dados coletados serão tabelados em uma planilha de Excel e 

serão analisados e utilizados somente para a pesquisa proposta. 
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ANEXO (S) 

ANEXO A - QUESTIONÁRIO DE CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 

BRASIL (ABEP, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 


