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RESUMO 

A educação psicomotora diz respeito à formação indispensável para todas 

crianças que sejam elas normais ou não. Segundo LE BOULCH (1882) responde as 

seguintes finalidades: garante o desenvolvimento funcional, ajuda a ampliar a 

afetividade e a equilibrar-se no ambiente humano. Também pode ser vista como 

preventiva na medida em que dá possibilidade a criança de se desenvolver melhor 

no ambiente que está inserida, e também como reeducativa quando trata de 

indivíduos que apresentam desde o mais leve retardo motor até problemas mais 

sérios. É um meio recomendado para combater a inadaptação escolar devido aos 

diversos recursos que oferece. Quando se refere à psicomotricidade, o fator 

tonicidade é seu alicerce fundamental, pois é ela que garante as atitudes, posturas, 

mímicas, as emoções etc., de onde emergem todas as atividades motoras humanas, 

tendo papel fundamental no desenvolvimento motor e psicológico (FONSECA, 

1995). Segundo Fonseca (1995) não é possível separar a motricidade da tonicidade, 

como não é possível separar a postura e a atitude do movimento voluntário. 

Comparando uma linha reta com a motricidade, o mesmo autor diz-nos que, “tal 

como a linha reta é composta por uma sucessão de pontos no espaço, também a 

motricidade é composta por uma sucessão de tonicidades, que no seu todo 

materializam a equilibração humana”. A BPM é composta por sete fatores 

psicomotores sendo eles: Tonicidade, Equilibração, Lateralização, Noção de Corpo, 

Estruturação Espaço- Temporal, Praxia Global e Praxia Fina, os quais são 

subdivididos em vinte e seis subfatores dos quais dão oportunidade suficiente para 

identificar o grau de maturidade psicomotora da criança e detectar sinais desviantes. 

O Objetivo deste trabalho é verificar o fator tonicidade no desenvolvimento 

psicomotor de escolares do Ensino Fundamental ciclo I. Com isso o educador terá 

subsídios necessários para propor situações que estimule o aluno a agir 

corretamente no ambiente, visando um maior desenvolvimento funcional. Trata-se 

de uma pesquisa horizontal, que possui natureza aplicada, de cunho qualitativo e 

quantitativo, objetivo exploratório, ou seja, visa tornar o problema explicito ou 

construir novas hipóteses através do método indutivo. Utilizamos a Bateria 

Psicomotora (BPM) desenvolvida por Vitor da Fonseca. FONSECA classifica o 

desempenho dos alunos em quatro perfis: deficitário (fraco), dispráxico (satisfatório); 

eupráxico (bom) e hiperpráxico (excelente). Neste trabalho foi utilizado somente o 



fator tonicidade, composto por cinco subfatores: extensibilidade, passividade, 

paratonia, diadocinesias e sincinesias. Os testes de tonicidade foram aplicados no 

dia 29 de outubro de 2014 na escola selecionada, em alunos do terceiro ano do 

ensino fundamental ciclo I do período matutino. Foram ao todo dezessete alunos 

sendo eles, treze do sexo masculino e quatro do sexo feminino, com faixa etária 

entre 8 e 9 anos. Foi disponibilizado pela escola uma sala de aula e a lista de 

chamada para a realização dos testes. Para a aplicação foram utilizados os 

seguintes materiais: Fita métrica, lápis, caderno, planilhas, goniômetro, colchonetes, 

mesa, cadeira e bolinha fisioterapêutica.  A presente pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisadas Faculdades Integradas padre Albino – FAMECA 

sob número CAAE 35285614.5.0000.5430. Os dados foram analisados calculando a 

media simples entre o resultado apresentado pelos alunos nos diversos testes que 

compõe o fator. Os resultados obtidos preliminarmente mostraram que o perfil 

psicomotor geral dos escolares no fator tonicidade foi caracterizado como normal, 

apresentando o perfil eupráxico em todos os subfatores.  Serra (2014) também 

utilizou a BPM como forma de comparação entre deficientes visuais (G.D.V) e não 

deficientes visuais (G.C), chegando a conclusão que apenas no fator tonicidade os 

sujeitos não apresentaram diferenças significativas de um para com outro, pois os 

testes realizados não dependiam de informações visuais. Dessa forma ambos 

encaixaram-se no perfil eupráxico (bom), com as médias equivalentes a 3,5. Nos 

trabalhos realizados por Ornelas (2001) e Souza (2012) com sujeitos portadores de 

síndrome de down, verificou-se que um dos aspectos por eles observados foi à 

hipotonia, ou seja, estado inadequado da tonicidade, o que contribui em muito para o 

atraso psicomotor destas em relação às outras crianças. As informações 

processadas neste caso são enviadas para a musculatura de forma mais lenta. 

Coelho (2011) utilizou a BPM como instrumento de observação do perfil psicomotor 

de crianças com autismo, na qual apresentaram um perfil dispráxico no fator 

tonicidade o que corresponde a ligeiras dificuldades de aprendizagem, evidenciando 

a hipotonia, dessa forma apresentando deficiência sensório-motora e difusões na 

fala. O autista evidencia disfunções específicas relativas aos processos relacionados 

com a responsividade a estímulos internos e externos sendo elas não processadas. 

Deste modo é necessária uma identificação precoce destes sintomas, um bom 

educador psicomotor pode auxilia-los em situações, estimulando seus alunos para 

um melhor desenvolvimento. Os resultados obtidos com a realização das sub tarefas 



do fator tonicidade dos sujeitos avaliados enquadraram-se na média 3, pois os 

alunos realizaram os testes de forma controlada e adequada, ficando no perfil 

eupráxico. 

Palavra Chave – Avaliação psicomotora. Tonicidade. Escolares  
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