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Este estudo foi elaborado com o intuito de trazer uma reflexão sobre a 

necessidade de identificar e avaliar crianças como forma preventiva, detectando 

possíveis problemas psicomotores que possam dificultar a aprendizagem. Com isso 

o educador terá subsídios necessários para conhecer melhor o seu aluno, sabendo 

de suas necessidades e potencialidades psicomotoras. Trata- se de pesquisa de 

natureza aplicada com abordagem quanti-qualitativa, cujo objetivo foi traçar o perfil 

psicomotor, identificar e avaliar os indivíduos. O método utilizado foi o indutivo, uma 

vez que a indução é o raciocínio que após considerar um número suficiente de 

casos particulares, para chegar ao conhecimento ou demonstração da verdade, 

parte de fatos particulares, comprovados, para tirar uma conclusão que pode ser 

generalizada. Utilizamos a Bateria Psicomotora (BPM), criada por Vitor da Fonseca 

(1995), protocolo de observação baseado num conjunto de tarefas que permite 

detectar déficit funcional em termos psicomotores cobrindo a integração sensorial e 

perceptiva que se relaciona como o potencial de aprendizagem da criança. Ela é 

dividida em sete fatores psicomotores: tonicidade, equilibração, lateralização, noção 

de corpo, estruturação espaço- temporal praxia global, praxia fina; dos quais 

optamos em avaliar apenas a lateralização. A pesquisa foi realizada na Escola 

Municipal Santos Aguiar na cidade de Catanduva/SP, com 20 alunos do 3° ano do 

Ensino Fundamental ciclo I, na faixa etária entre 7 a 8 anos, sendo 15 meninos e 5 

meninas. Foram realizados os testes individualmente com cada aluno, onde cada 

monitor exercia uma função: como fazer anotações, executar a aplicação do teste e 

realizar o monitoramento dos demais alunos. A partir BPM, formulamos uma ficha 

para coleta minuciosa dos dados, e analisamos os subfatores inicialmente por 

gênero e posteriormente o grupo todo. Nos subfatores ocular, auditivo, manual e 

pedal, os meninos apresentaram cotação média igual a 3,75 pontos enquanto as 

meninas 3,85; já na média geral do fator lateralização a média do grupo foi 3.58. 

Assim podemos classifica-los com o perfil hiperpráxico, pois todos os indivíduos 

realizam de forma completa, adequada e controlada a maioria dos fatores, podendo 

surgir um ou outro subfator que revela imaturidade ou imprecisão de controle. Com 

este protocolo foi possível traçar o perfil psicomotor dos sujeitos, e assim identificar 

as crianças com possíveis dificuldades de aprendizagem de forma que o professor 

possa intervir para aprimorar algumas das suas capacidades básicas. Deste modo é 

indicado que o professor de educação física utilize habitualmente no meio escolar de 

https://www.google.com/search?q=deficit&spell=1&sa=X&ei=nXw5VdzfHse9sAWKuYCYCw&ved=0CBkQvwUoAA


forma construtiva a psicomotricidade.              

 

Palavras chave: Bateria Psicomotora. Desenvolvimento psicomotor. 

Lateralização. 
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