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RESUMO:  

Resultados de vários estudos fornecem informações relevantes à literatura do 

desenvolvimento infantil sugerindo que há uma relação positiva entre habilidades 

motoras fundamentais e auto-percepção da competência motora nas crianças em 

idade pré-escolar (Peréz & Sanz, 2005; Robinson, 2010). O estudo realizado teve 

como principal objectivo explorar a percepção de competência motora e o 

desenvolvimento motor em 40 crianças de idade pré-escolar (Min. 60 meses, Max. 

72 meses, DP = 3.31) sem perturbações do desenvolvimento e da aprendizagem. 

Os instrumentos utilizados foram a Escala de auto-percepção de competências e 

aceitação social para crianças (Harter & Pike, 1984; traduzida e adaptada à 

população portuguesa por Ducharne, 2000, 2004), em imagens para o pré-escolar e 

a subescala Locomoção, da Escala de Desenvolvimento Mental de Griffiths (Luiz et 

al, 2006; tradução portuguesa CEGOC, 2007). As crianças deste estudo evidenciam 

percepção e desenvolvimento psicomotor que não é diferenciado pelo género. Não 

existem diferenças nas habilidades de salto e de equilíbrio entre género, porém os 

meninos evidenciam superioridade nas habilidades com bola. A idade está 

associada positivamente à locomoção, isto é, às habilidades psicomotoras globais, 

bem como às habilidades de salto. O desenvolvimento motor não parece ser preditor 

da percepção de competência motora. As crianças deste estudo não são precisas 

nas suas percepções de competência motora real. Os resultados obtidos neste 

estudo são genericamente consentâneos com os de outros estudos realizados no 

mesmo âmbito de investigação. 
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ABSTRACT: 

Several studies in the literature have suggested a positive relation between the self-

perceived motor competence (MC) and the fundamental motor skills in pre-school 

children (Peréz & Sanz, 2005; Robinson, 2010). In this study we explore the 

perception of the MC and the actual motor development (MD) in 40 children (20 boys 

and 20 girls) preschoolers (Min. 60 y old, Max. 72 y old, SD = 3.31) with normal 

development and learning competences. The pictorial scale of perceived 

competence and social acceptance for young children, and the locomotor subscale 

of the Griffiths Mental Development Scales were the instruments used in this study. 

The MC of the sampled boys and girls are perceived in a similar way. Furthermore, 

both genders show a similar MD. There were no differences in the jumping and 

balance abilities between boys and girls, however, the boys were found to have 

better ball skills. The age is positively associated with locomotor skills, that is, 

fundamental motor skills, as well as with the jumping skills. The MD seems not be a 

predictor from the MC perception. The children in this sampling were not precise 

about their real MC perceptions, the vast majority of the children showed a high MC 

perception when, in reality, they possessed low percentiles of MD. The data obtained 

in this study are in good agreement with similar studies. 

 

Key-words 

Perceived physical competence; child development; motor development; 

fundamental motor skills. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os cinco primeiros anos de vida caracterizam-se pelo surgimento de uma 

profusa variedade de habilidades motoras globais e finas (Gesell, 1966). As 

habilidades motoras fundamentais emergem mesmo antes do nascimento e, ao 

longo dos primeiros anos de vida, são adquiridas, desenvolvidas e refinadas (Utley & 

Astill, 2008). Habilidade motora é definida como acção ou tarefa cuja finalidade é 

alcançar efectiva e eficientemente um objectivo específico através do movimento. A 

habilidade motora é classificada em global ou fina de acordo com o envolvimento 

muscular (Utley & Astill, 2008). Isto é, se o movimento envolver grandes grupos 

musculares para estabilizar a acção (por ex., sentar, ficar de pé, andar), designa-se 

motricidade global; se envolver pequenos grupos musculares com emprego de força 

mínima, denomina-se motricidade fina. A motricidade global inclui também as 

habilidades posturais e controlo da cabeça e outras partes do corpo principalmente 
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do seu eixo. A motricidade fina refere-se ao uso das mãos e dos dedos: 

aproximação, preensão e manipulação dos objectos (Gallahue & Ozmun, 2005). 

As habilidades motoras podem ser classificadas em 3 grupos: habilidades 

de locomoção, que permitem deslocar o indivíduo de um espaço para outro, como 

a marcha e a corrida; de equilíbrio ou estabilidade, que envolvem o mínimo de 

movimento ou sem movimento da base de suporte, como ficar apoiado num só pé; e 

de manipulação, que incluem movimentos finos das mãos e habilidades mais 

globais que envolvem o controlo de objectos com as mãos e os pés, como lançar e 

apanhar uma bola (Gabbard, 2008).  

Durante os dois primeiros anos de vida a maioria das crianças adquire as 

habilidades básicas de postura, locomoção e manipulação, o que permite 

igualmente evoluir nas habilidades de autonomia pessoal (Utley & Astill, 2008). 

Através do brincar, as crianças desenvolvem uma ampla variedade de habilidades 

de locomoção, equilíbrio e manipulação (Gallahue & Ozmun, 2005).  

Depois da aquisição das habilidades motoras rudimentares o reportório 

motor da criança evolui para estágios mais maduros atingindo a maioria das 

habilidades motoras fundamentais por volta dos 6 anos (Gallahue & Ozmun, 

2005). O período durante o qual os comportamentos adquiridos emergem, expande-

se aproximadamente dos 2 aos 6/7 anos e proporcionam uma parte substancial das 

habilidades motoras, em que habilidades mais especializadas vão assentar. 

Contudo existem diferenças individuais (Gabbard, 2008; Utley & Astill, 2008). Com 

prática razoável, no final do 6.º ano de vida, a maioria das crianças adquire pelo 

menos algumas características maduras de padrões de movimento (Gabbard, 2008). 

Mais de 30 habilidades motoras fundamentais, que emergem durante a infância, 

foram identificadas (Gabbard, 2008). A aquisição das habilidades é universal, 

sequencial e preditível (Gabbard, 2008; Gallahue & Ozmun, 2005), estabelecida por 

potencial genético e influenciada por factores ambientais (Venetsanou & Kambas, 

2010).  

De acordo com Gallahue e Ozmun (2005), as habilidades motoras 

aperfeiçoam com a idade e com a prática, com domínio do género masculino, 

excepto no período pré-púbere. Da revisão da literatura efectuada, encontrou-se 

estudos que relatam não haver diferenças de género para a idade pré-escolar 

(Andrade, Neto & Ducharne, 2008; Fisher et al, 2005; Pollatou, Katamidou & 

Gerodimus, 2005) e outros que dão vantagem ao género masculino (Finn, 

Johannsen & Speckerm 2002; Graf et al, 2004; Robinson, 2010). As diferenças de 

desempenho motor em relação ao género nas idades pré-escolares devem-se às 

influências sócio-culturais, variáveis entre meninas e meninos, sobretudo nas 
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habilidades com bola, onde indubitavelmente o género masculino, em qualquer 

franja etária, tem superioridade (e.g. Andrade, Neto & Ducharne, 2008; Barnett, 

Morgan, van Beurden & Beard, 2008; Hardy, King, Farrell, Macniven & Howlett, 

2009; Savage, 2002; Valentini, 2002). 

 

A dificuldade para interpretar os resultados produzidos em estudos relativos 

às habilidades motoras e às diferenças de género em crianças em idade pré-

escolar, parece prender-se com a diversidade dos instrumentos de avaliação e as 

habilidades motoras fundamentais que estes colocam em evidência. Na 

generalidade, os estudos avaliam o desenvolvimento motor avaliando competências 

físicas que combinam habilidades motoras. A literatura sobre o tema não apresenta 

consenso quanto à metodologia que deve ser usada para avaliar a actividade física 

ou a definição de habilidades motoras, e a avaliação das duas variáveis apresenta 

problemas práticos, sobretudo em crianças pequenas, como afirmam Fisher et al 

(2005). 

Vasta investigação analisa as competências motoras em relação à actividade 

física em idade pré-escolar (eg. Fisher et al, 2005; Williams et al, 2008) e escolar 

(eg. Raudsepp & Päll, 2006; Wrotniak, Epstein, Dorn, Jones & Kondilis, 2006). Uma 

linha predominante da investigação em desenvolvimento motor infantil, pesquisa o 

desenvolvimento associado à prática de actividade físico-motora (eg. Fisher et al, 

2005; Williams et al, 2008). Os resultados empíricos destes estudos, em crianças de 

idade pré-escolar, mostram associação positiva entre habilidades motoras 

fundamentais e actividade motora, e enfatizam a importância de fornecer espaços e 

actividades não estruturadas para promoção do desenvolvimento global (Hinkley, 

Crawford, Salmon, Okely & Hesketh, 2008; Lubans, Morgan, Cliff, Barnett & Okely, 

2010) e de um estilo de vida saudável precoce (Lubans, Morgan, Cliff, Barnett & 

Okely, 2010; Stodden et al, 2008).  

Vários autores concluem que as crianças com habilidades motoras melhor 

desenvolvidas são mais activas e envolvem-se mais em actividade motora (e.g. 

Fisher et al, 2005; Williams et al, 2008). Inversamente, crianças com baixa 

competência motora participam menos em actividades activas recreacionais e 

desportivas, não acompanhando os pares nestas actividades (Hands, 2008).  

Um estudo de Reeves, Broeder, Kennedy-Honeycutt, East e Matney (1999) 

com o objectivo de analisar a relação entre proficiência motora e condição física, em 

crianças de 5-6 anos, observou uma correlação entre corrida ½ milha (parâmetro da 

condição física) e as provas de coordenação bilateral, força e equilíbrio, medidas 

pelo Teste de Proficiência Motora de Bruininks-Oseretsky. Uma relação significativa 
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foi encontrada, na mesma investigação, entre força e proficiência motora. As 

crianças deste estudo, comparando com os scores padronizados, apresentaram 

uma idade motora equivalente à sua idade cronológica na corrida e força, 

equivalente na coordenação bilateral, e inferior no equilíbrio. Estes resultados mais 

antigos evidenciam, igualmente, a associação entre habilidades motoras e 

actividade física, na infância. 

 

A revisão realizada por Venetsanou e Kambas (2010) sobre os factores 

ambientais que afectam o desenvolvimento motor de crianças em idade pré-escolar, 

sistematizou 4 domínios: (1) características da família, (2) contexto sócio-cultural; (3) 

infantários; e (4) programas de intervenção psicomotora.  

As influências parentais no desenvolvimento motor da criança, em idade pré-

escolar, e na prática de actividade motora são evidenciadas na literatura por vários 

estudos (e.g. Colls, Martelaer, Samaey & Andries, 2011; Gustafson & Rhodes, 2006; 

Loprinzi & Trost, 2010). As conclusões mostram que filhos de pais fisicamente mais 

activos, tendem a ser mais activos. Welk (1999) identificou 4 formas parentais de 

promoção de actividade motora nas crianças: encorajamento à prática, envolvimento 

(ex. passeios familiares a pé, jogar à bola, etc.), facilitação (por ex., para obter 

equipamentos para a prática) e modelos parentais activos. 

Tomando em atenção o número de horas que as crianças passam 

diariamente no infantário, torna-se óbvio a importância que o contexto escolar 

assume no desenvolvimento psicomotor da criança. Finn, Johannsen e Specker 

(2002) num estudo com crianças de 3-5 anos, identificaram o infantário como maior 

preditor de actividade motora. Esta evidência reforça a importância de promover 

programas de actividade motora nos infantários, de qualidade e adequados ao 

desenvolvimento da criança, ministrados por técnicos especializados em 

desenvolvimento motor infantil com recurso a material lúdico e diverso.  

Iivonen, Sääkslahti e Nissinen (2011) analisaram a eficácia da aplicação de 

um programa de actividade motora durante um ano em crianças de 4-5 anos, 

relatando ganhos no equilíbrio para o género feminino e na velocidade para o 

masculino e, para ambos os géneros, na habilidades de salto e manipulativas. 

Ganhos ao nível do desenvolvimento motor após 12 semanas de intervenção, de 

periodicidade trissemanal, em crianças de 5-6 anos, foram também relatados por 

Sheikh, Safania e Afshari (2011). Os resultados deste estudo mostraram efeitos 

significativos, em ambos os géneros, para o equilíbrio, velocidade e força, e 

coordenação para o género masculino. 
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Um grupo de crianças entre os 5-7 anos, com baixa competência motora, 

estudado longitudinalmente por cinco anos (Hands, 2008) demonstrou, em cada 

ano, resultados mais baixos nas habilidade motoras avaliadas: salto a pés juntos, 

equilíbrio estático durante 30’’, lançamento de uma bola de ténis e 50 m corrida 

(equilíbrio dinâmico e coordenação de braços e pernas) tornando-se mais 

acentuados ao longo do tempo, na corrida e equilíbrio estático. van Beurden, Zask, 

Barnett e Dietrich (2002) alertaram para a importância de implementar programas 

dirigidos às habilidades motoras fundamentais nas idades pré-escolares após 

verificarem, num estudo com crianças australianas entre 7-9 anos (N = 1045), que 

as habilidades motoras ainda não estavam num nível maduro.  

As idades pré-escolares são caracterizadas por mudanças significativas na 

aquisição e desempenho locomotor e nas habilidades de controle do objecto 

(Williams et al, 2008). Nesta franja etária, com os objectivos de promover as 

habilidade motoras, potenciar outras mais especializadas e encorajar a prática de 

actividade física futura, as crianças devem beneficiar de actividades motoras não-

estruturadas e estruturadas, em espaços ao ar livre e fechados, que realcem as 

habilidades globais (NASPE, 2009). As Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar (1997) dirigidas às crianças portuguesas, destacam a expressão 

motora, através de jogos de movimento, dança, actividades com música, para 

aperfeiçoar a motricidade global e fina, o esquema corporal, as relações no espaço 

e socialização, apoiada em materiais existentes na sala e espaços exteriores, ou 

ainda ter lugar em espaços próprios equipados para o efeito.  

Cools, Martelaer, Samaey e Andries (2011) realçam que nas idades pré-

escolares, as crianças devem beneficiar de actividades organizadas com objectivos 

desenvolvimentais, em vez de actividades competitivas e de intervenções familiares 

que enfatizam a importância de oferecer oportunidades suficientes para apoiar o 

desenvolvimento global da criança. Os técnicos devem trabalhar igualmente com os 

pais, para monitorizar o desenvolvimento e para incentivar as crianças a se envolver 

em actividades que promovam o desempenho de habilidades motoras, pois crianças 

com habilidades motoras melhor desenvolvidas são mais activas e envolvem-se em 

mais actividade física do que as crianças com habilidades motoras menos 

desenvolvidas (Williams et al, 2008). As crianças com baixo nível de proficiência 

motora, apresentam alterações nas habilidades motoras fundamentais como correr, 

saltar e lançar uma bola e nas capacidades físicas de força e resistência (Hands, 

2008). Se as crianças não são capazes de correr, saltar, lançar, etc., de forma 

proficiente, terão oportunidades limitadas, em comparação aos pares, no 



Mestrado em Reabilitação Psicomotora | 2011-2012 
	  

	   7 

envolvimento em actividade física futura, por que não têm as habilidades prévias 

para um estilo de vida activo (Stodden et al, 2008).  

 

Resultados de vários estudos fornecem informações relevantes à literatura 

do desenvolvimento motor infantil sugerindo que há uma relação positiva entre 

habilidades motoras fundamentais e auto-percepção da competência motora 

nas crianças em idade pré-escolar (Peréz & Sanz, 2005; Robinson, 2010). A revisão 

bibliográfica dos estudos realizados sobre desenvolvimento motor e percepção de 

competência motora tem mostrado que a percepção que a criança tem sobre a sua 

competência, determina o envolvimento em actividades psicomotoras 

impulsionadoras do desenvolvimento e aperfeiçoamento das habilidades motoras 

fundamentais. O envolvimento em actividades psicomotoras permite às crianças: 

oportunidades para desenvolver e aumentar o seu repertório motor, desenvolver 

uma mais precisa e maior competência motora percebida e encarar a actividade 

motora como divertida e gratificante (Stodden et al, 2006).  

A percepção de competência é um construto que se desenvolve a par com o 

desenvolvimento cognitivo. A percepção das competências motoras nas crianças 

evolui ao longo do desenvolvimento (Harter, 1999). De acordo com a autora, as 

áreas de competência aumentam desde a infância até à adolescência devido à 

maturação cognitiva, motivação intrínseca e às experiências sociais (Harter, 1978).  

A investigação que associa o desenvolvimento psicomotor à percepção de 

competência motora é, sobretudo, realizada em crianças de risco – pertencentes a 

nível sócio-económico baixo e/ou com atraso do desenvolvimento psicomotor (e.g. 

Goodway & Rudisill, 1997; Hurmeric, 2010; Robinson, 2010, 2011; Valentini, 2002; 

Valentini & Rudisill, 2004). Os estudos mostram, genericamente, que estas crianças 

apresentam baixa competência psicomotora associada a alta percepção motora 

reforçando as conclusões de investigações anteriores (Harter, 1982; Harter & Pike, 

1984) que salientaram a irrealidade da competência percebida da criança em idade 

pré-escolar, considerando que a mesma estaria mais próxima de um “ideal 

desejado” do que do real (Harter, 1999). 

 

 Baseada no conhecimento empírico de que a competência para avaliar e 

julgar as habilidades motoras proporciona motivação para a participação em 

actividades que põe em evidência habilidades motoras fundamentais, o presente 

estudo tem como principal objectivo pesquisar a relação entre competência motora 

percebida e desenvolvimento psicomotor, em crianças em idade pré-escolar. 
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2. OBJECTIVOS E QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

A investigação realizada tem como principal objectivo explorar a percepção 

de competência motora e o real desenvolvimento motor (global e fino), em crianças 

do pré-escolar sem perturbações do desenvolvimento e da aprendizagem. Os 

estudos que investigam estas variáveis são, sobretudo, realizados em crianças com 

perturbação do desenvolvimento psicomotor e pertencentes a nível sócio-económico 

baixo.  

Em primeiro lugar, pretende-se explorar a percepção que as crianças têm 

das suas competências motoras e se esta é ajustada ao real desenvolvimento 

psicomotor. Pretende-se igualmente explorar se há diferenças de género na 

competência motora percebida, na motricidade global e fina, e em diferentes 

habilidades da motricidade global: habilidades com bola, de equilíbrio e habilidades 

de salto. Em segundo lugar, pretende-se verificar a relação entre percepção motora, 

desenvolvimento motor, em função do género e idade. Finalmente, este estudo visa 

analisar o nível da relação entre percepção motora e real desenvolvimento motor e 

se esta relação apresenta variabilidade com o género ou a idade. 

Assim, colocaram-se as seguintes questões para a presente investigação: (1) 

meninas e meninos apresentam percepção motora similar?; (2) meninas e meninos 

demonstram desempenhos similares na locomoção e na coordenação olho-mão?; 

(3) meninas e meninos apresentam desempenhos similares nas habilidades com 

bola, de equilíbrio e de saltos?; (4) as crianças mais velhas demonstram 

desempenho psicomotor superior?; (5) as crianças apresentam competência motora 

percebida ajustada ao desenvolvimento motor real?; (6) o desenvolvimento 

psicomotor é um preditor da percepção de competência motora?; (7) a idade altera  

a percepção das capacidades psicomotoras? 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 SELECÇÃO DA AMOSTRA 

Na selecção da amostra procedeu-se a amostragem por conveniência de 

crianças de 5-6 anos, pertencentes a nível sócio-económico médio-baixo, médio e 

médio-alto, a frequentar o infantário e Expressão Motora1. O acesso a estas crianças 

foi possível através do contacto com responsáveis de três infantários de Aveiro, que 

funcionaram como mediadores no processo, entregando aos pais uma carta com os 

objectivos e procedimentos do estudo, o Consentimento Informado e a Ficha de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Expressão Motora, incluída nas Metas de Aprendizagem do pré-escolar, com o objectivo de 
aperfeiçoar habilidades motoras essenciais. 42.5% (17) crianças só frequentam Expressão Motora; 
47.5% (19) acumulam outra actividade motora; 10% (4) acumulam 2 actividades motoras.  
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Caracterização das crianças. As famílias interessadas em participar assinaram a 

Declaração de Consentimento Informado e preencheram a Ficha de Caracterização 

da Amostra. Posteriormente as crianças foram avaliadas individualmente no 

infantário. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra é constituída por 40 crianças em idade pré-escolar, que residem 

na zona de Aveiro. As crianças têm uma média de idade de 66.5 meses (Min. 60 

meses, Max. 72 meses, DP = 3.31) sendo 20 do género feminino e 20 do género 

masculino. Todas as crianças pertencem a famílias bi-parentais, nasceram de termo, 

não apresentaram problemas no período prénatal, peri e pósnatal e não apresentam 

alterações de desenvolvimento e de aprendizagem actuais. Nenhuma das crianças 

pertence ao nível sócio-económico baixo. 

 

 3.3 INSTRUMENTOS 

Os instrumentos seleccionados e utilizados para o estudo empírico foram 

uma Ficha de Caracterização da Amostra, a Escala de auto-percepção de 

competências e aceitação social para crianças, em imagens para o pré-escolar 

(Harter & Pike, 1984; traduzida e adaptada à população portuguesa por Ducharne, 

2000, 2004), e a Escala de Desenvolvimento  Mental de Griffiths (Luiz et al, 2006; 

tradução portuguesa CEGOC, 2007). Passamos a descrever cada um deles. 

 

3.3.1 Ficha de Caracterização  

A Ficha de Caracterização (ver Anexos), elaborada no contexto de 

investigação, permitiu a recolha de variáveis sócio-demográficas. Desta ficha de 

caracterização fizeram parte as seguintes informações: data de nascimento; dados 

peri-natais (idade gestacional, peso, índice de Apgar); estatuto sócio-económico da 

família determinado através do elemento do agregado familiar que aufere o maior 

vencimento, tendo por base 5 critérios: profissão, nível de instrução, fonte de 

rendimento familiar, tipo de habitação e tipo de zona de residência (Graffar, 1956). 

 

3.3.2 Escala de auto-percepção de competências e aceitação 

social para crianças, em imagens para o pré-escolar 

A Escala de auto-percepção de competências e aceitação social para 

crianças, em imagens para o pré-escolar (EAPCASC) de Harter e Pike (1984; The 

pictoral scale of perceived competence and social acceptance for young children, 

traduzida e adaptada à população portuguesa por Ducharne, 2000, 2004) é um 
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instrumento de avaliação de medidas do self composta por 31 itens que dizem 

respeito a 4 áreas específicas: percepção da natureza da relação com a mãe, 

percepção da natureza da relação com os pares, percepção de competência 

aprendida e percepção de competência ensinada. As 31 questões são formuladas 

com suporte em imagens para facilitar a compreensão, dado que se aplica a 

crianças em idade pré-escolar.  

As respostas são dadas numa escala de Likert entre 1 e 4 e apresentam um 

formato específico dos itens com a finalidade de minimizar respostas de 

desejabilidade social. Numa primeira opção a criança deve indicar com qual das 

crianças se identifica mais e depois desta escolha, deve então definir entre duas 

novas possibilidades apresentadas. Resultados altos reflectem níveis elevados de 

competência percebida. 

A escala avalia a percepção de competência pessoal (cognitiva e física) e 

aceitação social (pelos pares e materna) que as crianças em idade pré-escolar têm 

acerca de si próprias. Este construto é operacionalizado em 4 subáreas: 

Competência aprendida (saber fazer puzzles, andar de balouço, trepar, saltar, 

correr, saltar a pé-coxinho, jogar à bola, é forte); Competência ensinada (mãe bem 

disposta, educadora elogia, conhece cores, aperta sapatos, sabe contar, conhece 1ª 

letra, conhece letras, trabalhos jardim infantil, sabe escrever o nome); Relação com 

os pares (tem amigos, amigos para jogar, amigos para brincar, chamado para 

brincar, amigos emprestam, outros sentam juntos); Relação com a mãe (convidado 

dormir, mãe leva passear, mãe faz comidas, mãe lê histórias, mãe brinca, convidado 

lanchar, mãe conversa, mãe deixa lanchar, mãe deixa dormir fora). 

 

  3.3.3 Escala de Desenvolvimento  Mental de Griffiths 

A Escala de Desenvolvimento de Griffiths dos 2 aos 8 anos: revista e 

aumentada (Luiz, et al 2006; tradução portuguesa CEGOC, 2007), avalia o grau de 

desenvolvimento da criança em seis áreas (sub-escalas): Locomoção, Pessoal-

Social, Audição e Linguagem, Coordenação olho-mão, Realização e Raciocínio 

Prático. As subescalas da Escala Mental de Griffiths avaliam o desenvolvimento 

mental, isto é, os processos e ritmo de crescimento e maturação das competências 

da criança, nos primeiros anos de vida. A avaliação do desenvolvimento mental 

implica uma investigação aprofundada das competências motoras, sociais e 

cognitivas. É um teste com referência a normas Britânicas. 

Para o presente estudo foram apenas utilizadas as subescalas A: 

Locomoção e D: Coordenação olho-mão. A primeira avalia a motricidade global 

incluindo a força, a agilidade e flexibilidade, a percepção de profundidade, a 



Mestrado em Reabilitação Psicomotora | 2011-2012 
	  

	   11 

coordenação bilateral global, coordenação visuo-motora global e o equilíbrio. Os 

itens administrados incluem actividades adequadas à idade cronológica da criança 

como subir e descer escadas, correr, marchar, pontapear uma bola, atirar uma bola 

e apanhar, andar de bicicleta, equilibrar-se num pé, saltar e saltar à corda. A 

segunda subescala avalia a motricidade fina, a destreza manual e as competências 

visuo-motoras: percepção da forma, criatividade e coordenação bimanual. Os itens 

propostos incluem tarefas adequadas à idade cronológica da criança como enfiar 

pérolas num fio, cortar com uma tesoura, desenhar, copiar formas e escrever letras 

e números. 

Os itens que compõem as subescalas, incluindo as usadas nesta 

investigação, aportam às diferentes etapas do desenvolvimento sendo apresentados 

por grau de dificuldade crescente. Cada item realizado com sucesso é cotado com 1 

ponto. Os resultados brutos obtidos em cada subescala podem ser convertidos em 

percentis, Z-Scores, idade de desenvolvimento e um quociente geral. 

 

 3.4 PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO  

Para poder aplicar a Escala de Desenvolvimento de Griffiths foi necessário a 

investigadora realizar com aproveitamento, um curso acreditado pela Association for 

Research in Infant and Child Development (ARICD). No curso frequentado a 

investigadora treinou a administração, cotação e interpretação das Escalas, e 

adquiriu experiência prática na administração da prova, após comprovar experiência 

em desenvolvimento infantil. 

Confirmada a autorização dos responsáveis pelos participantes, a 

investigadora avaliou cada criança individualmente no infantário, numa sala ampla e 

num espaço exterior, para aplicação dos itens em escadas e corrida.  

Para avaliar o desenvolvimento psicomotor e averiguar a relação entre a 

competência percebida e a real, depois de aplicar a Escala de auto-percepção de 

competências e aceitação social para crianças, em imagens para o pré-escolar, as 

competências psicomotoras globais e finas foram avaliadas pelas subescalas 

Coordenação olho-mão e Locomoção da Escala de Desenvolvimento de Griffiths. 

Todos os itens foram observados e avaliados pela investigadora, à excepção dos 

itens: IIIA7. “Pedala num triciclo ou noutro brinquedo com pedais”; IVA13. “Anda de 

bicicleta sem rodinhas” e IVA.17 “Anda bem de bicicleta sem rodinhas”, que foram 

incluídos na Ficha de Caracterização para os pais responderem, tal como indica o 

protocolo de aplicação da escala. 
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3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

Após a recolha dos dados, foi criada uma base da dados através da 

utilização do Programa IBM-SPSS Statistics 19.0 para Mac. Foi utilizado o mesmo 

programa no tratamento estatístico dos dados. Foram verificados os pressupostos 

de inferência paramétrica: homogeneidade da variância – Teste de Levene, 

distribuição normal – Teste de Shapiro-Wilk e variável medida numa escala de 

intervalo ou rácio. No caso de incumprimento, foram utilizadas metodologias não 

paramétricas. 

No que diz respeito à análise quantitativa e tratamento de dados, para além 

da estatística descritiva (média, desvio-padrão, medidas de assimetria e curtose, 

medidas de associação), foi também usada estatística inferencial comparativa 

através de testes estatísticos (teste t de Student, teste de Mann-Whitney). 

Conduziram-se ainda análises para calcular o índice de consistência interna das 

escalas (valor do alpha de Cronbach) e uma Análise de Regressão Simples. Optou-

se pelo nível de significância de 5% (.05). 

 

4. RESULTADOS 

São apresentados os resultados relativos ao estudo, com base nos seguintes 

instrumentos de avaliação: Escala de autopercepção de competências e aceitação 

social para crianças, em imagens para o pré-escolar; e subescalas Locomoção e 

Coordenação olho-mão, da Escala de Desenvolvimento Mental de Griffiths. 

  

4.1 PERCEPÇÃO DE COMPETÊNCIAS E ACEITAÇÃO SOCIAL 

Com o objectivo de apreciar a sensibilidade dos itens que constituem a 

Escala de autopercepção de competências e aceitação social para crianças, em 

imagens para o pré-escolar, procedeu-se à análise da distribuição para cada item.  

Constatamos que 9 em 32 itens apresentam uma variação entre 2 a 4 e 23 itens 

variam entre 1 e 4. Os itens que apresentam média mais alta são “conhece as 

cores” (média = 3.88, DP = .40) e “conhece a primeira letra do seu nome” (média = 

3.88, DP = .40); e os itens que apresentam a média mais baixa são “convidado a 

dormir em casa dos amigos” (média = 2.15, DP = 1.09) e “aperta os sapatos” (média 

= 2.28, DP = 1.30). 

No que diz respeito às medidas de assimetria e curtose, a distribuição é 

assimétrica. Os itens/valores que se destacam mais na assimetria (-3.48) e na 

curtose (12.568) são os mesmo: “conhece as cores” e “conhece a primeira letra do 

seu nome”. Dado que a amostra do estudo pertence ao último ano de ensino pré-

escolar, e aprender o nome e conhecer as cores são competências adquiridas nesta 



Mestrado em Reabilitação Psicomotora | 2011-2012 
	  

	   13 

etapa de aprendizagem, é compreensível que muitas crianças refiram ser 

competentes na realização destas tarefas (ver Anexos).  

Não foi realizada uma análise factorial, dado a reduzida dimensão da 

amostra (N = 40). Foram, por este motivo, considerados os factores definidos na 

escala original: percepção de Competência Aprendida e percepção de Competência 

Ensinada, percepção da Relação com a Mãe e percepção da Relação com os 

Pares, escala de auto-percepção de Competência Pessoal e escala de auto-

percepção de Aceitação Social. Esta foi a estrutura usada na exploração da 

fidelidade da Escala de autopercepção de competências e aceitação social para 

crianças, em imagens para o pré-escolar. A fidelidade foi apreciada através do 

cálculo do índice de consistência interna (coeficiente alpha de Cronbach). O valor do 

alpha de Cronbach obtido para a escala total foi de .84. No que diz respeito aos 

valores de autopercepção de Competência Pessoal e autopercepção de Aceitação 

Social, estes foram .74 e .76, respectivamente. Para as subescalas, a que 

apresentou um valor do alpha mais elevado foi Relação com os Pares (α = .74), e a 

subescala com o valor de alpha menor foi a Competência Ensinada (α = .45). À 

excepção da Competência Ensinada estamos perante resultados razoáveis (Hill & 

Hill, 2005) indicadores de uma satisfatória consistência interna das escalas, como se 

pode observar no Quadro 1, que apresenta também os resultados do estudo 

português de Duccharne (2000). 

 
Quadro 1 – Índice de Consistência Interna - coeficiente alpha de Cronbach 

 
alpha de 

Cronbach 
alpha de Cronbach 

in Duccharne (2000) 

Competência Aprendida  .63 .70 

Relação com os Pares  .74 .82 

Competência Ensinada .45 .64 

Relação com a Mãe .74 .80 

Autopercepção de Competência Pessoal .74 Não disponível 

Autopercepção de Aceitação Social .76 Não disponível 

Escala Completa .84 .87 

 

4.1.1 Relação com género e autopercepção de competência 

motora 

Por não estar cumprido o pressuposto de normalidade da distribuição em 

função do género para as variáveis Competência Aprendida e Competência 

Ensinada, aplicou-se o teste Mann-Whitney. Para explorar as diferenças de género 
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nas variáveis Relação com os Pares e Relação com a Mãe, e por seguirem uma 

distribuição normal, aplicou-se o teste t para amostras independentes. 

 Não se verificaram diferenças para a Competência Ensinada (U = 172.00, p 

= .44), Relação com os Pares e com a Mãe (t = .05, p = .96 e t = .21, p = .83, 

respectivamente). 

Não se verificou igualmente diferença estatisticamente significativa para a 

autopercepção de competência aprendida entre géneros, ou seja, meninas e 

meninos evidenciam percepção motora similar (U = 190.50, p = .80).  

 

4.1.2 Correlação entre idade e autopercepção de competência 

motora 

Com o objectivo de verificar a associação entre as variáveis idade e 

competência motora percebida procedeu-se a uma análise de correlação de 

Spearman e verificou-se que não há associação entre a idade (em meses) e a 

competência motora percebida (rs = .03, p = .84). 

 

4.1.3 Correlação entre as percepções de competências e 

aceitação social 

Com a finalidade de explorar a associação entre as variáveis Competência 

Aprendida e Competência Ensinada, Relação com a Mãe e Relação com os Pares, 

e após analisar os pressupostos de aplicabilidade à aplicação de testes 

paramétricos, procedeu-se a uma análise de correlação de Pearson nas variáveis 

que seguem uma distribuição normal, e uma análise de correlação de Spearman no 

caso de incumprimento. 

 A percepção de Competência Aprendida (competência motora) e a 

percepção da Relação com os Pares encontram-se associadas positivamente (rs= 

.51, p < .00): as crianças com nível mais elevado de percepção de competência 

motora tendem a ter um nível mais elevado de percepção de Relação com os Pares. 

A percepção de Competência Motora está correlacionada positivamente com todas 

as percepções: as crianças que se percepcionam com melhor competência motora 

tendem a percepcionar maior competência ensinada (rs = .51, p < .00) e de relação 

com a mãe (rs= .54, p < .00) (ver Quadro 2).  
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Quadro 2 – Correlação entre as subescalas da Escala de autopercepção de 

competências e aceitação social para crianças, em imagens para o pré-escolar 

 Competência 
Aprendida 

Competência 
Ensinada 

Relação com 
os Pares 

Relação com 
a Mãe 

Competência 
Aprendida -- .51** .51** .54** 

Competência 
Ensinada .51** -- .1** .34* 

Relação com os 
Pares .51** .1** -- .42** 

Relação com a Mãe .54** .36* .34* -- 
*p < .05;  ** p < .01 

 

4.2 DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR  

Tendo em conta a dimensão da amostra (N = 40), não foi efectuada uma 

análise factorial aos dados. Consideraram-se os construtos definidos na escala 

original: Força, Agilidade e Flexibilidade, Percepção de Profundidade, Coordenação 

Bilateral Global, Coordenação Visuo-motora Global e Equilíbrio. Calculou-se os 

valores do coeficiente alpha de Cronbach para a totalidade dos itens da subescala 

Locomoção e subescala Coordenação olho-mão. Estamos perante resultados 

razoáveis (Hill & Hill, 2005) indicadores de uma satisfatória consistência interna das 

subescalas Locomoção (α = .73) e Coordenação olho-mão (α = .72). 

Foi calculado o resultado total para as subescalas Locomoção e 

Coordenação olho-mão, da Escala de Desenvolvimento Mental de Griffiths (ver 

Quadro 3). Pela leitura do quadro, constatamos que a Locomoção apresenta média 

mais elevada do que a Coordenação olho-mão. Os valores de assimetria e de 

curtose das 2 subescalas estão dentro dos valores desejáveis, sendo indicadores de 

uma distribuição normal.  

 

Quadro 3 – Medidas Descritivas para o Desenvolvimento Psicomotor: Locomoção 

(motricidade global) e Coordenação olho-mão (motricidade fina) 

 

O nível de desenvolvimento psicomotor global e fino, tal como seria de 

esperar pelas características das crianças descritas anteriormente, encontra-se de 

acordo com o esperado para a idade, com resultados quantitativos médio na 

Locomoção e médio-inferior na Coordenação olho-mão.  

N= 40 

Variação 
Mínimo          Máximo 

Média 
Desvio-
padrão 

Assimetria Curtose 

Locomoção 66 90 78.30 7.09 -.003 -1.148 

Coord.  olho-mão 60 88 74.35 6.27 -.454 .463 
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Pela exploração dos dados, observou-se que todas as crianças realizaram os 

seguintes itens da subescala Locomoção: saltar 1 degrau, ficar e caminhar em bicos 

dos pés, subir escadas alternadamente, pedalar um triciclo, sentar com as pernas 

cruzadas, saltar uma altura de 15 cm, ficar pelo menos 3’’ apoiado só num pé, saltar 

ao pé coxinho pelo menos 3 saltos, pôr se de pé sem ajuda das mãos partindo de 

joelhos, correr num espaço pequeno e num espaço amplo. Os itens que avaliam 

saltar à corda não foram realizados com sucesso por nenhuma criança. Os restantes 

comportamentos apresentaram variação, ou seja houve crianças que realizaram e 

outras que não. Assim, foram realizados por 95% (38) das crianças - saltar 2 

degraus, correr para dar um pontapé numa bola, descer escadas alternando os pés, 

saltar uma distancia 37.5 cm; 92,5% (37) das crianças - trote com passo firme e 

ritmado, saltito alternando os pés; 90% (36) das crianças - salto canguru por cima 

de 3 blocos, empurrar um cubo ao pé-coxinho; 87,5% (35) das crianças - salto em 

altura 25 cm; 85% (34) das crianças - tocar nos dedos dos pés sem dobrar os 

joelhos; 72,5% (29) das crianças - subir escadas a correr, empurrar 2 cubos ao pé-

coxinho, saltitar num espaço aberto; 70% (28) das crianças - andar em cima de 

uma linha, atirar uma bola ao chão e apanhar; 60% (24) das crianças - saltar 3 

degraus, marchar ao ritmo da pandeireta; 57,5% (23) das crianças - atirar bola ao 

ar e apanhar; 45% (18) das crianças - ficar apoiada 20’’ num pé; 40% (16) das 

crianças - descer escadas a correr; 37,5% (15) das crianças - empurrar 3 cubos ao 

pé-coxinho; 20% (8) das crianças - andar de bicicleta sem rodinhas; 12,5% (5) das 

crianças - andar bem de bicicleta sem rodinhas; 7,5% (3) das crianças - salta 4 

degraus. 

 

4.2.1 Relação com género e nível de desenvolvimento psicomotor  

Para explorar as diferenças de género nas variáveis Locomoção e 

Coordenação olho-mão, por seguirem uma distribuição normal, aplicou-se o teste t 

para amostras independentes. 

Não se identifica diferença estatisticamente significativa entre os géneros 

feminino e masculino relativamente ao resultado para a Locomoção (t = -1.16, p = 

.25). Igualmente, não há diferença estatisticamente significativa de Coordenação 

olho-mão por género (t = 1.70, p = .09). Meninos e meninas parece não se 

diferenciarem no desenvolvimento motor global e fino. 

Para explorar as diferenças de género nas variáveis equilíbrio, habilidades 

de salto e habilidades com bola, e por não seguirem uma distribuição normal, 

aplicou-se o teste Mann-Whitney. 
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Relativamente às Habilidades de equilíbrio2 (U = 198.50, p = .97) e de salto3 

(excepto saltos à corda) (U = 156.50, p = .21), meninos e meninas não se 

diferenciam. Identificou-se, no entanto, diferença significativa entre género para 

habilidades com bola4 (U = 124.00, p = .02), a favor do género masculino. 

 

4.2.2 Correlação entre idade e desenvolvimento psicomotor  

Com a finalidade de explorar a associação entre as variáveis idade, 

Locomoção e Coordenação olho-mão, habilidades com bola, de salto e de equilíbrio, 

e após verificar os pressupostos de aplicabilidade à aplicação de testes 

paramétricos, procedeu-se a uma análise de correlação de Pearson nas variáveis 

que seguem uma distribuição normal, e uma análise de correlação de Spearman no 

caso de incumprimento. 

Os índices de Locomoção e Coordenação olho-mão não se encontram 

relacionados (r = .18, p = .28). A correlação entre a idade e o índice de Locomoção é 

significativa e moderada (r = .41, p < .00) ou seja, crianças mais velhas tendem a 

apresentar resultados mais elevados nas habilidades motoras globais. Já o índice de 

Coordenação olho-mão não parece estar associado à idade (r = .07, p = .64).  

A idade não se relaciona com as habilidades motoras com bola (rs = .06, p = 

.74) nem de equilíbrio (rs = .08, p = .61), mas correlaciona-se positivamente com as 

habilidades de salto (rs = .44, p < .00), isto é crianças mais velhas tendem a 

apresentar resultados mais elevados nas habilidades de salto. 

 

4.2.3 Intercorrelação entre habilidades com bola, de salto e de equilíbrio  

 Com o objectivo de verificar a associação entre as variáveis habilidades com 

bola, de salto e de equilíbrio, procedeu-se a uma análise de correlação de 

Spearman, por não seguirem uma distribuição normal. Não há associação entre os 

resultados de equilíbrio e habilidades com bola (rs = .10, p = .52), equilíbrio e 

habilidades de salto (rs = .07, p = .68). As habilidades com bola e de saltos também 

não se encontram correlacionadas (rs = .20, p = .21).  

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
2	  Itens	  de	  equilíbrio:	  IIIA2.	  Equilíbrio	  estático	  num	  pé	  por	  3+’’	  e	  20+’’	  (IVA14.);	  AIII3.	  De	  joelhos	  põe-‐se	  de	  pé	  sem	  
a	   ajuda	   das	   mãos;	   IIIA5.	   Consegue	   ficar	   em	   bicos	   dos	   pés	   e	   dar	   6+passo;	   IIIA10.	   Anda	   sobre	   linha	   1,2m	  
comprimento;	  IIIA14.	  Salta	  ao	  pé	  coxinho	  3+	  saltos	  
3	  Itens	  de	  habilidades	  de	  salto:	  IIIA12.	  Salta	  uma	  altura	  de15	  cm;	  IIIA17.	  Salta	  em	  comprimento	  37,5	  cm;	  IIIA18.	  
Salto	  de	  canguru	  por	  cima	  de	  3	  blocos;	  IVA7.	  Salta	  uma	  altura	  de	  25	  cm;	  IIIA1.	  Salta	  1	  degraus	  com	  os	  pés	  juntos,	  
2	  degraus	  (IIIA9),	  3	  degraus	  (IVA2)	  e	  4	  degraus	  (IVA18)	  
4	  Itens	  de	  habilidades	  com	  bola:	  IIIA11.	  Corre	  para	  dar	  um	  pontapé	  numa	  bola;	  IVA3.	  Atira	  a	  bola	  de	  ténis	  ao	  chão	  
e	  apanha-‐a;	  IVA9.	  Atira	  a	  bola	  de	  ténis	  ao	  ar	  e	  apanha-‐a.	  	  
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4.3 COMPETÊNCIA MOTORA PERCEBIDA E DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR 

4.3.1 Relação entre autopercepção de competência motora e 

desenvolvimento psicomotor 

Para explorar se o desenvolvimento motor é preditor da percepção de 

competência motora (competência aprendida), procedeu-se a uma análise de 

Regressão Simples seleccionando o desenvolvimento motor como variável preditora 

(ou independente) e a competência aprendida como variável dependente. O 

desenvolvimento motor não parece predizer a competência motora percebida nesta 

amostra (R2 = .04), uma vez que apenas 4% da variabilidade total em percepção de 

competência motora é explicada pelo desenvolvimento motor. 

Para averiguar se as crianças deste estudo apresentam competência motora 

percebida ajustada ao real desenvolvimento motor, atribuiu-se um percentil  aos 

scores obtidos na subescala Locomoção (de acordo com o manual técnico e porque 

comparando os resultados da presente investigação com a amostra de Luiz et al 

(2006), igualmente de baixo risco, não há diferença estatisticamente significativa de 

média para a Locomoção (one sample t test: t = -1.158; p = .254)) e procedeu-se a 

uma análise de Correlação de Spearman. Os resultados desta análise parecem 

sugerir que a grande maioria das crianças desta amostra tem uma percepção de 

competência motora elevada quando na realidade têm baixos percentis de 

desenvolvimento motor (rs = .24, p = .14) (ver Figura 1, pág. 19). 

 

4.3.2 Correlação entre autopercepção de competência motora e 

habilidades psicomotoras 

Não se verificou qualquer nível de associação entre auto-percepção de 

competência motora e habilidades com bola (rs =.18, p = .26) e equilíbrio (rs = -.01, p 

= .95). Verificou-se uma associação positiva entre autopercepção de competência 

motora (competência aprendida) e habilidades de salto (rs = .34, p = .03), ou seja as 

crianças que apresentam valores elevados na competência motora percebida 

tendem a apresentar índice superior de desenvolvimento motor real nas habilidades 

de salto. 
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Figura 1 – Relação entre competência motora percebida e desenvolvimento 

motor global 

 

 

5. DISCUSSÃO 

Iniciaremos com uma síntese dos principais resultados encontrados. Será 

realizada a discussão dos resultados obtidos, através das análises estatísticas 

conduzidas e apresentadas anteriormente, na sequência da qual se reflecte sobre 

as limitações da investigação e se descrevem implicações a ter em conta em 

estudos posteriores, envolvendo esta temática. 

 

A Competência Motora das meninas e meninos deste estudo é percepcionada 

de modo similar. A Competência Motora percebida está associada à Percepção de 

Relação com os Pares: as crianças que se autopercepcionam mais competentes, 

percepcionam melhor relação com os pares. Não há associação entre a idade e a 

competência motora percebida, isto é, idade não parece alterar a percepção de 

competência. 

Meninas e meninos evidenciam desempenho psicomotor global e fino similar. 

Não existem diferenças nas habilidades de salto e de equilíbrio entre género, 

porém os meninos evidenciam superioridade nas habilidades com bola. A idade 

está associada positivamente à Locomoção, isto é, de habilidades psicomotoras 

globais, bem como de habilidades de salto: crianças mais velhas apresentam 
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resultados mais elevados nestas habilidades. Porém, não se verificaram 

associações entre idade e Coordenação olho-mão, habilidades com bola e de 

equilíbrio. Igualmente não há associação entre habilidades de salto, com bola e 

de equilíbrio.  

O desenvolvimento motor não parece ser preditor da percepção de competência 

motora. As crianças deste estudo não parecem ser precisas nas suas percepções 

de competência motora real. 

 

PERCEPÇÃO DE COMPETÊNCIA MOTORA 

Os resultados da investigação sugerem que meninos e meninas deste 

estudo parecem elaborar uma percepção motora que não é diferenciada pelo 

género. Estes resultados estão em concordância com a maioria dos estudos 

encontrados na literatura, que observaram igualmente semelhanças nas percepções 

de competência motora em relação ao género, em crianças na mesma faixa etária 

sem atraso do desenvolvimento psicomotor e sem factores de risco sociais e 

desenvolvimentais (Andrade, Neto & Ducharne, 2008; Coplan, Findlay & Nelson, 

2004; Harter & Pike, 1984; Pérez & Sanz, 2005). Robinson (2010) encontrou 

meninos de 4 anos com competência percebida mais alta do que as meninas e 

Nelson et al (2009) deparou com competência motora percebida superior a favor das 

meninas, em idade pré-escolar. Goodway e Rudisill (1997) encontraram em crianças 

de risco, percepção não diferenciada pelo género. Os estudos em faixas etárias 

escolares relatam perenemente maior competência percebida para o género 

masculino (Barnett, Morgan, van Beurden & Berd, 2008; Bois, Sarrazin, Brustad, 

Trouilloud & Cury, 2005; Carroll & Loumidis, 2001; Mullan, Albinson & Markland, 

1997; Rudisill, Mahar & Meaney, 1993; Trew, Scully, Kremer & Ogle, 1999; Ulrich, 

1987).  

As crianças do nosso estudo evidenciam competência motora percebida 

alta (média = 3.10, DP = .475). Os resultados encontrados são consistentes com a 

teoria sobre o tema e consentâneos com as evidências em amostras que não são de 

risco social e desenvolvimental, nas quais as crianças demonstram altas percepções 

(Andrade, Neto & Ducharne, 2008; Harter & Pike, 1984; Pérez & Sanz, 2005; Ulrich, 

1987). Baixa competência motora percebida parece ser mais comum em crianças de 

baixo nível sócio económico (Hurmeric, 2010; Robinson, 2010) com necessidades 

educativas (Harter & Pike, 1984; Nelson et al, 2009) e prematuras (Harter & Pike, 

1984), e parece estar associada a comportamentos socialmente desajustados 



Mestrado em Reabilitação Psicomotora | 2011-2012 
	  

	   21 

(Coplan, Findlay & Nelson, 2004) e comportamentos internalizados como isolamento 

e ansiedade (Coplan, Findlay & Nelson, 2004; Nelson et al, 2009). 

A investigação de Pérez e Sanz (2005) com crianças de 4-6 anos, mostrou 

que a competência motora percebida aumenta com a idade, particularmente entre 

as meninas, porém, na nossa amostra, não há associação entre a idade e a 

competência motora percebida, isto é, a idade não altera a percepção de 

competência motora, tal como no estudo de Boucher, Doesscher e Sugawara 

(1993), realizado em crianças com idades compreendidas entre os 45 e 68 meses. 

A percepção da relação com os pares está associada positivamente à 

percepção de competência motora, isto é, as crianças que percepcionam melhor 

relação com os pares autopercepcionam mais competência do ponto de vista motor. 

Estes resultados estão de acordo com outros encontrados na literatura (Ducharne, 

2000, 2004; Harter & Pike, 1984; Weiss & Duncan, 1992) que mostram igualmente 

uma relação positiva entre percepção das Competências e Aceitação Social. Os 

estudos de Harter e Pike (1984) sugerem que no domínio motor, a comparação 

social torna-se a base para se julgar a competência, isto é, a comparação social é a 

base para julgar certas habilidades físicas. Assim, parece haver suporte empírico 

que aponta no sentido de as crianças que julgam melhores capacidades 

psicomotoras julgam igualmente que as aplicam na relação com os pares e na 

oportunidade de ser chamada para brincar e jogar.  

DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR 

 A amostra do estudo é de baixo risco: é constituída por famílias intactas, de 

níveis sócio-económicos médio-baixo, médio e médio-alto e nenhuma das famílias 

pertence ao escalão mais baixo. As crianças não apresentaram alterações nos 

períodos pré, peri e pós natal nem apresentam problemas de desenvolvimento e 

aprendizagem. Tal como seria de esperar, pelas características da amostra, o nível 

de desenvolvimento psicomotor das crianças encontra-se dentro do esperado para a 

idade, o que nos leva a comparar os resultados deste estudo com os níveis 

normativos identificados na literatura, sobre desenvolvimento psicomotor infantil. Na 

ausência de valores normativos para a população portuguesa, iremos analisar e 

discutir os resultados, com base na literatura. 

O desempenho psicomotor e os consentâneos resultados, envolvem uma 

pluralidade de factores. Tais factores incluem: a interacção de factores genéticos 

com o meio ambiente e a integridade dos sistemas nervoso central e músculo-

esquelético, mas também a motivação para a execução das tarefas propostas, 
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familiarização com a tarefa, a instrução, a demonstração, a treinabilidade e o nível 

de habilidade motora. Destes factores, o que indubitavelmente exerce supremacia, é 

o de ordem genética. Acrescendo os factores ambientais e culturais, torna-se difícil 

pesar a contribuição de cada um deles para a proficiência psicomotora (Gallahue & 

Ozmun, 2005).   

Em relação ao género, meninas e meninos desta amostra demonstraram 

resultados similares para a Locomoção (motricidade global) e Coordenação olho-

mão (motricidade fina) bem como para os construtos habilidades de salto e 

equilíbrio. No construto habilidades com bola, os meninos evidenciaram 

superioridade. 

No que diz respeito ao desenvolvimento da motricidade global, para a 

idade pré-escolar, os resultados não são concordantes: há investigações que 

apontam para os meninos com melhores resultados globais (Finn, Johannsen & 

Speckerm 2002; Graf et al, 2004; Robinson, 2010). Há outros que mostram não 

haver diferença estatisticamente significativa entre géneros (Andrade, Neto & 

Ducharne, 2008; Fisher et al, 2005; Goodway & Rudisill, 1997; Hardy, King, Farrell, 

Macniven & Howlett, 2009; Panagopoulou Nakou Giannakoulia & Serbezis, 2008; 

Pollatou, Katamidou & Gerodimus, 2005). O estudo de Hardy, King, Farrell, 

Macniven e Howlett (2009) encontrou resultados superiores na locomoção para o 

género feminino, mas apenas com diferença significativa para a habilidade salto a 

pé coxinho (equilíbrio).  

Comparando os valores médios encontrados na nossa amostra, não há 

diferença entre meninos e meninas, o que vai de encontro ao estudo português de 

Andrade, Neto e Ducharne (2008), efectuado com a mesma faixa etária. Num 

estudo, também português, mas envolvendo crianças em idade escolar (Carvalhal & 

Vasconcelos-Raposo, 2007), foram encontradas diferenças significativas a favor dos 

rapazes, quer qualitativa quer quantitativamente, nas habilidades de locomoção e 

manipulação.  

As investigações sobre esta temática mostram que os rapazes em idade 

escolar e na adolescência apresentam proficiência motora superior e que há 

associação positiva com a actividade motora. Estes resultados dão algum suporte 

empírico à associação entre actividade física e habilidades motoras fundamentais, 

uma vez que crianças mais activas e que passam mais tempo em actividades 

vigorosas, apresentam melhor proficiência motora.  

Pela revisão sistemática da literatura é conhecido que o género masculino é 

mais activo (Hinkley, Crawford, Salmon, Okely & Hesketh, 2008), preferem 

actividades mais vigorosas despendendo mais tempo nas mesmas (Carroll & 
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Loumidis, 2001; Finn, Johannsen & Specker, 2002; Fisher et al, 2005; Pate, Pfeiffer, 

Trost, Ziegler & Dowda, 2004; Trew, Scully, Kremer & Ogle, 1999), envolvem-se 

mais em actividades físicas (Lopes, Rodrigues & Maia, 2009; Penpraze et al, 2006) 

e em actividades não organizadas (Finn, Johannsen & Specker, 2002).  

Em idade pré-escolar as características físicas são idênticas pelo que, que 

diferenças de género na proficiência motora serão devidas quase exclusivamente às 

influências do meio ambiente, como por exemplo a aprendizagem e experiência. 

Podemos considerar a hipótese de que o tempo e o tipo de actividade motora que os 

rapazes participam, facilita e proporciona a aquisição, o desenvolvimento e o 

refinamento das habilidades motoras, o que pode justificar as diferenças de género 

na idade escolar. Com a idade as aptidões motoras sofrem diferenças de género, 

ano após ano, superando os meninos as meninas em todas as idades (Gallahue & 

Ozmun, 2005). As diferenças de género podem ser explicadas por influências do 

envolvimento e factores genéticos e respectivas interacções. 

Em relação à motricidade fina, meninos e meninas da nossa amostra 

evidenciaram resultados similares na coordenação olho-mão.  

 Na revisão da literatura efectuada encontraram-se alguns estudos em idade 

pré-escolar e escolar que avaliaram as habilidades motoras finas, no entanto, os 

resultados, na grande maioria das investigações, não são apresentados. Para a 

idade escolar, a investigação de Junaid e Fellowes (2006), realizada em crianças de 

7-8 anos mostrou que as meninas apresentam resultados superiores na dextralidade 

manual. No estudo de Wrotniak, Epstein, Dorn, Jones e Kondilis (2006) as raparigas 

foram superiores na tarefa distribuir cartas do sub-teste dextralidade manual. 

Observou-se na mesma investigação que as crianças com resultados superiores nas 

tarefas de controlo visuo-motor, passavam mais tempo em actividade física 

moderada a vigorosa.  

O estudo da motricidade fina parece não ter muito interesse para a 

investigação, uma vez que não há muitos estudos envolvendo esta temática. Uma 

das possíveis explicações prende-se com a área que investiga este tema: a maioria 

das investigações são realizadas pelas Ciências da Motricidade, que dirige a 

avaliação do desenvolvimento motor, exclusivamente, às capacidades coordenativas 

e condicionais, não contemplando as habilidades motoras finas. Outra explicação 

para este facto parece ser a utilização de instrumentos de avaliação do 

desenvolvimento motor circunscritos às habilidades de controlo de objecto, 

locomotoras e de estabilidade. 

Diferenças nas habilidades com bola – correr e chutar uma bola, atirar uma 

bola de ténis ao chão e apanhar, atirar uma bola de ténis ao ar e apanhar – foram 
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encontradas, apontando um melhor desempenho para os meninos desta amostra. 

As diferenças de género no desempenho psicomotor global, de acordo com a 

literatura sobre o tema, são a favor dos meninos na infância, irrefutavelmente nas 

habilidades com bola, pelo que não foi surpreendente o mesmo suceder nesta 

amostra. Esta tendência, desempenho mais eficiente nas habilidades com bola, a 

favor dos meninos, foi obtida em investigações prévias envolvendo diversas faixas 

etárias e níveis sócio-económicos (Andrade, Neto & Ducharne, 2008; Barnett, 

Morgan, van Beurden & Beard, 2008; Carvalhal & Vasconcelos-Raposo, 2007; 

Goodway & Rudisill, 1997; Hardy, King, Farrell, Macniven & Howlett, 2009; Junaid & 

Fellowes, 2006; Raudsepp & Päll, 2006; Rudisill, Mahar & Meaney, 1993; Valentini, 

2002; van Beurden, Zask, Barnett & Dietrich, 2002). Aliás, toda a literatura 

consultada refere que o género masculino é superior nas habilidades com bola. O 

factor género parece assim fortemente discriminante para as habilidades com bola, 

pautado por aspectos culturais e sociais diferenciados por parte dos adultos, durante 

a infância, a meninos e meninas. Estas evidências sugerem a necessidade de se 

contemplar actividades psicomotoras de coordenação óculo-manual e pedal com 

bola para que as meninas se igualem aos rapazes e por que a literatura aponta que 

as habilidades com bola são preditor do nível de condição física na adolescência 

(Barnett, van Beurden, Morgan, Brooks & Beard, 2009).  

Na segunda infância e adolescência a vantagem para o género masculino 

situa-se nas tarefas psicomotoras que implicam força, potência, resistência, 

agilidade e velocidade, ao passo que, nas que envolvem flexibilidade e equilíbrio, as 

raparigas apresentam vantagem (Malina & Bouchard, 2004; van Beurden, Zask, 

Barnett & Dietrich, 2002).  As diferenças de género nas habilidades de salto e de 

equilíbrio são mais consequência de factores envolvimentais do que biológicos 

(Gallahue & Ozmun, 2005), pelo que não foi surpreendente não existir diferenças de 

género para o equilíbrio e actividades de salto, na nossa amostra. O equilíbrio e a 

coordenação tendem a emergir como as componentes que mais afectam a 

performance motora (Gallahue & Ozmun, 2005). 

Os resultados do nosso estudo evidenciam que mais idade tende a estar 

associada a um maior desenvolvimento da locomoção. Estes resultados são 

consentâneos com as evidências em outra amostra de idade pré-escolar, que 

igualmente foi verificado que a idade está associada positivamente a maior índice de 

Locomoção (Williams et al, 2008).  De igual forma, mais idade tende a estar 

associada a um maior desenvolvimento das habilidades de salto. As diferenças de 

idade e género estão relacionadas, não apenas pelas influências sócio-culturais, 

mas também com aumentos anuais de força (Gallahue & Ozmun, 2005). 
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Nenhum dos estudos encontrados, utilizou a subescala Locomoção da 

Escala de Desenvolvimento Mental de Griffiths para avaliação do desenvolvimento 

psicomotor. A maioria dos estudos consultados na revisão da literatura avalia o 

desenvolvimento psicomotor em dois construtos: Habilidades Locomotoras – 

corrida, galope ou trote, saltito, salto em comprimento, deslize ou corrida de lado, 

salto com obstáculo; Habilidades de Controlo de Objecto – rebater, driblar, 

arremessar por cima do ombro, receber e chutar uma bola. A avaliação da 

proficiência motora é restrita às habilidades motoras globais deixando por avaliar as 

habilidades motoras finas. 

A subescala Locomoção da Escala de Desenvolvimento Mental de Griffiths 

compõe-se por 38 itens e 23 comportamentos distintos, apresentados por grau de 

dificuldade crescente, aplicados a habilidades motoras e padrões de movimentos 

fundamentais de locomoção, manipulação e estabilidade: salto de degraus, 

equilíbrio unipodal, corrida, equilíbrio na ponta dos pés, subir escadas, pedalar, 

caminhar em cima de uma linha, correr e pontapear uma bola, saltar em altura, 

descer escadas, saltar num pé, saltar em comprimento, saltar por cima de 3 blocos 

com ritmo, subir escadas a correr, atirar uma bola ao chão e apanhar, empurrar 

cubos em apoio unipodal, galopar (trote), saltitar, marchar ao ritmo da pandeireta, 

atirar bola ao ar e apanhar, descer escadas a correr, saltar à corda e andar de 

bicicleta. A subescala considera ainda 1 item de força – de joelhos põe-se em pé 

sem ajuda das mãos; e 2 itens de flexibilidade e agilidade – cruza os pés e os 

joelhos na posição sentada; toca nos dedos dos pés sem dobrar os joelhos. 

Para além da avaliação das habilidades motoras fundamentais comummente 

observadas, a subescala Locomoção acrescenta comportamentos em escadas 

(subir, descer e saltar degraus); andar de triciclo e bicicleta; marchar ao ritmo da 

pandeireta; andar em cima de uma linha; manter-se e caminhar em bicos dos pés; 

empurrar cubos ao pé coxinho; saltar à corda. Estes comportamentos põe em 

evidência o equilíbrio e a coordenação dinâmica geral. 

Observou-se que as todas as crianças do nosso estudo realizaram os 

seguintes comportamentos: saltar 1 degrau, ficar pelo menos 3’’ apoiado só num pé, 

pôr se de pé sem ajuda das mãos partindo de joelhos, correr num espaço pequeno, 

ficar e caminhar em bicos dos pés, subir escadas alternadamente, pedalar um 

triciclo, sentar com as pernas cruzadas, saltar uma altura de 15 cm, saltar ao pé 

coxinho pelo menos 3 saltos e correr num espaço amplo. Estes resultados não são 

surpreendentes, tal como seria esperado para uma amostra de baixo risco, e são 

semelhantes aos identificados e descritos na literatura sobre desenvolvimento motor 

infantil (Gabbard, 2008; Gallahue & Ozmun, 2005; Haywood & Getchell, 2009). 
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De especial interesse foi a constatação de que 92,5% das crianças foram 

capazes de realizar trote com passo firme e ritmado e saltito alternando os pés, e 

72,5% saltito num espaço aberto, habilidades que, de acordo com a bibliografia 

sobre desenvolvimento motor, a idade aproximada de início é aos 4 anos (padrão 

rudimentar) e alcance não antes dos 6 anos, do padrão maduro (Gabbard, 2008; 

Gallahue & Ozmun, 2005). Em relação ao saltito, Payne e Isaacs (2011) referem que 

o saltito é exibido em ambos os géneros aos 6-7 anos e que as meninas apresentam 

uma vantagem de 6 a 7 meses. É possível que este resultado encontrado seja 

devido ao facto de vários jogos tradicionais infantis realizarem estas habilidades e 

poderem ser solicitadas em contexto de prática de actividade física-motora. 

Os 3 itens que avaliam saltar à corda, não foram concretizados com êxito 

por nenhuma criança. Para compreendermos este resultado, que não foi 

surpreendente, teremos de analisar a evolução da habilidade de salto. O padrão de 

salto maduro tem idade aproximada de início aos 6 anos (Gallahue & Ozmun, 2005) 

e as primeiras formas de salto rudimentar, por volta dos 2 anos. O salto à corda 

envolve um impulso e recepção ao solo bipodal em simultâneo, associado a 

coordenação dinâmica dos braços. Esta sequência de movimentos em ritmada 

sucessão de forma coordenada, implica ainda um refinado desenvolvimento 

perceptivo-motor, de modo a acompanhar a trajectória e saltar em antecipação à 

corda. Assim, o comportamento saltar à corda envolve elementos de percepção 

visual e coordenação dinâmicas. Antes dos 7-9 anos as crianças não conseguem 

estimar a localização de um objecto e combinar com uma reacção motora específica 

(Gallahue & Ozmun, 2005).  

 

RELAÇÃO ENTRE PERCEPÇÃO DE COMPETÊNCIA MOTORA E DESENVOLVIMENTO 

PSICOMOTOR 

O desenvolvimento motor não parece ser, nesta amostra, um preditor 

significante da competência motora percebida, pois somente 4% da variabilidade da 

percepção de competência motora foi predita pelo desenvolvimento psicomotor. 

Resultado semelhante (5%) foi obtido por Valentini (2002). 

A suposição baseada na literatura de que crianças em idade pré-escolar não 

são precisas na percepção do seu desempenho psicomotor real e que nem a idade 

nem o género alteram a percepção de competência, foi confirmada. Estudos prévios 

sobre o mesmo tema com crianças com as mesmas características, mostram 

resultados idênticos (Andrade, Neto & Ducharne, 2008; Boucher, Doescher & 

Sugawara, 1993). As mesmas conclusões são obtidas em crianças de amostras de 

risco (Goodway & Rudisill, 1997; Hurmeric, 2010; Valentini, 2002). As crianças em 
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idade pré-escolar, independente do género e da idade são, em geral, pouco precisas 

na percepção do seu real desempenho motor. Harter (1978, 1999) teoriza que as 

crianças com idade inferior a 7 anos não possuem ainda maturação cognitiva capaz 

de distinguir dispêndio de esforço e competência motora, o que leva a criança a 

considerar-se competente quando, na realidade, não o é. A avaliação realista das 

competências motoras parece mais exacta quando as crianças se tornam mais 

capazes cognitivamente, contudo, a maturação cognitiva não é o único factor. A 

motivação intrínseca, as oportunidades para a prática e interacção com os pares, as 

experiências passadas, os desafios e dificuldades ultrapassadas, são também 

construtos psicológicos determinantes para uma auto-avaliação realista (Harter, 

1978, 1999). 

 

6. CONCLUSÃO 

Esta investigação foi conduzida com os objectivos de averiguar a percepção 

de competência motora e o nível de desenvolvimento motor de crianças em idade 

pré-escolar sem perturbação do desenvolvimento e da aprendizagem, em relação ao 

género, assim como as relações entre percepção de competência motora e 

desenvolvimento psicomotor real. 

Diferenças de género no desenvolvimento motor têm sido descritas, com os 

rapazes a apresentarem melhores resultados nas habilidades com bola, enquanto 

nas habilidades de locomoção os resultados não têm sido exactos em relação a um 

género. As crianças do nosso estudo evidenciaram que, tanto nas habilidades 

motoras globais e finas, o desenvolvimento psicomotor está a processar-se de 

acordo com o esperado para a idade e não é diferenciado pelo género. A diferença 

de género nas habilidades com bola foi verificada neste estudo, a favor dos 

meninos. A percepção de competência motora não foi concordante com a 

competência motora real demonstrada pelas crianças: a maioria das crianças 

sobrevaloriza a sua competência quando, na realidade, revelam baixos percentis de 

desenvolvimento motor. Os resultados obtidos nesta investigação são consentâneos 

com as evidências de estudos com as mesmas características. 

 

As habilidades motoras fundamentais e a competência motora percebida são 

factores centrais no envolvimento e participação em actividade motora (Robinson, 

2010; Stooden et al., 2008). Existe uma associação entre a percepção de 

competência motora e o  desenvolvimento motor, em crianças em idade pré-escolar. 

Crianças com baixa percepção de competência podem demonstrar baixo nível de 

desenvolvimento psicomotor comprometendo a participação em actividades 
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motoras. Por outro lado, baixo nível de desenvolvimento psicomotor pode ter 

implicações em vários aspectos do desenvolvimento da criança, impedindo o 

desenvolvimento de habilidades motoras especializadas (Robinson, 2010).  

Compreendendo a relação entre as duas variáveis, especialistas em 

Motricidade Humana terão maior entendimento para a implementação de 

oportunidades de promoção do desenvolvimento psicomotor e construção de 

percepções positivas, em crianças em idade pré-escolar.  

 

Pela revisão da literatura efectuada, observa-se que a grande maioria das 

investigações sobre esta temática, avalia o desenvolvimento motor como um 

produto, isto é, determina a proficiência motora em detrimento da qualidade de 

execução. Os instrumentos de avaliação encontrados na literatura, para avaliação 

do desenvolvimento motor, não compreendem a habilidade de planear, organizar e 

coordenar a actividade motora voluntária. A investigação das habilidades motoras 

resulta da avaliação de competências físicas (ex. força) e de aptidão motora  (ex. 

velocidade) que conciliam habilidades motoras fundamentais, como a corrida ou 

lançamento de uma bola. A coordenação motora e o equilíbrio são relevantes, nesta 

óptica, para determinadas habilidades envolvidas na actividade física motora.  

Os critérios objectivos da avaliação do desenvolvimento centram-se no 

sucesso/insucesso de um comportamento, determinam um resultado e um nível de 

desempenho. Nesta perspectiva, desatendem-se os aspectos qualitativos de 

desempenho, fundamentais para determinar o nível de maturação do 

comportamento, a precisão, a harmonia e fluidez do movimento, a capacidade de 

antecipar, planear, organizar e coordenar, pondo em evidência a qualidade da 

integração sensorial e psicomotora. Assim, apresentam-se camufladas, as 

dificuldades no controlo e na coordenação da actividade motora voluntária, de 

planeamento e organização do movimento. 

 

Algumas limitações podem ser observadas neste estudo. A avaliação das 

habilidades motoras fundamentais pode ser obtida por uma variedade de 

instrumentos e procedimentos. Podemos considerar como contributo para a 

investigação neste âmbito, a avaliação do desenvolvimento ter sido realizada com 

recurso a um instrumento que aporta às diferentes etapas do desenvolvimento da 

criança, no entanto, não está aferido à população portuguesa. Outras limitações 

prendem-se com: a dimensão da amostra, que não permitiu a utilizaçãoção de 

técnicas estatísticas como a análise factorial; a centração da avaliação da 
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percepção da competência motora ser restrita a 8 itens e os participantes 

pertencerem a uma franja etária restrita. 

Para futuros estudos será necessário incluir mais participantes e de várias 

faixas etárias, obter informação sobre o número de horas que passam em actividade 

motora e em que actividades, para além da expressão motora no infantário, bem 

como usar, para avaliação do desenvolvimento motor, medidas quantitativas e 

medidas qualitativas dos aspectos da proficiência motora. 

 Espera-se que estes resultados sejam integrados com outros sobrevindos de 

investigações mais vastas sobre este assunto, designadamente em crianças 

portuguesas, em idade pré-escolar e escolar. 
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