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RESUMO 

O objetivo do presente estudo é avaliar e comparar o esquema corporal em crianças, 

entre os 7 e os 12 anos, com perturbação do espetro do autismo (PEA) e perturbação de 

hiperatividade e défice de atenção (PHDA). 

Construiu-se um instrumento, para o efeito, ao nível do reconhecimento (identificação e 

nomeação das partes do corpo), construção (conhecimento das noções espaciais e 

organização no espaço; adaptação e organização espacial, imitação de gestos e, noção 

de velocidade e ritmo) e representação (puzzles e desenho do seu corpo). Alguns dos 

itens a avaliar, destas dimensões, foram adaptados de vários instrumentos pré-

existentes, enquanto outros, foram criados. 

A amostra é composta por 10 crianças com PEA e 10 com PHDA, cuja média de idades é 

de 9 anos.  

Os resultados demonstraram que, as crianças com PEA apresentam menores scores nos 

diferentes itens, comparativamente com as crianças com PHDA. Contudo, apenas se 

verificaram diferenças estatisticamente significativas no reconhecimento das partes do 

corpo no outro, conhecimento das noções espaciais e organização no espaço, imitações 

de gestos, noção de velocidade e ritmo e, no desenho do seu corpo. 

Desta forma, salienta-se a pertinência de um programa de psicomotricidade, ao nível do 

esquema corporal, nas crianças com PEA. 

Palavras-chave:  Esquema corporal, PHDA, PEA, Reconhecimento, Construção e 

Representação. 

 

ABSTRACT  

The objective of this study is to evaluate and compare the body schema in children 

between 7 and 12 years old, with autism spectrum disorder (ASD) and attention deficit 

hyperactivity disorder (ADHD). 

It was constructed an instrument to this end, at the level of recognition (identification and 

naming body parts), construction (knowledge of spatial concepts and spatial organization, 

spatial adaptation and organization, imitation of gestures and notion of speed and rhythm) 

and representation (puzzles and drawing our own body). Some of the dimensions items to 

assess were adapted from other pre-existing instruments, while others were created. 
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The sample is composed by 10 children with ASD and 10 with ADHD, whose average age 

is 9 years. 

The results showed that children with ASD have lower scores on different items, 

compared to children with ADHD. However, only statistically significant differences were 

verified in the recognition of body parts in the other, knowledge of spatial concepts and 

spatial organization, imitation gestures, sense of speed and rhythm, and draw of our own 

body. 

Thus, it should be noted the relevance of a program of psychomotor therapy, at the level 

of body schema, in children with ASD. 

Keywords: Body Schema, ADHD, PEA, Recognition, Construction, Representation. 

 

RESUME 

L’objectif de cet étude c’est d’évaluer et comparer le schéma corporel chez les enfants, 

entre les 7 e 12 ans, avec des trouble du spectre de l’autisme (TSA), d’hyperactivité et 

déficit d’attention (TDAH). 

Nous avons élaboré comme instrument, à niveau de la connaissance (identification e 

nomination des parts du corps); construction (connaissance des notions spatiales et 

organisation de l’espace; son adaptation et organisation (puzzles et dessin de son corps). 

Quelques uns des ces items, à évaluer, dans ces dimensions-là, ont été adaptés à partir 

d’autres instruments, déjà existants, tandis que les autres ont été crés par nous-mêmes. 

L’étude est composée par 10 enfants avec TSA et 10 enfants avec TDAH dont l’âge 

moyen c’est 9 ans. 

Les résultats ont démontré que, les enfants avec TSA présentent des scores plus bas 

dans tous les items, en comparaison avec les enfants ayant TDAH. Toutefois, les 

différences très petites dans la reconnaissance des parts du corps de l’autrui; la 

connaissance des notions spatiales et dans l’organisation de l’espace, les imitations des 

gestes, les notions de vitesse et rythme, et le dessin de son corps. 

Ainsi, nous concluions l’impératif d’une intervention précoce, à niveau du schéma 

corporel, chez les enfants avec TSA. 

Mot-clé: Le schéma corporel, TSA, TDAH, la reconnaissance, la construction et la 

représentation. 
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INTRODUÇÃO 

Todo o ser humano se desenvolve através da interação do seu corpo com os objetos do 

seu meio, com as pessoas com as quais se relaciona e, ainda, com o mundo onde 

estabelece ligações, quer afetivas, quer sociais (Oliveira, 1993). Desta forma, as 

informações presentes no ambiente tornam-se compreendidas pelo ser, através da 

audição, da visão, do olfato, do paladar, do tato e da cinestesia.  

A integração das supracitadas informações sensoriais são de importância vital para o 

desenvolvimento do esquema corporal, motor e psicossocial da criança, uma vez que, 

para além de, a colocar em contacto com a realidade exterior, também lhe concede 

estímulos que a suportem na sua orientação, bem como no controle da ação corporal 

(Santos, Passos & Rezende, 2007), ou seja, o esquema corporal é crucial ao 

desenvolvimento humano, dado que o corpo é o núcleo de integração e inter-

relacionamento com o mundo. 

Como consequência de uma deficitária estruturação deste, podem emergir diversas 

problemáticas relacionadas com dificuldades percetivas, motoras, sociais, pessoais e 

familiares. Desta forma, existe uma preocupação com um harmonioso desenvolvimento 

do esquema corporal, tendo em consideração que a sua maturação equilibrada previne, 

para além das já referenciadas, possíveis dificuldades escolares ao nível da 

aprendizagem da leitura, grafia e cálculo (Ortega & Obispo, 2007).  

De considerar, ainda, que o desenvolvimento intelectual, da personalidade, assim como o 

conhecimento dos objetos e das pessoas, têm como ponto de partida a adequada 

estruturação do esquema corporal (Ortega & Obispo, 2007).  

As perturbações do espetro do autismo, de hiperatividade e défice de atenção, 

pertencentes às do desenvolvimento humano, são detentoras de características muito 

próprias, quer ao nível da expressividade da perturbação, como dos fundamentos que 

contribuem para o esclarecimento da sua etiologia.  

Conhecida e comprovada, cientificamente, a importância de um adequado 

desenvolvimento do esquema corporal, e atendendo às características manifestadas 

pelas crianças com estas perturbações, bem como os modelos etiológicos destas, 

procuramos, através do presente estudo prático, compreender se existem diferenças ou 

semelhanças ao nível do esquema corporal das mesmas e, perceber, também, quais as 

causas. 



13 

 

Face aos contributos para o desenvolvimento do esquema corporal, referidos na 

literatura, houve necessidade de adaptar alguns exercícios pré-existentes e, de conceber 

outros, que constituem o instrumento de avaliação utilizado. 

Os resultados que advém do estudo efetivado constituirão bases sólidas que 

fundamentarão a forma e modo de intervenção ao nível psicomotor. 

A escolha desta temática prende-se com o facto de, por um lado, não ter encontrado 

estudos ao nível do esquema corporal nas crianças com as já referenciadas 

perturbações, mas, também, porque no início da minha, ainda curta, experiência 

profissional considerei importante poder contribuir para que nós, enquanto profissionais 

possamos, num futuro próximo, tornar esta matéria mais sustentável. 

No que concerne à organização da presente dissertação, esta encontra-se dividida em 

duas partes. Na primeira, é feita uma breve descrição das referidas perturbações e 

apresentação de alguns aspetos a si inerentes, a fim de podermos, posteriormente, 

aquando da leitura da revisão bibliográfica, interligar e melhor compreender a sua 

influência, na estruturação do esquema corporal. É, ainda, feita a revisão da literatura do 

esquema corporal e, apresentados determinados elementos indissociáveis de si, 

considerados relevantes, e tidos em consideração na construção do instrumento. 

Na segunda parte, serão apresentados os objetivos e hipóteses do estudo, bem como 

toda a informação inerente à metodologia: descrição da amostra e do instrumento, 

descrição dos procedimentos de recolha da amostra e informação relativa à análise 

estatística a ser efetuada, resultados e respetiva discussão e limitações do estudo, 

seguidas da conclusão. 
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REVISÃO B IBLIOGRÁFICA  

 

I. PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO 

I.1. PERTURBAÇÃO DO ESPETRO DO AUTISMO 

I.1.1.  DEFINIÇÃO E PREVALÊNCIA  

O Autismo foi definido, pela primeira vez, em 1943, por Kanner, como “autistic 

disturbances of affective contact”, o qual identificou um grupo de 11 crianças com 

alterações do comportamento vincadas e que se caracterizavam, sobretudo, pelo 

isolamento social (Lima, 2012). A autora regista que Loma Wing e Judith Gould, em 1979, 

após um estudo epidemiológico, concluíram que, um grupo alargado de crianças tinha 

algum tipo de dificuldade no que diz respeito à socialização, associada a dificuldades na 

comunicação e à falta de interesse nas atividades. No entanto, não enquadravam o 

diagnóstico formal para o Autismo e, deste modo, criaram a expressão “espetro do 

autismo” (Lima, 2012). 

Em conformidade com a Associação Americana de Psiquiatria (APA), as PEA são um 

conjunto de perturbações complexas, enquadradas nas Perturbações Globais do 

Desenvolvimento (PGD), que se caracterizam por um grave comprometimento em três 

áreas do desenvolvimento: comunicação, interação social e comportamento (Levy, 

Mandell, & Schultz, 2009). São perturbações neurológicas, o que significa que afetam o 

funcionamento cerebral da criança. No entanto, os sintomas e a gravidade destas 

perturbações afetam, cada uma delas, de forma diferenciada (APA, 2000). 

A PEA é, geralmente, diagnosticada durante a infância. Aproximadamente, 1 em cada 88 

crianças é diagnosticada com autismo. Estas perturbações são, três a quatro vezes, mais 

frequentes no género masculino que no género feminino (APA, 2012b). 

Trata-se de uma perturbação permanente, na maioria dos casos. Todavia, há cada vez 

mais casos de crianças com PEA que conseguem ter uma vida independente e bastante 

completa. As informações referenciadas focam-se, principalmente, nas crianças e 

adolescentes (APA, 2012b). 
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I.1.2.  CARACTERÍSTICAS MAIS COMUNS  

Como referido, anteriormente, o autismo difere de indivíduo para indivíduo, mediante a 

gravidade dos sintomas. Não existe um desenvolvimento tipicamente normal, pois as 

manifestações desta perturbação variam muito em função do nível de desenvolvimento e 

da idade cronológica do indivíduo (Lima, 2012). Ao longo da vida, os sintomas podem, 

muitas vezes, evoluir de ligeiros para graves (APA, 2012b). 

Segundo Lima (2012), as características típicas da PEA são a presença de um 

desenvolvimento acentuadamente deficitário, ou mesmo anormal, ao nível da 

comunicação e interação social e, um repertório, acentuadamente, restrito de 

comportamentos, atividades e interesses, ou seja, estamos perante a tríade sintomática.  

As categorias das PGD, segundo o DSM-IV-TR (APA, 2000) são: 

(1) Perturbação autística (também designada de autismo de Kanner, autismo clássico, 

autismo infantil ou autismo precoce); (2) perturbação ou síndrome de Asperger; (3) 

perturbação de Rett; (4) perturbação desintegrativa da segunda infância e (5) perturbação 

global do desenvolvimento sem outra especificação (também designada como autismo de 

alto funcionamento).  

I.1.3.  SINTOMAS E DIAGNÓSTICO 

Tendo em consideração que as crianças da amostra têm um diagnóstico de perturbação 

autística, em conformidade com o DSM-IV-TR (APA, 2012b), os critérios de diagnóstico 

são os seguintes: 

� Défice na interação social recíproca - existe um défice qualitativo na interação 

social, manifestado, pelo menos, por duas das seguintes características: (1) défice 

acentuado na utilização de múltiplos comportamentos não-verbais para regular a 

interação social (expressão facial, postura corporal, contacto ocular, gestos); (2) 

incapacidade para desenvolver relações com os companheiros, adequadas à sua 

idade; (3) reduzida tendência espontânea, ou ausência, para a partilha de 

prazeres, interesses ou objetivos com os outros; (4) ausência de reciprocidade 

social ou emocional. 

� Défices na comunicação  – existem défices qualitativos na comunicação, 

manifestados, pelo menos, por uma das seguintes características: (1) atraso ou 

ausência do desenvolvimento da linguagem oral; (2) nas crianças com um 

discurso adequado existe uma acentuada incapacidade na competência para 
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iniciar ou manter uma conversação com os outros; (3) uso estereotipado ou 

repetitivo da linguagem ou linguagem idiossincrática; (4) ausência de jogo realista, 

espontâneo, variado, ou jogo social, imitativo, adequado ao nível de 

desenvolvimento; 

� Comportamentos, interesses e atividades restritos e  repetitivos  – padrões de 

comportamento, interesses e atividades restritos, repetitivos e estereotipados, que 

se manifestam, pelo menos, por uma das seguintes características: (1) interesses 

cujo objetivo é limitado, claramente intenso e/ou invulgar; (2) insistência em 

rotinas ou rituais específicos não-funcionais; (3) maneirismos motores 

estereotipados e repetitivos e (4) preocupação, persistente, com partes dos 

objetos. 

Os principais sintomas das PEA afetam os domínios supracitados e, normalmente, estão 

presentes por volta dos três anos de idade. O desenvolvimento da linguagem típica pode 

atrasar a identificação dos sintomas (Levy, et al., 2009). Muitas das crianças com 

autismo, têm dificuldades de adaptação às quebras de rotina; todavia, muitas delas 

possuem competências cognitivas normais; enquanto outras têm dificuldades a este 

nível.  

I.1.4.  ETIOLOGIA E TEORIAS 

A etiologia das PEA está, ainda, a ser investigada. Existem estudos referindo que a 

conjugação de diversos fatores pode contribuir para o seu aparecimento.  

Os autores Thurm e Swedo (2012) referem que, geralmente, a etiologia da PEA envolve 

uma interação de anomalias genéticas complexas e, também, de fatores ambientais. 

Consideram que, os indivíduos podem ser “protegidos” do risco ambiental se já tiverem 

ultrapassado o período de desenvolvimento sensível. 

Landrigan (2010) refere que o autismo é uma perturbação do neurodesenvolvimento de 

base biológica. Para tal, contribuem fatores de ordem genética que, de acordo com o 

mesmo, embora representem uma pequena fração dos casos (10 a 15% dos casos 

segundo Levy e colegas (2009)) estão, nitidamente, implicados na etiologia do autismo. 

Por outro lado, o progressivo aumento da prevalência desta perturbação levou, também, 

a uma preocupação no que respeita à influência de fatores ambientais (Geschwind, 

2009).  
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Estudos recentes demonstram a sensibilidade do cérebro quando exposto ao chumbo, ao 

álcool etílico e ao metilmercúrio. No entanto, a maior evidência, segundo estudos feitos, 

liga a causa do autismo a exposições no início da gravidez, a substâncias como a 

talidomida, o misoprostol e o ácido valpróico ou, ainda, a presença de doenças como a 

rubéola materna (Landrigan, 2010). 

Lima (2012) menciona que a contribuição “ambiental” para a sua patogénese é, ainda, 

muito discutível e, que embora a associação desfavorável com fatores pré e perinatais 

seja bem conhecida, a sua especificidade é difícil de avaliar devido à existência de 

múltiplos fatores. Geschwind (2009) consigna que, tendo em consideração a 

heterogeneidade da PEA, as abordagens baseadas no estudo de componentes 

hereditários da perturbação, ou na linguagem e cognição social, proporcionam caminhos 

promissores para as investigações genéticas e neurobiológicas. 

Para além das causas supracitadas, vários autores desenvolveram diversas teorias 

explicativas, das quais não se destaca nenhuma como sendo a mais completa, já que 

cada uma nos ajuda na compreensão de determinados aspetos característicos da 

perturbação. A hipótese da diátese afetiva  salienta que as crianças com PEA 

apresentam uma lacuna evidente na ligação entre o afeto ou o planeamento motor e, a 

simbolização emergente (Greenspan, 2001). Assim, esta incapacidade de compreender e 

responder às expressões afetivas do outro, leva as crianças com PEA a não serem 

sensíveis às primeiras experiências sociais, fundamentais para o desenvolvimento de 

estruturas cognitivas substanciais à compreensão social (Marques, 2000). A teoria da 

mente salienta que, as crianças com autismo são incapazes de atribuir e identificar 

certos estados mentais (crenças, desejos e intenções) ao outro e ao próprio, como meio 

de prever um determinado comportamento (Ronald, Viding, Happe, & Plomin, 2006). Esta 

capacidade é essencial às crianças, para que desenvolvam e construam uma adequada 

interação social. Assim, estas crianças apresentam limitações em determinadas 

competências sociais, comunicativas e imaginativas (Marques, 2000). A teoria das 

funções executivas, segundo Doherty (2009) e Duncan (1986), revela que as crianças 

com autismo apresentam um elevado grau de comprometimento nas funções executivas 

(córtex pré-frontal). Estas, como se relacionam com a planificação, flexibilidade e 

memória ativa, dos diversos estímulos apresentados à criança, vão interferir no 

processamento correto da informação. Por último, a teoria da coerência central,  

segundo Shah e Frith (1993) e Frith (1993), diz-nos que as crianças com autismo 

apresentam dificuldades em compreender uma situação como um todo coerente, ou seja, 

as crianças tendem a focar-se, apenas, nos detalhes, não conseguindo estabelecer uma 
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relação entre estes e o todo, de acordo com um padrão de atuação coerentes (Happe & 

Frith, 2006). 

I.1.5.  COMORBILIDADES  

Existem outras patologias associadas à PEA, que agravam o seu quadro existente. As 

mais relevantes e que interferem, negativamente, na funcionalidade do individuo são, 

segundo Lima, Garcia e Gouveia (2012), o défice cognitivo, síndrome do X-Frágil, PHDA, 

perturbações do sono, perturbações alimentares e epilepsia (Jeste, 2011). Leyfer e 

colegas (2006) referem, também, as perturbações de oposição e desafio, bipolar e a 

obsessivo-compulsiva como comorbilidades da PEA.  

 

I.2. PERTURBAÇÃO DE HIPERATIVIDADE E DÉFICE DE ATENÇÃO 

“A PHDA é considerada uma perturbação do desenvolvimento de base neurobiológica 

(Parker, 2003) e de origem multifatorial, uma vez que é possível identificar fatores de 

ordem genética, psicossocial e outros” (Castellanos, 2001).  

I.2.1.  DEFINIÇÃO E PREVALÊNCIA  

A definição de PHDA tem, ao longo do tempo, sofrido algumas alterações, tendo em 

consideração a discussão das causas e características, a ela inerentes. De entre as 

diversas designações existentes, como por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, 

- International Classification of Diseases (ICD 10) e da Associação Americana de 

Psiquiatria (APA), a vertente aqui seguida será a da APA, utilizando a definição do 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV – TR (APA, 2000). 

No DSM-IV-TR (APA, 2000), a PHDA é classificada na categoria das perturbações 

disruptivas do comportamento e de défice de atenção, incluída na classificação das 

perturbações que, habitualmente aparecem na infância e na adolescência. Segundo a 

APA (2012a), a PHDA é uma das perturbações mentais, mais comuns, que afeta as 

crianças em idade escolar. Segundo os mesmos, estima-se que 3 a 7% das crianças em 

idade escolar têm sintomas de PHDA, persistindo na adolescência e idade adulta, entre 

30 a 65% dos casos (Barkley, 2002). Deste modo, verificamos que esta perturbação 

neuro-comportamental afeta, também, indivíduos em idade adulta e, representa uma 

desadaptação na sua vida quotidiana, quer a nível pessoal, social/ escolar e familiar 

(APA, 2000; APA, 2009).  
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I.2.2.  SUBTIPOS E SINTOMAS 

A PHDA encontra-se dividida em três subtipos, cujos sintomas provocam inadaptação e 

são incompatíveis com o nível de desenvolvimento da criança - DSM-IV-TR (APA, 2000): 

� Tipo predominantemente desatento  – seis ou mais sintomas de desatenção 

(mas menos de seis sintomas de hiperatividade – impulsividade) estejam 

presentes e persistam há, pelo menos, seis meses; 

� Tipo predominantemente hiperatividade/impulsividade  – seis ou mais 

sintomas de hiperatividade e impulsividade (porém, menos de seis sintomas de 

desatenção) estejam presentes e persistem, há pelo menos, seis meses; 

� Tipo combinado  – seis ou mais sintomas de desatenção e seis ou mais sintomas 

de impulsividade-hiperatividade, estejam presentes e persistam, há pelo menos, 

seis meses. A maioria dos indivíduos com PHDA é diagnosticada com este 

subtipo. 

Segundo o DSM-IV-TR (APA, 2000), são considerados sintomas de desatenção, quando, 

frequentemente, a criança: (1) não presta atenção a pormenores ou comete erros por 

descuido nas tarefas escolares, no trabalho ou noutras atividades; (2) tem dificuldade de 

manter a atenção em tarefas ou durante jogos; (3) parece não prestar atenção ao que lhe 

é dito; (4) não segue as instruções e não termina os trabalhos escolares, as tarefas de 

casa ou outras obrigações no local de trabalho; (5) tem dificuldades em se organizar nas 

tarefas ou atividades; (6) evita ou manifesta relutância em se envolver nas tarefas que 

exijam um esforço mental prolongado (ex. trabalhos escolares); (7) perde objetos 

necessários à execução de tarefas ou atividades (por ex.: lápis, brinquedos, livro, etc.); 

(8) distrai-se com estímulos não significativos para as tarefas em causa; (9) tem 

esquecimentos frequentes nas atividades diárias. 

No que concerne aos sintomas de hiperatividade, tendo, ainda, em consideração a 

versão revista do IV manual de diagnóstico e estatístico das perturbações mentais (APA, 

2000), consideram-se, quando, com frequência, a criança: (1) apresenta movimentos 

excessivos das mão e/ou dos pés e, se torce na cadeira; (2) sai do lugar na sala de aula 

ou noutros locais, onde se esperaria que se mantivesse sentada; (3) corre de um lado 

para o outro, ou sobe, constantemente, por cima das coisas em locais onde tal se 

considera inapropriado; em adolescentes ou adultos, pode limitar-se a sentimentos 

subjetivos de impaciência ou irrequietude; (4) tem dificuldade em jogar ou participar em 
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atividades de lazer, sossegadamente; (5) fala demais; (6) está muita ativa ou comporta-

se como se fosse puxada por um “motor interno”. 

Relativamente à impulsividade: (7) responde, precipitadamente, antes de a pergunta 

terminar; (8) tem dificuldade em esperar pela sua vez; (9) interrompe ou perturba os 

outros (intromete-se nas conversas e nos jogos). 

I.2.3.  DIAGNÓSTICO 

A criança é encaminhada para um diagnóstico de PHDA, quando apresenta um padrão, 

persistente, no que respeita aos sintomas de desatenção e/ ou hiperatividade-

impulsividade, mais frequente e grave do que o, tipicamente, observado nos pares com 

um nível de desenvolvimento equiparado. Os sintomas desta perturbação surgem cedo 

na vida da criança; devem estar presentes antes dos sete anos de idade e, persistem, 

sempre, por um período, superior a seis meses (APA, 2000; APA, 2009). 

Os sintomas que levam ao diagnóstico de uma PHDA devem comprometer a criança em, 

pelo menos, dois contextos (casa, escola, trabalho). Deverá ser evidente que estes 

interferem, de forma significativa, no seu funcionamento social, académico ou 

ocupacional (APA, 2000). 

Os sintomas, tendencialmente, pioram nas situações/ atividades que exijam uma maior 

atenção ou esforço mental ou, quando estas não se apresentem motivadoras ou como 

uma novidade. Se a criança se encontra num ambiente desconhecido; com um controlo 

rígido; envolvido em atividades interessantes; numa situação a dois ou, quando recebe 

recompensas pelo comportamento correto revelado, os sinais da perturbação são 

mínimos ou, nem se verificam. Em situações de grupo, os sintomas tornam-se mais 

evidentes. Assim, o clínico e os técnicos devem reunir o máximo de informação possível, 

de diversas fontes, a fim de poderem fazer um diagnóstico correto (APA, 2000). 

Como critérios de exclusão, são consideradas situações de esquizofrenia, patologia 

pervasiva do desenvolvimento, distúrbios psicóticos e, a perturbação não é melhor 

explicada por outro distúrbio mental (APA, 2000). 

I.2.4.   ETIOLOGIA E MODELOS 

Genro, Roman, Rohde e Hutz (2012) referem que, embora os fatores de ordem genética 

e ambiental sejam importantes na etiologia da PHDA, como estes influenciam o cérebro 

e, consequentemente, o comportamento, tais, ainda se encontram em debate. No 
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entanto, parece existir um consenso de que a disfunção subcortical frontal é responsável, 

pelo menos, em parte, para o espetro do fenótipo da PHDA.  

Existem diversos modelos teórico-explicativos que nos ajudam a melhor compreender 

algumas características da PHDA.  

O modelo que é visto, como aquele que melhor explica a PHDA é o modelo híbrido de 

Barkley (1998). Este, salienta que as crianças com PHDA apresentam problemas no 

autocontrolo/autorregulação, ou seja, são incapazes de inibir ou reduzir as suas 

respostas motoras e emocionais, que se produzem imediatamente após a ocorrência de 

um estímulo/ acontecimento (Servera-Barcelo, 2005; Villar, 2000).  

Tendo em consideração o exposto, compreendemos que as funções executivas nos 

indivíduos com PHDA estão comprometidas, já que estas são todas as atividades 

mentais autodirigidas que ajudam o indivíduo a resistir à distração, a achar e fixar-se em 

novas respostas/metas mais adequadas e a dar os passos até à execução da resposta 

correta.  

Barkley (1998, in Servera-Barcelo, 2005) identifica quatro funções executivas, segundo o 

modelo híbrido: a memória de trabalho não-verbal; a memória de trabalho verbal; o 

autocontrolo da ativação, motivação e afeto e a reconstituição.  

O autor refere que as crianças ao apresentarem limitações nas funções executivas e, 

concomitantemente, demonstram limitações no controlo motor e dificuldades na 

organização da sintaxe e fluidez verbal (Villar, 2000). Desta forma, este modelo torna-se 

importante para explicar a PHDA, pois Barkley refere a dificuldade na inibição de 

comportamentos; o défice nas funções executivas e, a dificuldade no controlo motor, 

características intrínsecas da PHDA. 

I.2.5.  COMORBILIDADES  

Em determinados casos em que é diagnosticada uma PHDA, verificam-se, também, 

outros diagnósticos, tais como: a perturbação do desenvolvimento da coordenação 

motora, a perturbação de oposição, perturbação específica da aprendizagem, síndrome 

de asperger, perturbação da ansiedade, perturbação da conduta, perturbação da 

linguagem, perturbação do sono, perturbação do humor/ doença bipolar, síndrome de 

Tourette’s e PEA (APA, 2000). 
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I.3. ESQUEMA CORPORAL  

É importante ter em consideração que diversos autores abordam os conceitos de imagem 

corporal e esquema corporal, enquanto sinónimos, no entanto, existe uma distinção entre 

ambos. Desta forma, e tendo em consideração que os autores salientam a necessidade 

de abordar os conceitos em conformidade com as suas diferenças, procurando que não 

haja confusões terminológicas e conceituais, apresenta-se a sua diferenciação. 

De modo a clarificar a diferença entre os dois conceitos, é importante mencionar que o 

conceito de imagem do corpo foi consolidado pela psiquiatria, enquanto que o conceito 

de esquema corporal pela neurologia (Rodrigues, 1987). Estas duas áreas têm dado um 

contributo importante, no que respeita à investigação do conhecimento do corpo. No 

entanto, devido ao facto de utilizarem métodos distintos e possuírem objetos de estudo 

diferentes, compreendem-no de forma, também, diferente.  

A imagem do corpo é definida, por Grogan (2008), como o conjunto de “perceções, 

pensamentos e sentimentos sobre o seu corpo”. Lièvre e Staes (2012) definem esquema 

corporal como o conhecimento que o indivíduo tem de si mesmo enquanto “ser corporal”, 

isto é: os nossos limites no espaço (morfologia); as nossas possibilidades motoras 

(rapidez e agilidade); as nossas possibilidades de expressão através do corpo (atitude e 

mímica); as perceções das diferentes partes do nosso corpo; a designação e 

denominação dos diferentes elementos do corpo; as possibilidades de representação que 

nós temos do nosso corpo, mentalmente ou graficamente.  

I.3.1. MEMÓRIA E EXPERIÊNCIA CORPORAL  

A “primeira experiência” do ser humano é pura sensação, a perceção do mundo 

apresenta-se como um estímulo global e indiscriminado. A sensação é o instrumento 

primordial que se deve aprender a “afinar” em primeiro lugar (Sánchez & Buitrago, 2008). 

Wallon (in Sánchez & Buitrago, 2008) demarca três sistemas básicos: as sensações 

propriocetivas, interoceptivas e exterocetivas. 

I.3.2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONCEITO  

O conceito de esquema corporal foi abordado e desenvolvido por Head em 1911, um 

médico neurologista, dando continuidade aos trabalhos desenvolvidos por Shilder (Coste, 

1992). As suas pesquisas caracterizaram um marco importante nesta área de 

conhecimento (Le Boulch, 2000). 
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O autor Shontz (1969 in Rodrigues, 1987) refere outros contributos de outras 

observações, feitas no campo da neurologia, como sendo as de Paisse (1984) e de 

Keishaber (1874) que tiveram como objeto de estudo a cenestesia (“sentimento através 

do qual o indivíduo se apercebia e sentia existir na extensão limitada do organismo”), e, 

também, as de Munk e Wernicke (s/d) que descreveram o processo de associação das 

imagens mentais face a diversas orientações do corpo.  

Rodrigues (1987) referiu que Ajuriaguerra e Stucki (in Vinker e Bruyn, 1972) definiram 

este conceito, como uma estrutura neuromotora que permite ao ser humano ter 

consciência do seu corpo anatómico e ajustá-lo às solicitações de novas situações, 

desenvolvendo ações de forma adequada num quadro de referência espácio-temporal 

dominado pela orientação direita-esquerda. 

Garelli (1980, in Rodrigues, 1987) refere que existem dois aspetos complementares que 

fazem parte do corpo: o corpo como objeto e sujeito da atividade cognitiva, ou seja, tal 

como é conhecido; e o corpo como objeto e sujeito da atividade afetiva, tal como é 

sentido e experimentado.  

O estudo e o desenvolvimento do conceito de esquema corporal tiveram início no estudo 

da patologia da noção do corpo. Foram os neurologistas, e também os fisiologistas, que 

se interessaram, primeiramente, pelo estudo das alterações da noção do corpo e, se 

preocuparam com as desintegrações patológicas desta noção, procurando justifica-las 

física e anatomicamente através da função sensorial. Ou seja, procuravam saber qual a 

função sensorial e o respetivo órgão que permitia e dava a noção de corpo (Florêncio, 

1984). 

Corroborando a ideia de outros autores, Florêncio (1984) refere que a aquisição do 

esquema corporal está dependente de um conjunto de sensações cinestésicas, 

propriocetivas, visuais e tácteis.  

Françoise Dolto (s/d in Sánchez & Buitrago, 2008) salienta que “o esquema corporal se 

constrói através de sensações corporais, tanto das que provêm da superfície do corpo 

como das que provêm do seu interior, por exemplo, através dos recetores quinestésicos, 

que nos dão informação da posição das nossas articulações”.  

Florêncio (1984) refere que a organização do esquema corporal pressupõe a integridade 

do sistema nervoso, a sua maturação progressiva, um desenvolvimento psicológico 

paralelo e harmonioso e, uma boa adaptação ao outro e ao mundo exterior.  
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Segundo Haggard e Wolpert (2005), o esquema corporal é explicado como a 

representação das posições das partes do corpo no espaço, desenvolvendo-se durante o 

movimento corporal. Desta forma, considera-se uma representação central do corpo 

espacial, cujas propriedades englobam o comprimento, hierarquização e segmentos do 

corpo no espaço e, ainda, a forma da superfície corporal. 

Para que o ser humano se possa desenvolver como um ser diferenciado e unificado, são 

fundamentais os primeiros contactos ou experiências afetivas com a mãe, ou com quem 

desempenhe a função materna. As manipulações do bebé, a adequada gratificação das 

suas necessidades na relação, o diálogo tónico que se vai estabelecendo desde etapas 

muito precoces, vão facilitando o desenvolvimento harmonioso entre corpo-mente de 

extrema importância no desenvolvimento do indivíduo para a integração do esquema 

corporal. Deste modo, observamos que na construção do esquema corporal é, também, 

essencial a dimensão relacional (Sánchez & Buitrago, 2008).   

I.3.3. EVOLUÇÃO ONTOGENÉTICA  

Florêncio (1984) refere que o esquema corporal se estrutura pouco a pouco, desde os 

primeiros momentos de vida. O desenvolvimento deste encontra-se fundamentado por 

leis psicofisiológicas (Ortega & Obispo, 2007): a lei cefalo-caudal, através da qual se 

adquire o domínio do corpo no sentido cima-baixo, ou seja, da cabeça para os pés, pela 

seguinte ordem: cabeça, tronco, pernas e pés; e a lei próximo-distal, através da qual o 

desenvolvimento se dá, desde os elementos mais centrais do corpo, até aos mais 

externos: ombros, braços, mãos e dedos. 

Na estruturação do esquema corporal podem distinguir-se três grandes períodos (Ortega 

& Obispo, 2007; Lièvre & Staes, 2012): 

1. Dos 0 aos 3 anos – corpo vivido: 

� O bebé, nesta etapa, sabe/ sente que lhe dói algo, no entanto, é incapaz de 

localizar o lugar da dor; 

� Não diferencia o Eu do mundo que o rodeia; 

� A relação com a mãe é muito íntima e importante para a formação do 

esquema corporal; 

� Quando começa a andar, vai ampliando o seu campo de relação, elaborando 

as suas próprias sensações e as que obtém através da visão e do tato; 
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� O esquema corporal é percebido de forma fragmentada, não na sua totalidade. 

2. Dos 3 aos 7 anos – corpo percebido: 

� Começa a consciencialização do próprio corpo, diferenciando-se a si 

mesmo de todos os outros; 

� Aperfeiçoamento motor; 

� Aumenta a discriminação das suas perceções; 

� Vai captando o Eu como um conjunto global; 

� Início da ‘tradução’ das emoções através dos gestos e da mímica; 

� A lateralidade vai-se definindo. 

3. Dos 7 aos 11 anos – corpo conhecido: 

� “Alcance” da integração do esquema corporal; 

� Consegue a representação mental do seu próprio corpo em movimento; 

� A diferenciação entre o Eu e os objetos é mais clara e precisa; 

� No fim deste período, alcança a aquisição da imagem corporal total e 

completa. 

Face ao exposto, compreendemos que as bases do esquema corporal podem ser 

consideradas como construídas pela aquisição de deslocações autónomas que se 

completarão com as experiências do corpo em movimento no seio do meio envolvente. 

De seguida, o esquema corporal ‘afina-se’ com a aquisição da linguagem e, atinge o 

primeiro nível simbólico, elaborado pelo aparecimento da dominância lateral que se fixa 

aos 5-6 anos (Samyn, 2005). 

A construção da imagem mental que o indivíduo vai elaborando do seu próprio corpo, ou 

seja, a evolução do esquema corporal é um processo muito lento, atingindo o seu pleno 

desenvolvimento por volta dos onze ou doze anos. Esta, desenvolve-se a partir de 

sensações (Ortega & Obispo, 2007): 

� Propriocetivas, provenientes dos músculos, tendões e articulações, 

proporcionando informação sobre a contração e relaxação do corpo; 

� Interoceptiva, dando-nos informação sobre o estado das vísceras; 

� Exterocetivas, atuam sobre a superfície corporal, como as tatilo-quinestésicas, 

facilitando informação sobre os objetos exteriores. 
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À medida que a criança reconhece o seu próprio corpo e o controla, facilita a 

incorporação das aprendizagens, passando a ser o ponto de partida para a orientação no 

espaço (Pizarro, 2005). 

I.3.4. DEFINIÇÃO E ASPETOS INERENTES AO ESQUEMA CORPORAL  

O texto que se segue incidirá na definição de esquema corporal e de alguns aspetos 

relacionados com o mesmo, tendo por base os aspetos avaliados através do instrumento 

concebido.  

Tendo em consideração a evolução histórica do conceito de esquema corporal, bem 

como a sua evolução ontogenética, Sánchez e Buitrago (2008) apresentam uma 

definição mais atual do mesmo, como sendo: a integração das sensações (táteis, 

térmicas, dor, visuais, vestibulares, musculares e viscerais) que o ser humano tem do seu 

próprio corpo no sentido mais orgânico ou neurofisiológico, e que é imprescindível para a 

construção da personalidade. É uma necessidade que emerge da delimitação entre o Eu 

e o não Eu, entre o espaço corporal e o envolvimento. Pode, também, designar-se por 

corpo real ou corpo consciente. 

O esquema corporal compreende aspetos motores, afetivos e cognitivos do nosso corpo. 

Desta forma, contribuem para a estruturação do esquema corporal uma série de 

elementos (Aragón, 2007): perceção corporal , que é a imagem mental que o ser 

humano tem do seu corpo, primeiro estática e depois em movimento, com os seus 

segmentos, limites e a sua relação com o espaço e os objetos (Le Boulch, 1983) a 

coordenação dinâmica geral , que consiste em movimentos que põem em jogo a ação 

ajustada e recíproca de diversas partes do corpo e que, na maioria dos casos, implicam a 

locomoção (Berruezo, 2002) e equilíbrio  que é a base de toda a coordenação dinâmica 

(Berruezo, 2002); o tónus e a relaxação , com o objetivo do controlo tónico-emocional 

para tomar consciência do funcionamento dos diferentes grupos musculares de contração 

e descontração (relaxação) (Aragón, 2007); a dissociação de movimentos  

(coordenação segmentaria ou controle segmentário), que é a atividade voluntária da 

criança, cujo objetivo é o movimento de grupos musculares independentes uns dos 

outros, realizando, simultaneamente, movimentos que não têm o mesmo objetivo dentro 

de uma atitude comportamental (Coste, 1979) e, por último, a lateralidade  que é a 

tendência natural para utilizar um lado do corpo com preferência ao outro em todas as 

tarefas que requerem uma ação unilateralizada (Defontaine, 1982).  
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Os autores Ortega e Obispo (2007) e Le Boulch (1987) definem o esquema corporal 

como a intuição global ou o conhecimento imediato do nosso próprio corpo, seja em 

repouso ou em movimento, em função da inter-relação das suas partes e, 

essencialmente, da sua relação com o espaço e os objetos que nos rodeiam. Picq e 

Vayer (1977 in Ortega & Obispo, 2007) admitem uma definição idêntica à de Le Boulch, 

mencionando que o esquema corporal é a organização das sensações relativas ao 

próprio corpo, em relação com o espaço e os objetos que nos rodeiam. 

O tónus, a relaxação e a respiração têm uma estreita ligação com o esquema corporal 

(Ortega & Obispo, 2007). 

O tónus é definido como o estado de tensão permanente do músculo estriado, mesmo 

em repouso, contribuindo para a capacidade de manter o equilíbrio. Um bom tónus 

muscular facilitará a realização de atividades com um esforço e cansaço mínimos. 

Quando existem problemas ao nível da tonicidade, podemos ter uma: paratonia que 

consiste numa contração exagerada de certos músculos; hipertonia  que é descrita como 

uma forte contração dos músculos acompanhada de movimentos bruscos; hipotonia  ou 

descontração dos músculos em estado de repouso, dando lugar a movimentos simples, 

não trabalhados e, eutonia  que é o perfeito e harmonioso equilíbrio onde todas as partes 

do corpo possuem o mesmo “grau” de tensão muscular. Os três primeiros dificultam uma 

boa integração do esquema corporal, pois para um adequado desenvolvimento deste, é 

necessário um bom desenvolvimento do equilíbrio, da coordenação dinâmica global e 

segmentada, da lateralidade, da perceção do espaço, do tempo e do ritmo (Ortega & 

Obispo, 2007).  

I.3.5. A IMPORTÂNCIA DA LATERALIDADE  

É na fase do corpo percebido, dos 3 aos 7 anos, que se adquire a dominância lateral 

(Lièvre & Staes, 2012). 

A lateralização é um conjunto de elementos de origem interna (fatores genéticos, 

neurológicos, maturacionais) e de origem externa (fatores sociais e educativos) que 

condicionam a lateralidade, ao longo da maturação da criança (Lièvre & Staes, 2012). 

A lateralidade é a etapa intermédia entre o esquema corporal e a estruturação espacial. 

Só tendo consciência da assimetria corporal é que a criança poderá distinguir a direita e a 

esquerda. Uma criança pode ser destra ou esquerdina sem, contudo, conhecer os termos 

“direita e esquerda”. Estes termos são, apenas, conhecidos por volta dos seis anos 

(Lièvre & Staes, 2012). 
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A orientação corporal engloba aspetos essenciais para a construção do esquema 

corporal que, são, também, fundamentais na definição da lateralidade: a capacidade de 

observar que as partes do seu corpo têm uma posição precisa, a propriocetividade (ex: a 

mão esquerda é diferente da mão direita; o sapato direito não é adaptável ao pé 

esquerdo) (Lièvre & Staes, 2012). 

I.3.6. A IMPORTÂNCIA DA ORGANIZAÇÃO ESPACIAL  

A partir dos 5 anos, a criança pode criar um gesto ou encontrar diferentes maneiras de 

contornar um obstáculo; encontrar várias maneiras de lançar uma bola ou, ainda, 

encontrar uma solução rápida para passar por baixo de um obstáculo (Lièvre & Staes, 

2012).  

A estruturação espacial é a capacidade de o indivíduo se situar, de se orientar, se 

organizar e se deslocar no espaço; de conceber os objetos do mundo próximo e distante, 

e a possibilidade de construir um mundo real e imaginário (Lièvre & Staes, 2012). 

A noção de espaço adquire-se a partir de diversas perceções que nos fazem apreender o 

nosso corpo e o mundo envolvente. As informações visuais, auditivas, tateis, 

propriocetivas e vestibulares ajudam-nos a perceber e a construir o espaço, fazendo-nos 

tomar consciência da situação da orientação, das movimentações do nosso corpo no 

espaço que o rodeia, do que lhe é próximo ou distante e, ainda, do movimento dos 

objetos e das pessoas (Lièvre & Staes, 2012).  

A sua evolução faz-se em quatro tempos, correspondentes a quatro patamares na 

aprendizagem do espaço: o espaço sustentado, espaço vivido, espaço percebido e 

espaço conhecido (Lièvre & Staes, 2012). 

É na fase do espaço percebido, que a criança, até aos 7 anos, estabelece as relações de 

ordem topográfica, apercebendo-se das noções de longe, perto, entre, em cima, em 

baixo, ordenar objetos, entre outros. O indivíduo é capaz de perceber estas noções, 

apenas se já as tiver vivenciado (Lièvre & Staes, 2012).  

Até aos 7 anos a criança vai memorizar e verbalizar as situações e orientações espaciais 

(perto dos 6 anos, conhece os termos direita-esquerda). É, também, capaz de organizar o 

seu espaço em função das suas necessidades mas, limitar-se-á, sempre, a um espaço 

topográfico (coloco a minha mochila à direita da secretária). Só aos 7 anos é que a 

criança acede ao espaço representativo. Será capaz de perspetivar, de centralizar a sua 

perceção do espaço, isto é, de já não visualizar o espaço, unicamente em relação a ele 
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(pode considerar o espaço do ponto de vista de uma outra pessoa): é o estádio das 

relações projetivas (distingue a direita e a esquerda do outros) (Lièvre & Staes, 2012). 

Podemos ajudar a criança a estruturar o espaço, trabalhando os seguintes aspetos: (1) a 

ocupação do espaço – procura as dimensões, a forma, os limites, a disposição dos 

lugares e dos obstáculos; o conhecimento das noções espaciais – a criança aprende a 

situar-se no seu ambiente e a situar os objetos, em relação a si mesmo (ex: estou em 

frente da mesa); a orientação espacial  – a criança aprende a orientar o seu corpo, bem 

como os objetos no espaço (ex: deitado em cima do tapete); a organização espacial  - 

combinação de situações e orientações das coisas e das pessoas, com vista a uma ação 

precisa; modo de construir o espaço, muito pessoal; organiza o espaço em função do seu 

corpo, da sua maneira de pensar; e, a compreensão das relações espaciais – etapa de 

estimulação da inteligência espacial, em que a criança compreenderá os lugares que 

existem entre duas ou várias representações espaciais (o progresso de objetos 

crescentes; acrescentar ou retirar elementos; jogo de rotação de objetos) (Lièvre & Staes, 

2012). 

Podemos concluir que, o esquema corporal constrói-se com base nos seguintes fatores: 

conhecimento do seu próprio corpo, relações com os outros, orientação espácio-

temporal, lateralidade, e estruturação espácio temporal (Samyn, 2005).  

Um esquema corporal deficitário e mal estruturado leva a um défice da perceção e da 

estruturação espaciotemporal (dificuldades de adaptação, dificuldades de aprendizagem: 

estruturação, ritmo, escrita, matemática); no campo da motricidade, conduz a uma má 

coordenação (produção oral e escrita); na relação com os outros, a inibição, a 

insegurança e a agressividade (dificuldades de construção de conhecimentos e 

dificuldades provocadas pela ausência de interação com outros) (Samyn, 2005). 

I.3.7. A IMPORTÂNCIA DA ORIENTAÇÃO TEMPORAL  

A orientação temporal das diversas sequências do movimento advém do ritmo. Assim, 

entendemos por ritmo, a organização do movimento humano. Detetamos a existência de 

sistemas que intervém no desenvolvimento da capacidade do ritmo: a introdução rítmica; 

discriminação cognitiva e execução motora. Por sua vez, o ritmo estrutura-se nas noções 

fundamentais que permitem uma ampla gama e variedade de estruturas rítmicas: 

regularidade e alternância (Pradas, 2009).  

De acordo com Aragón (2007), para que a criança possa desenvolver a noção temporal é 

necessária a aquisição de quatro elementos básicos: (1) noção de velocidade – 
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adaptação a um ritmo exterior e distinção de velocidades, (2) noção de duração – 

associação da duração à emissão do som, (3) noção de continuidade e irreversibilidade e 

a (4) noção de intervalo.   

I.3.8. A IMITAÇÃO  

A imitação é uma competência, complexa, do desenvolvimento humano, que requer a 

interação de diferentes sistemas: motor, cognitivo e habilidades sociais. Desta forma, a 

imitação representa um papel propulsionador do desenvolvimento da criança. Esta 

capacidade é importante para a aprendizagem (mais complexa), para os comportamentos 

padrão direcionados a um objetivo, para a comunicação interpessoal, interação social e 

partilha de intenções (Rogers, Cook, & Merly, 2005; Zachor, Ilanit, & Itzchak, 2010). 

Vários estudos desenvolvidos encontraram uma boa correlação, entre a capacidade de 

imitação e o nível cognitivo dos sujeitos (Zachor, et al., 2010).  

As funções da imitação intervêm, também, na constituição do esquema corporal, 

permitindo à criança posicionar o seu corpo em relação com o corpo de outrém. Para 

Wallon, a construção do esquema corporal e a perceção do outro evidenciam o processo 

de desenvolvimento; o movimento é tudo o que pode testemunhar da vida psíquica que a 

traduz completamente (Samyn, 2005).  

I.3.8.1. A IMITAÇÃO NO AUTISMO 

Uma falha ao nível da imitação espontânea e natural, e nos movimentos coordenados 

interpessoais, é bastante percetível quando se interage com uma criança com autismo. 

No entanto, esta característica dos indivíduos com autismo está, muitas vezes, camuflada 

pelo grande défice que apresentam ao nível da reciprocidade social e emocional e, 

consequentemente, nas relações interpessoais (Rogers & Williams, 2006). 

Alguns autores referem que os problemas primários na imitação contribuem, 

significativamente, para os défices na aprendizagem e a nível social, nos indivíduos com 

autismo (Rogers & Williams, 2006).  

Rogers e Pennington (1991) sugeriram um modelo desenvolvimental no autismo, onde os 

défices socio-comunicativos são justificados por problemas nas capacidades motoras de 

imitação, que afetam a dimensão emocional e impedem o desenvolvimento da 

capacidade de ter “consciência do outro”. Os mesmos autores colocam a hipótese da 

ocorrência de lesões ao nível do córtex pré-frontal, que, concomitantemente, afetarão as 
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capacidades motoras de imitação (principalmente na imitação intencional) e algumas 

funções executivas.  

Zachor e colegas (2010), no seu estudo, com crianças com autismo, tentaram descortinar 

qual a relação existente entre a capacidade de imitação e as características da 

perturbação. Os autores concluíram que o aspeto da “sócio comunicação” 

correlacionava-se, significativamente, com a performance nas tarefas de imitação. Logo, 

quando o domínio social e da comunicação apresentam problemas, a capacidade de 

imitação estará, também, comprometida. 

O estudo promovido pelos autores supramencionados revelou, também, que, as crianças 

com autismo apresentaram melhores resultados nas tarefas de imitação de ações em 

objetos, do que na tarefa de imitação de movimentos com o corpo. Salienta-se, ainda, 

que, o grupo de crianças com melhores scores na motricidade fina, apresentaram 

melhores resultados na tarefa de imitação que envolvia uma ação num objeto, e piores 

resultados na tarefa de imitação de movimentos corporais, do que o grupo com scores 

mais baixos na motricidade fina. 

Desta forma, Zachor e colegas (2010) concluíram que, as crianças com autismo 

apresentam maior facilidade em imitar as ações com algum tipo de significado, do que as 

ações sem qualquer tipo de significado para aquelas.  

Ingersoll (2008), no seu estudo, conclui que as crianças com autismo apresentam 

maiores limitações na imitação espontânea, quando esta lhe é solicitada. 

Os autores justificam a conclusão supramencionada, através do problema que as 

crianças com autismo têm ao nível da “motivação social” (motivação em se relacionar 

com os outros), já que é este aspeto que lhes permitirá interagir com o outro, através da 

imitação e referirem, também, a questão da atenção sustentada para a tarefa (Carpenter, 

2006; Ingersoll, 2008). 

Rogers e Williams (2006) expõem um conjunto de teorias que justificam os problemas de 

imitação nas crianças com autismo. Referem que os défices na imitação advêm de 

problemas em cinco áreas: incapacidade na representação do movimento, ação 

pretendida (representação simbólica, representação motora, auto-representação, 

mapeamento e representação do eu e do outro – neurónios espelho e teoria da 

identificação – identificar e reconhecer semelhanças entre o “eu” e o “outro”); problemas 

de execução motora; dificuldades na atenção (dificuldade em manter contacto visual); 

problemas na capacidade de processamento e cruzamento da informação proveniente de 
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diferentes lugares (informação visuo-espacial, propriocetiva e cinestésica) e, de 

considerar, também, os fatores motivacionais (as crianças com autismo, geralmente, 

apresentam um desinteresse social geral). 

Por seu lado, Zachor e colegas (2010) referem que os problemas na capacidade de 

imitação, nas crianças com autismo, pode dever-se a: dispraxia, problemas na 

motricidade fina e global, défices nas funções executivas e défices nas competências 

sociais.  

Como a imitação é vista como um fator do desenvolvimento da linguagem, e de certas 

competências sociais, os autores defendem que os professores devem ensinar às 

crianças competências específicas, a esse nível (Loovaas, 2003, in Brown, Brown, & 

Poulson, 2008; Brown, et al., 2008).  

Conclui-se, assim, que as crianças com autismo, a partir dos dois anos de idade, 

apresentam um comprometimento da capacidade de imitação, nomeadamente, na 

imitação de gestos a partir de um modelo, imitação de movimentos oro-faciais e, ainda, 

de ações com objetos. Não se deve considerar que a capacidade de imitação está 

ausente nas crianças com autismo, mas a imitação ocorre de uma forma menos 

frequente e menos precisa do que nas outras crianças (Rogers & Williams, 2006).  

As crianças com autismo e que apresentam melhores capacidades para imitar, 

apresentam, igualmente, melhores capacidades relacionais com os outros, mais 

competências ao nível da linguagem e conseguem iniciar um contacto social adequado 

(Rogers & Williams, 2006).   

I.3.8.2. A IMITAÇÃO NA PHDA 

Os indivíduos com PHDA apresentam sérias limitações na memória de trabalho não-

verbal, o que traz implicações na capacidade de imitação. Apresentam uma incapacidade 

de representar mentalmente a informação, logo, este aspeto trar-lhes-á problemas, ao 

nível da imitação de novas ações ou complexas. Os problemas na memória de trabalho 

não-verbal estão, ainda, associados a problemas na retenção de imagens visuais e com 

o processo de representação ao nível do olfato, gosto, tato e sentido propriocetivo (Villar, 

2000).  

Problemas de noção temporal estão, também, associados às limitações na memória de 

trabalho não-verbal. Assim, as crianças com PHDA têm dificuldade na capacidade para 
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reter sequências de acontecimentos, em fazer comparações entre os elementos que 

compõem os acontecimentos e, entre as sequências em que ocorre (Villar, 2000). 

O processo de reconstituição, ou seja, a capacidade de fragmentar determinadas ações 

complexas em partes mais simples, implica um processo de análise e síntese. Estas 

capacidades dependem, por sua vez, da capacidade de inibir a ação motora. Como nas 

crianças com PHDA esta capacidade está comprometida, então, apresentam uma menor 

capacidade em desenvolver e imitar ações motoras complexas. Por sua vez, apresentam, 

também, dificuldades na compreensão de instruções mais longas e complexas (resultado 

da dificuldade que têm em fragmentar algo complexo em pequenas partes mais simples – 

para mais fácil compreensão). 

Face ao exposto, e tendo em consideração as características das duas perturbações, 

nomeadamente, no que às funções executivas diz respeito (ao nível do planeamento, da 

organização, adaptação à mudança e sequencialização no tempo, entre outros), cumpre-

nos, através deste estudo, procurar compreender de que forma problemas ao nível 

destas funções poderão afetar o esquema corporal das crianças com PEA e com PHDA. 
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ESTUDO COMPARATIVO DO ESQUEMA CORPORAL  

 

 

II. OBJETIVOS E HIPÓTESES 

II.1. OBJETIVOS  

Este trabalho é constituído por dois estudos, um comparativo e um correlacional. Desta 

forma, visa-se, por um lado, dar um contributo para o conhecimento acerca do esquema 

corporal em crianças com PHDA e PEA; por outro lado, verificar se existem diferenças, 

estatisticamente significativas, ao nível do referido esquema, nas duas perturbações e, 

ainda, compreender quais as possíveis causas, subjacentes ou explanas, dos resultados 

obtidos. Verificar-se-á, também, num segundo estudo, se existem correlações 

significativas entre alguns dos exercícios, das três dimensões. 

II.2. HIPÓTESES 

No que concerne ao estudo comparativo, pretende-se verificar se existem, ou não, 

diferenças significativas entre os resultados das duas perturbações, no que respeita: (1) à 

nomeação e identificação das articulações e partes do corpo, (2) ao conhecimento das 

noções espaciais e organização no espaço; (3) à adaptação e organização espacial, (4) à 

imitação de gestos; (5) à noção de velocidade e ritmo; (6) à expressão da noção do corpo 

através do puzzle e (7) do desenho do próprio corpo. 

Relativamente ao estudo correlativo, pretende-se compreender como se relacionam 

alguns dos aspetos avaliados, para que, tal, possa ser tido em consideração ao nível da 

intervenção. Desta forma, verificar-se-á se existe correlação significativa entre os 

resultados: (1) do reconhecimento das articulações, no próprio e no outro; (2) do 

reconhecimento das partes do corpo, no próprio e no outro; (3) do reconhecimento das 

articulações, em si, e as ligações no desenho do seu corpo; (4) do reconhecimento das 

partes do corpo, no próprio, e a representação das partes no desenho de si; (5) da 

imitação de gestos e da organização no espaço em relação ao objeto. 
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III. METODOLOGIA  

III.1. AMOSTRA 

A amostra, do presente estudo, é constituída por 20 crianças, com idades compreendidas 

entre os 7 e os 12 anos, dos quais 10 com diagnóstico de Perturbação do Espetro do 

Autismo e, os restantes 10, com diagnóstico de Perturbação de Hiperatividade e Défice 

de Atenção.  

A recolha da amostra, no que concerne às crianças com PEA, foi feita no Agrupamento 

de Escolas Dr. Azevedo Neves, na Amadora. Metade das crianças com PHDA 

pertencem, também, ao referido Agrupamento, enquanto que os restantes são utentes do 

Serviço de Pediatria do Hospital Sousa Martins, da cidade da Guarda. 
 

Tabela 1 - Distribuição da amostra por género, em f unção da perturbação 

Característica Frequência  
(n) 

Percentagem  
(%) 

Perturbação    
PEA 10 50% 

Masculino 7 35% 
Feminino 3 15% 

PHDA 10 50% 
Masculino 7 35% 
Feminino 3 15% 

 

Tabela 2 - Distribuição da amostra por idades, em f unção da perturbação 

Idade 7 8 9 10 11 12 
 n % n % n % n % n % n % 

PEA 4 40% 1 10% 2 20% 1 10% 0 - 2 20% 

PHDA 0 - 5 50% 2 20% 1 10% 1 10% 1 10% 

 

Através da observação das tabelas 1 e 2, podemos analisar a distribuição da referida 

amostra, por género e idades, respetivamente, em função da perturbação.  

 
Tabela 3 - Média de idades dos indivíduos, em funçã o da perturbação e, no global 

 PHDA PEA Global  

Média Idades 9.10 8.88 8.95 

Desvio Padrão 1.45 1.99 1.70 
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Na tabela 3, podemos observar que a média de idades da amostra do estudo é de 9 

anos, com um desvio padrão de 1.70. 

Como critérios de inclusão, para participação no estudo, foram considerados:  

� O diagnóstico – as crianças tinham que ter diagnóstico, comprovado, de PEA ou 

de PHDA, sem outra patologia associada; 

� A idade – entre os 7 e os 12 anos.  

III.2. INSTRUMENTO 

O instrumento de avaliação do esquema corporal foi concebido por duas alunas do 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora, da Faculdade de Motricidade Humana, no âmbito 

deste trabalho e de um outro (IX 7. anexo). Determinados exercícios foram adaptados de 

outros pré-existentes, de autores diversos. 

Este instrumento foi construído, tendo por base propostas dos autores Rodrigues (1998) 

e Jímenez (1983) que defendem que os instrumentos de avaliação do esquema corporal 

sejam organizados em três partes: reconhecimento  – capacidade do avaliado em 

identificar e reconhecer as diferentes partes do seu corpo; construção  – organização do 

corpo no espaço e, representação  – expressão da noção do corpo. Estas três partes, 

chamar-lhes-emos de domínios, cujos respetivos exercícios e enfoque da avaliação serão 

apresentados de seguida. 

O primeiro domínio, do reconhecimento, que visa nomear e identificar articulações e 

partes do corpo , constituído por um exercício, viagem pelo corpo, foi elaborado com 

base na prova do sentido cinestésico, da noção do corpo, da Bateria Psicomotora do 

autor Fonseca (2007) e no teste da viagem, de Garelli (1973 in Rodrigues, 1998). Com 

este exercício pretende-se que o indivíduo avaliado seja capaz de nomear as diversas 

partes do corpo, após estas serem tocadas pelo avaliador e, ainda, que identifique, neste, 

as mesmas partes e articulações, através do toque, após serem nomeadas pelo 

avaliador. As partes do corpo a nomear e identificar são: cabeça, testa, olho, nariz, boca, 

queixo, orelha, peito, barriga, costas, braço, mão, perna, pé e as articulações: pescoço, 

ombro, cotovelo, pulso, joelho e tornozelo. 

A cotação é atribuída em função de acertar ou não: não = 0; sim com hesitações = 0.5 e, 

sim = 1. 
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Este exercício torna-se importante quando avaliamos o esquema corporal, uma vez que a 

discriminação, identificação e localização tátil do corpo são determinantes, para a 

organização da noção do corpo (Fonseca, 2007).  

O segundo domínio, o da construção, cujo objetivo é a organização do corpo no 

espaço , é constituído por quatro exercícios, três dos quais concebidos por mim e por 

uma colega mestranda. 

� Conhecimento das noções espaciais e organização no espaço - a criança tem que 

posicionar o seu corpo no espaço em relação a um objeto ou, posicionar um objeto em 

relação ao próprio corpo, mediante a instrução dada. Este exercício é composto por 

três subtarefas: (1) colocar-se dentro e fora de um arco; (2) colocar uma bola, em 

relação ao próprio corpo: à frente, atrás, do lado direito e do esquerdo; e, (3) colocar-

se, em relação a um objeto (cadeira), em cima, em baixo, à frente, atrás, do lado 

direito e esquerdo.  

A cotação atribuída é dicotómica: não = 0 (não faz) e sim = 1 (faz). 

Estas subtarefas permitem-nos compreender se o indivíduo é capaz de percecionar o seu 

corpo, globalmente, e de o posicionar no espaço. Por outro lado, permite-nos, também, 

verificar se a criança é capaz de fazer o reconhecimento direita-esquerda, nele e no 

objeto, elementos fundamentais para o posicionamento e organização do corpo no 

espaço. 

� Adaptação e organização espacial  – este exercício é composto por três subtarefas, 

onde se pretende que o criança: (1) passe por dois túneis de diâmetros diferentes, 

adaptando o seu corpo aquando da sua passagem; (2) identifique o tamanho de três 

quadrados que estarão dispostos no chão (grande, pequeno e médio); (3) adote, e 

adapte, uma posição corporal, dentro dos quadrados, consoante o espaço disponível. 

A cotação da subtarefa (1), é feita considerando as seguintes labels: 0 = não passou; 1 = 

passou adaptando o seu corpo ao espaço; 2 = passou sem adaptar o seu corpo ao 

espaço; 3 = passou e a meio do túnel adaptou o seu corpo ao espaço; 4 = passou, 

inicialmente, com o corpo adaptado e, a meio, apresentou uma posição corporal não 

adequada. 

Relativamente à cotação da subtarefa (2), esta, é feita da seguinte forma: 0 = não; 0.5 = 

sim com hesitações ou pistas e, 1 = sim. 

No que concerne à subtarefa (3), consideraram-se as seguintes labels: 0 = não adotou 

uma posição corporal correta ao espaço disponível, 1 = adotou uma posição corporal 
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correta ao espaço disponível, 2 = adotou uma posição corporal correta mas não utilizou o 

máximo de espaço disponível, 3 = não adotou uma posição correta apesar do reforço/ 

pistas verbais, 4 = adotou uma posição corporal correta, após reforço/ pistas verbais, 

contudo não utilizou o máximo de espaço disponível, 5 = adotou uma posição corporal 

correta, após reforço/ pistas verbais, utilizando o máximo de espaço possível.  

A pertinência destas tarefas prendem-se com o facto de que, de acordo com a literatura, 

as informações percetivas (visuais, auditivas, táteis, propriocetivas e vestibulares) 

ajudarem a criança a compreender e a construir o espaço, fazendo-o tomar consciência 

da orientação, das movimentações do seu corpo no espaço, do próximo e do distante e, 

ainda, do movimento dos objetos e das pessoas (Lièvre & Staes, 2012).  

� Imitação de gestos  - que teve como influência base os autores Picq e Vayer (1977, in 

Rodrigues, 1998), Wallon e Luçart (1952, in Rodrigues, 1998) e Bérges e Lezine 

(1978, in Rodrigues, 1998), consiste na imitação de seis posições corporais que 

implicam a coordenação dinâmica e postural: dos membros superiores (2); membros 

inferiores (2) e, de ambos (2).  

A cotação desta tarefa foi feita, também, considerando labels: 0 = não imita; 0.25 = 

imitação dos gestos com dificuldades ao nível dos ângulos, capacidade de controlo 

postural e gestual, e em espelho; 0.5 = imitação de gestos com dificuldades em dois dos 

níveis descritos, anteriormente; 0.75 = imitação de gestos com dificuldades num dos 

níveis descritos, anteriormente; 1 = imita. 

A imitação de gestos visa o estudo do sentido posicional, da análise visual de posturas, 

sua retenção visual de curto termo e respetiva transposição motora através da 

reprodução gestual bilateral. Deste modo, permite-nos avaliar a capacidade de receção, 

análise, retenção e reprodução de posturas e gestos, envolvendo a noção do corpo, a 

sua diferenciada localização espacial, entre outros (Fonseca, 2007).  

� Noção de velocidade e ritmo  – este exercício é composto por três subtarefas: (1) é 

pedido à criança que distinga os conceitos depressa e devagar, consoante um ritmo 

produzido; (2) solicita-se-lhe que ande, livremente, pelo espaço, depressa e devagar; 

(3) solicita-se à criança que adapte o ritmo da sua marcha ao ritmo que, 

simultaneamente, está a ser reproduzido (ritmo rápido – andar depressa e ritmo lento 

– andar devagar). 

A cotação deste exercício, foi feita, atribuindo: 0 = não e 1 = sim. 
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O terceiro e último domínio, o da representação, que visa a expressão da noção do corpo 

é constituído por dois exercícios: 

� O puzzle da figura humana , baseado nos autores Meljack, Stamback e Bergés 

(in Jímenez, 1983), que avalia, segundo os seus autores, o conhecimento que o 

indivíduo tem ao nível representativo. 

Neste exercício, a criança terá que montar dois puzzles do corpo humano: um, mais 

simples, em que terá que unir as seguintes partes – cabeça, tronco, braços e mãos e 

pernas e pés e, um segundo puzzle, mais complexo, onde terá que unir a cabeça, peito, 

barriga, braços, mãos, pernas e pés.  

A cotação do desempenho na tarefa do puzzle, foi feita da seguinte forma: 0 = não; 0.25 

= sim mas com hesitações e pistas; 0.5 = sim, com pistas ou apenas um correto; 0.75= 

sim, com hesitações e, 1 = sim. 

� O desenho do seu corpo  teve como base o teste “desenho de uma pessoa” 

(DAP – draw a person) de Jack Naglieri, versão adaptada de Martins, Cabral e 

Sousa. 

A cotação do desenho do corpo foi feita, tendo como base, a cotação do DAP (IX 8. 

Anexo). De acordo com Lièvre & Stae (2012), as possibilidades de representação que o 

ser humano tem do próprio, mentalmente ou graficamente, são um dos importantes 

elementos que contribuem para a construção do esquema corporal. Para além disso, 

segundo Sánchez e Butriago (2008), quando a criança é capaz de representar o seu 

corpo no papel, esta alcança a capacidade de representar o esquema corporal capaz, 

agora, de situar o seu corpo num espaço, a criança perceciona o seu corpo como um 

objeto ou forma.  

Este nível de representação é desenvolvido e adquirido entre os seis e os onze anos de 

idade, e corresponde ao estado evolutivo, segundo Piaget, de representação ao nível 

verbal e gráfico do nosso próprio corpo (Sánchez & Buitrago, 2008). 
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III.2.1. CONSISTÊNCIA INTERNA  

O instrumento de avaliação construído para avaliar o esquema corporal, é constituído por 

diversas dimensões com exercícios: o reconhecimento das partes do corpo, no próprio e 

no outro; os conceitos espaciais e organização espacial; imitação de gestos; noção de 

velocidade e ritmo; puzzles e desenho do seu corpo.  

Para aferir a fidelidade do instrumento concebido, efetuou-se uma análise da sua 

consistência interna, através do estudo dos valores do alpha de Cronbach, de cada um 

dos exercícios que o compõem e, também, de uma forma global. Segundo a tabela 4, 

considera-se que o instrumento apresenta uma boa consistência interna, já que todos os 

valores de alpha de Cronbach obtidos, para os diferentes exercícios, foram superiores a 

0.70: reconhecimento das partes do corpo no próprio: α = 0.93; reconhecimento das 

partes do corpo no outro: α = 0.92; conceitos espaciais e organização espacial: α = 0.86; 

imitação de gestos: α = 0.89; noção de velocidade e ritmo: α = 0.78; puzzles: α = 0.81; 

desenho do seu corpo: α = 0.86. No que concerne à consistência interna do instrumento, 

no seu global, obteve-se um α = 0.95 logo, considera-se que o instrumento apresenta 

uma boa consistência interna. 

Apenas de salientar que, no exercício dos conceitos espaciais e organização espacial, o 

teste estatístico, com o objetivo de verificar a fiabilidade do exercício, sugere a eliminação 

das subtarefas que avaliam os conceitos espaciais ‘dentro’ e ‘frente’, no próprio, uma vez 

que nenhuma das 20 crianças avaliadas responderam de forma errada nesta tarefa.  

Tabela 4 - Consistência interna das dimensões do in strumento 

 

  

                                                           
1 Nesta dimensão, o item que avalia os conceitos espaciais ‘dentro’ e ‘frente’, no próprio, foram excluídos. 

Exercícios     Nº de itens   Alpha de Cronbach 

Reconhecimento das partes do corpo no próprio 20 0.93 

Reconhecimento das partes do corpo no outro 20 0.92 

Conceitos espaciais e organização espacial 1 10 0.86 

Imitação de gestos 6 0.89 

Noção de velocidade e ritmo 4 0.78 

Puzzles 12 0.81 

Desenho do seu corpo 18 0,86 

Esquema corporal 92 0,95 
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III.3. PROCEDIMENTOS DE RECOLHA DE DADOS 

Numa primeira fase do estudo, construiu-se o instrumento suprareferenciado. 

Seguidamente, foi feita a sua aplicação a cinco crianças, da mesma faixa etária da 

amostra, sem qualquer diagnóstico ou problemática, a fim de o testar e detetar possíveis 

dificuldades e/ ou aspetos relevantes a ter em consideração na sua futura aplicabilidade. 

Para a recolha dos dados provenientes da amostra, foi efetuado um conjunto de 

procedimentos: 

Inicialmente, para obtenção de autorização, para recolha da amostra, foram contactadas 

as Direções do Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves, sito na Damaia, Amadora, 

(IX.9 anexo) e da Unidade Local de Saúde, E.P.E. da Guarda – Hospital Sousa Martins 

(IX11 e 13 anexos, respetivamente), e, também, a Comissão de Ética para a Saúde do 

referido Hospital (IX. 12 anexo). 

A acompanhar os pedidos de autorização, foram anexadas uma ficha informativa (IX. 14 

anexo) onde constavam: objetivos, fundamentação e hipóteses do estudo, a metodologia, 

onde especificava a amostra, variáveis, instrumento, procedimentos, tratamento 

estatístico, calendarização e confidencialidade; bem como o modelo da declaração de 

consentimento informado a ser entregue aos pais e encarregados de educação (IX. 15 e 

10 anexos, respetivamente) e respetiva ficha informativa (IX. 16 anexo). 

Após a consecução das referidas autorizações, entrou-se em contacto com os pais e 

encarregados de educação, a fim de reunir e obter, também, a sua autorização, após 

explicação do estudo e procedimentos. De salientar que, aquando da explicação aos 

supramencionados, estes foram informados de que a participação era, completamente, 

voluntária, podendo, os mesmos recusarem-se a participar ou desistir do estudo, em 

qualquer altura. Para além disso, foi-lhes transmitido, também, que todos os dados 

recolhidos seriam salvaguardados, protegidos e anónimos. 

Obtidas todas as autorizações e, em conformidade com a disponibilidade de alguns pais 

e encarregados de educação, e respetivos horários dos alunos, foram calendarizadas as 

avaliações, cuja duração não ultrapassou os 40 minutos. 

Nas escolas do Agrupamento suprareferenciado, as crianças foram avaliadas nos 

respetivos ginásios, bem iluminados, climatizados, sem ruídos e sem estímulos/ fatores 

distratores; no Hospital, as avaliações foram feitas, em condições semelhantes mas, ao 

invés de ser no ginásio, foi em salas amplas.  
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De referir que, todas as avaliações realizadas foram filmadas. Posteriormente, foram 

visualizadas e, atentamente analisadas, por dois observadores: eu e um colega da 

mesma área científica, a fim de diminuir a subjetividade e aferir critérios. 

III.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA  

O tratamento estatístico foi feito utilizando o programa Statistical Package for Social 

Sciences – SPSS, versão 19.0, para Windows.  

Antes de se proceder à análise dos dados, desenvolveu-se uma limpeza dos mesmos, 

por forma a verificar a existência de outliers e dados inseridos de forma incorreta. Assim, 

preveniram-se possíveis conclusões erradas através da análise de frequências, mínimos, 

máximos, amplitudes e percentagens acumuladas, das variáveis em estudo. 

As características descritivas (frequências, valores médios e desvios padrões) foram 

utilizadas para sumariar as variáveis em estudo. A consistência interna do instrumento 

utilizado foi avaliada através do alfa de Cronbach. O teste-t (pressupondo a normalidade, 

a partir do teste de Shapiro – Wilk e a homogeneidade das variâncias, a partir do teste de 

Levene) foi utilizado para averiguar se existem diferenças, estatisticamente significativas, 

nos valores médios das diferentes dimensões do instrumento, em função da perturbação 

(PEA ou PHDA). O teste não paramétrico de Mann-Whitney (pressupondo a não 

normalidade, a partir do teste de Shapiro – Wilk) foi utilizado para aferir se existem 

diferenças, estatisticamente significativas, nos valores das diferentes dimensões do 

instrumento, em função da perturbação (PEA ou PHDA). Por fim, para perceber a relação 

entre as diferentes dimensões/ exercícios do estudo desenvolveu-se uma análise 

correlacional através dos coeficientes de correlação de Pearson.  

O valor de 0.05, foi o considerado como nível de significância. 
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IV. RESULTADOS  

No que respeita às variáveis reconhecimento das partes do corpo, no próprio e no outro, 

constata-se que as crianças da amostra não apresentam dificuldades nas mesmas, uma 

vez que o valor médio obtido é de 11.18 e 12.38, respetivamente – tabela 5. O score 

máximo que se poderia obter nesta tarefa, seria de 14.00 logo, o valor médio da mesma é 

de 7.00. Contudo, salienta-se que, as crianças da amostra apresentaram mais 

dificuldades no reconhecimento do peito (IX 1 e 3 anexos). 

Relativamente à variável reconhecimento das articulações, também no próprio e no outro, 

tendo em consideração que 6.00 é a pontuação máxima que se poderia obter, verifica-se 

que as crianças, da amostra, apresentam algumas dificuldades em reconhecer e 

identificar as articulações, já que se obtiveram pontuações médias de 2.88 e 3.82, 

respetivamente – tabela 5. De salientar, ainda, que estas crianças apresentam muitas 

dificuldades em identificar e reconhecer o tornozelo (IX 2 e 4 anexos). 

 
Tabela 5 - Medidas resumo dos scores globais da var iável reconhecimento, no próprio e no outro. 

 

Através da análise da tabela 6, conclui-se que as crianças com PEA, tendencialmente, 

apresentam resultados médios inferiores, comparativamente com os das crianças com 

PHDA, nos diferentes exercícios avaliados neste domínio.  

Os resultados desta tabela suportam a afirmação supracitada, uma vez que, através da 

sua análise, podemos constatar que existem diferenças significativas, entre as crianças 

com PEA e PHDA, nos seguintes exercícios: reconhecimento das partes do corpo no 

próprio e no outro; reconhecimento das articulações, no outro e reconhecimento total 

(partes + articulações), no outro. 

Por sua vez, no reconhecimento das articulações, no próprio, não se verificam diferenças, 

estatisticamente significativas, entre as duas populações, o que poderá justificar a 

Totais Média Desvio padrão 

Reconhecimento das partes do corpo, no próprio 11.18 3.65 

Reconhecimento das articulações, no próprio 2.88 1.95 

Reconhecimento total (partes + articulações), no pr óprio 14.05 5.37 

Reconhecimento das partes do corpo, no outro 12.38 2.61 

Reconhecimento das articulações, no outro 3.82 1.96 

Reconhecimento total (partes + articulações), no ou tro 16.20 4.38 
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ausência de diferenças substanciais, no que respeita ao reconhecimento total (partes + 

articulações), no próprio. 

 
Tabela 6 - Medidas resumo para os scores das subtar efas dos exercícios de reconhecimento, em função da  

perturbação 

Os resultados são expressos como média (desvio padrão). 
a – Teste de Mann-Whitney. 
b – Teste-t. 
*- Diferença estatisticamente significativa. 

 

No que concerne à avaliação dos conceitos espaciais e organização espacial, no geral, 

as crianças apresentam um bom conhecimento destes conceitos e, uma adequada 

organização espacial, no próprio e em relação ao objeto, uma vez que o valor médio dos 

resultados obtidos (3.05 e 5.95) (tabela 7) é superior ao valor médio expectável (2.00 e 

4.00, respetivamente) – (IX 5 e 6 anexos). Os valores máximos, possíveis de atingir, são 

de 4.00 e de 8.00, respetivamente. 

Contudo, salienta-se que, na distinção direita/esquerda, as crianças da amostra 

apresentam mais dificuldades, quando esta é avaliada em relação ao objeto. 

 
Tabela 7 - Medidas resumo dos scores globais das va riáveis conceitos espaciais e organização espacial,  no 

próprio e no outro 

Totais Média Desvio padrão 

Conceitos espaciais e organização espacial, no próp rio  3.05 1.28 

Conceitos espaciais e organização espacial, no obje to 5.95 1.96 

Conceitos espaciais e organização espacial, global 9.00 2.92 

 

Da análise da tabela 8, verifica-se que existem diferenças significativas, entre as duas 

perturbações, ao nível dos conceitos espaciais e organização espacial, no próprio, no 

objeto e, no seu global. Desta forma, pode concluir-se que as crianças com PEA 

apresentam mais dificuldades nestes parâmetros.  

  

Perturbação PHDA PEA p  

Reconhecimento das partes do corpo no próprio 13.35 (1.08) 9.00 (4.05) 0.01a* 

Reconhecimento das articulações, no próprio 3.50 (1.43) 2.25 (2.26) 0.16b 

Reconhecimento total (partes + articulações), no pr óprio 16.85 (2.37) 11.25 (6.14) 0.08a 

Reconhecimento das partes do corpo, no outro 13.70 (0.48) 11.05 (3.20) 0.03a* 

Reconhecimento das articulações, no outro 4.90 (0.99) 2.75 (2.14) 0.01b* 

Reconhecimento Total (partes + articulações), no ou tro 18.60 (1.17) 13.80 (5.12) 0.02b* 
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Tabela 8 - Medidas resumo para os scores dos concei tos espaciais e organização espacial, no próprio e no outro, 
em função da perturbação 

Perturbação PHDA PEA p a 

Conceitos espaciais e organização espacial, no próp rio 3.60 (0.84) 2.50 (1.43) 0.048* 

Conceitos espaciais e organização espacial, no obje to 7.20 (1.03) 4.70 (1.89) 0.003* 

Conceitos espaciais e organização espacial, global 10.80 (1.69) 7.20 (2.82) 0.005* 
Os resultados são expressos como média (desvio padrão). 
a – Teste de Mann-Whitney. 
*- Diferença estatisticamente significativa. 
 

 

Relativamente à adaptação e organização no espaço, ao nível dos tuneis, no geral, todas 

as crianças demonstram mais dificuldade em adaptar o seu corpo aquando da passagem 

do túnel pequeno. Na tarefa da adaptação e organização no espaço, referente aos 

quadrados, houve necessidade de facultar pistas às crianças, para que estas 

percebessem o que se pretendia.  

No que respeita, ao exercício de adaptação e organização do espaço, denota-se que as 

crianças com PEA revelam mais dificuldades nestas tarefas, já que apresentam valores, 

substancialmente inferiores, nas seguintes “labels”: “passou adaptando o seu corpo ao 

espaço” e “adotou uma posição corporal correta ao espaço disponível” e valores 

superiores nas “labels”: “Não passou” e “Não adotou uma posição corporal correta ao 

espaço disponível”. Assim, são, também, as crianças com PEA que demonstram mais 

dificuldades em adaptar o seu corpo ao espaço que lhe foi disponibilizado (tabela 8 e 9). 

Ainda, na subtarefa da identificação dos tamanhos, deste exercício, todas as crianças 

conseguiram diferenciar, corretamente, o quadrado maior, pequeno e médio. 

 
Tabela 9 - Análise descritiva da variável adaptação  e organização do espaço, no túnel, em função da pe rturbação 

 

Não Passou 
Passou 

adaptando o seu 
corpo ao espaço 

Passou sem 
adaptar o seu 

corpo ao 
espaço 

Passou e a meio 
do túnel adaptou 
o seu corpo ao 

espaço 

Passou, inicialmente, 
com o corpo adaptado e a 

meio apresentou uma 
posição corporal não 

adequada 

PEA PHDA PEA PHDA PEA PHDA PEA PHDA PEA PHDA 

Túnel grande 2 0 7 9 1 0 0 1 0 0 

Túnel pequeno 2 0 2 1 5 3 0 2 1 4 
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Tabela 10 - Análise descritiva da variável adaptaçã o e organização do espaço, no quadrado, em função d a 
perturbação 
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PEA PHDA PEA PHDA PEA PHDA PEA PHDA PEA PHDA PEA PHDA 

Q. grande 5 2 0 6 2 0 0 0 2 0 1 2 

Q. médio 4 0 1 5 0 0 0 0 4 2 1 3 

Q. pequeno 2 0 5 9 0 0 0 0 2 0 1 1 

 

Com a análise das tabelas 11 e 12 verifica-se que as crianças apresentam uma razoável 

capacidade de imitação de gestos, visto que o valor médio obtido (3.90) é superior ao 

esperado (3.00). O valor máximo, possível de atingir, é de 6.00. Contudo, salienta-se a 

dificuldade das crianças nos exercícios que requeiram a reversibilidade, ao nível da 

lateralidade (imitação de gestos 2, 4 e 5) e um controlo postural, gestual e dos ângulos 

“dito” mais complexo (imitação de gestos 2 e 5). As crianças obtêm mais sucesso na 

imitação dos gestos 1, 3 e 6, já que 15, 14 e 13 crianças, respetivamente, os conseguem 

imitar sem dificuldade. Por sua vez as imitações dos gestos 2 e 5 foram as que registam 

piores desempenhos, já que os valores médios obtidos (0.35 e 0.45) foram inferiores ao 

valor médio esperado (0.50).  

 
Tabela 11 - Análise descritiva da variável “imitaçã o de gestos” 

Imitação 
de 

gestos 

Não 
imita 

Imitação dos gestos com 
dificuldades ao nível dos 
ângulos, capacidade de 

controlo postural e  
gestual e em espelho 

Imitação de 
gestos  

com dificuldades 
em dois dos 

níveis  
descritos 

anteriormente 

Imitação de 
gestos  

com dificuldades 
em um dos níveis 

descritos 
anteriormente 

Imita Média 

1 1 0 2 2 15 0.88 

2 5 5 7 3 0 0.35 

3 1 0 3 2 14 0.85 

4 3 0 6 7 4 0.61 

5 7 1 4 5 3 0.45 

6 3 1 1 2 13 0.76 
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Tabela 12 - Medidas resumo para a variável imitação  de gestos 

Totais Média Desvio Padrão 

Imitação de gestos 3.90 1.54 

 

Os resultados verificados nas tabelas 13 e 14 mostram que, como referido inicialmente, 

as crianças com PHDA obtiveram resultados médios (4.83) significativamente superiores 

ao valor médio esperado (3.00), enquanto as crianças com PEA apresentam um score 

médio (2.98), ligeiramente inferior, ao valor médio esperado (3.00), cujo valor máximo, 

possível de obter, é 6.00. O teste estatístico aplicado permitiu concluir que, existem 

diferenças significativas entre as crianças com PEA e PHDA, sendo que os primeiras têm 

piores pontuações e as segundas melhores, na imitação de gestos.  

 
Tabela 13 - Análise descritiva da variável imitação  de gestos, em função da perturbação 

Imitação 
de 

gestos 

Não imita 

Imitação dos gestos 
com dificuldades ao 
nível dos ângulos, 

capacidade de 
controlo postural  

e gestual e em espelho 

Imitação de gestos 
com dificuldades 

em dois dos níveis 
descritos 

anteriormente 

Imitação de 
gestos com 

dificuldades em 
um dos níveis 

descritos 
anteriormente 

Imita 

PEA PHDA PEA PHDA PEA PHDA PEA PHDA PEA PHDA 

1 1 0 0 0 2 0 1 1 6 9 

2 5 0 1 4 3 4 1 2 0 0 

3 1 0 0 0 3 0 1 1 5 9 

4 3 0 0 0 3 3 3 4 1 3 

5 7 0 1 0 0 4 0 5 2 1 

6 3 0 1 0 1 0 2 0 3 10 

 

Tabela 14 - Medidas resumo para os scores da imitaç ão de gestos em função da perturbação 
 
 
 
 
 

Os resultados são expressos como média (desvio padrão). 
a – Teste-t. 
*- Diferença estatisticamente significativa. 

 

No que concerne ao exercício da velocidade e ritmo, as crianças na subtarefa de 

distinção do ritmo rápido e lento, revelam um bom conhecimento destes conceitos, já que 

16 conseguem distinguir e, apenas, 4 não. 

Apesar do resultado em cima indicado, na subtarefa noção de velocidade (andar rápido e 

devagar), verifica-se que as crianças apresentam dificuldades na execução prática dos 

Perturbação PHDA PEA p a 

Imitação de Gestos Total 4.83 (0.33) 2.98 (1.72) 0.01* 
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conceitos, principalmente, em andar devagar, visto que neste exercício as crianças 

andavam com uma velocidade normal, não sendo percetível uma transição para uma 

marcha lenta, apesar de uma maior insistência para tal.  

Pode também verificar-se que, as crianças revelam muitas dificuldades em adaptar o 

ritmo da marcha, à medida que era reproduzido um som (batimentos).    

 
Tabela 15 - Análise descritiva da variável noção de  velocidade e ritmo 

Noção de velocidade e ritmo Sim Não 

Distinção do conceito depressa e devagar 14 6 

Noção de 
velocidade 

Andar devagar 8 12 

Andar rápido 11 9 

Noção de ritmo 
Ritmo rápido 1 19 

Ritmo Lento 4 16 

 

De acordo com a tabela 16, as crianças com PEA evidenciam mais dificuldades ao nível 

da noção de velocidade e ritmo, do que as crianças com PHDA, já que apenas 4 

distinguem os conceitos depressa e devagar; 1 adaptou a marcha a uma velocidade lenta 

e 2 adaptaram a marcha a uma velocidade rápida. Por seu lado, as crianças com PHDA 

conseguem, no seu total, diferenciar os conceitos depressa e devagar e, ainda, 7 destes, 

adaptam a marcha a uma velocidade lenta e 9 a uma velocidade rápida. De uma forma 

global, todas as crianças sentem dificuldades em caminhar de acordo com um ritmo pré-

estabelecido (ritmo rápido e ritmo lento).  

 
Tabela 16 - Análise descritiva da variável noção de  velocidade e ritmo, em função da perturbação 

 

Sim Não 

PEA PHDA PEA PHDA 

Distinção do conceito depressa e devagar 4 10 6 0 

Noção de velocidade 
Andar devagar 1 7 9 3 

Andar rápido 2 9 8 1 

Noção de ritmo 
Ritmo rápido 0 1 10 9 

Ritmo lento 0 4 10 6 

 

Verificamos, através da análise da tabela 17, que existem diferenças significativas entre 

as crianças com PHDA e PEA, no exercício da noção de velocidade e ritmo, sendo que 

as crianças com PEA, são aquelas que apresentam piores resultados. De referir, ainda, 
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que as crianças com PHDA, apresentam um valor médio neste exercício, ligeiramente 

superior, ao valor médio e, as crianças com PEA, obtiveram um valor inferior.   

 
Tabela 17 - Medidas resumo para os scores da noção de velocidade e ritmo, em função da perturbação 

 

 

 

 

Através da análise da tabela 18, pode constatar-se que as crianças, no geral, apresentam 

bons scores na construção do puzzle de nível 1, demonstrando, assim, uma adequada 

expressão da noção do corpo, nesta atividade. De notar apenas que, foi ao nível do 

posicionamento dos braços e mãos e, em alguns casos, das pernas e pés, que as 

crianças revelaram algumas dificuldades.  

 
Tabela 18 - Análise descritiva da variável expressã o da noção do corpo (puzzle nível 1) 

 
Sim Sim, com 

hesitações 
Sim, com pistas, ou 
apenas um correto 

Sim, mas com 
hesitações e pistas Não 

Cabeça 20 0 0 0 0 
Peito 20 0 0 0 0 

Barriga 17 2 1 0 0 
Braços e mãos 12 1 1 0 6 
Pernas e pés 15 0 1 0 4 

 

Na tabela 19, verifica-se que as crianças, no geral, apresentam mais dificuldades do que 

na construção do puzzle do nível 1. As maiores dificuldades revelam-se ao nível da 

orientação das peças e na distinção da esquerda/ direita, no que respeita a braços, mãos, 

pernas e pés, apesar das diversas pistas visuais, que estas apresentavam (articulações e 

tracejado). A peça do peito foi uma das que também induziu em dúvida as crianças da 

amostra, já que apenas 3 conseguiram posicionar corretamente a mesma.  

Tabela 19 - Análise descritiva da variável expressã o da noção do corpo (puzzle nível 2) 

 Sim Sim, com 
hesitações  

Sim, com pistas,  
ou apenas um correto 

Sim, mas com 
hesitações e pistas Não 

Cabeça 18 0 2 0 0 
Peito 3 2 3 4 8 

Barriga 10 1 1 3 5 
Braços 7 0 1 2 10 
Mãos 10 0 0 1 9 

Pernas 7 1 4 1 7 
Pés 11 0 1 1 7 

Perturbação PHDA PEA pa 

Noção de velocidade e ritmo 2.10 (1.20) 0.30 (0.68) 0.002 

Os resultados são expressos como média (desvio 
padrão). 
a – Teste de Mann-Whitney. 
*- Diferença estatisticamente significativa. 
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O valor máximo, possível de atingir nestes exercícios são de: 5.00 para o puzzle nível 1 e 

de 7.00 para o puzzle de nível 2. A tabela em baixo exposta reforça as conclusões, 

anteriormente, indicadas, já que se verifica que, o valor médio obtido no puzzle de nível 1 

(4.39) é consideravelmente superior ao esperado (2.50). No puzzle de nível 2, obteve-se 

um valor médio de 3,90, ligeiramente superior ao esperado (3.50), o que indica uma 

maior dificuldade de execução desta tarefa. 

 
Tabela 20 - Medidas resumo para a variável expressã o da noção do corpo (puzzles níveis 1 e 2) 

Totais Média Desvio Padrão 

Puzzle nível 1 4.39 0.81 

Puzzle nível 2 3.90 1.99 

Puzzles 1 e 2 8.29 2.55 
 

Na tabela 21, apesar de se denotarem diferenças nos valores médios entre as duas 

perturbações, principalmente, no puzzle 2, os testes estatísticos realizados não indicam 

uma diferença estatisticamente significativa. Desta forma, torna-se importante observar 

em quais dos itens, do puzzle 2 se observam maiores diferenças entre os dois grupos.  

 
Tabela 21 - Medidas resumo para a variável expressã o da noção do corpo (puzzles níveis 1 e 2), em funç ão da 

perturbação 

 

 

 

 
Os resultados são expressos como média (desvio padrão). 
a – Teste de Mann-Whitney. 
b – Teste – t. 

 
 

Na tabela 22, verifica-se que as crianças com PEA apresentam mais dificuldades a 

colocar, corretamente, as peças da barriga e braços, que as crianças com PHDA. Nas 

restantes peças, as crianças dos dois grupos apresentam scores semelhantes, não 

existindo por isso diferenças. 

 

  

Perturbação PHDA PEA p  

Puzzle nível 1 4.68 (0.47) 4.10 (0.99) 0.17a 

Puzzle nível 2 4.70 (1.49) 3.10 (2.17) 0.71b 

Puzzles 1 e 2 9.38 (1.82) 7.20 (2.79) 0.53b 



51 

 

Tabela 22 - Análise descritiva da variável expressã o da noção do corpo (puzzle nível 2), em função da perturbação 

 

Sim Sim, com 
hesitações 

Sim, com 
pistas, ou 
apenas um 

correto 

Sim, mas 
com 

hesitações e 
pistas 

Não 

PEA PHDA PEA PHDA PEA PHDA PEA PHDA PEA PHDA 

Cabeça 8 10 0 0 2 0 0 0 0 0 
Peito  2 1 0 2 2 1 3 1 3 5 

Barriga  2 8 1 0 1 0 2 1 4 1 
Braços  1 6 0 0 1 0 1 1 7 3 
Mãos 4 6 0 0 0 0 1 0 5 4 

Pernas  2 5 0 1 2 2 1 0 5 2 
Pés 5 6 0 0 1 1 0 0 4 3 

 
O valor máximo, possível de atingir no desenho das partes do corpo é de 55.00 e de 3.00 

no que respeita às ligações. Relativamente à análise da tabela 23, tem-se que as 

crianças desenvolveram um desenho correto, proporcional e com alguns pormenores, já 

que o score médio do desenho feito, na sua globalidade (31.20) foi superior ao valor 

médio esperado (27.50). Contudo, denota-se que as crianças têm muitas dificuldades em 

desenvolver o seu desenho como um todo, pois o valor médio obtido, total, das ligações é 

de apenas 1.20, ligeiramente inferior ao valor médio esperado (1.50).  

 
Tabela 23 - Medidas resumo para a variável desenho do corpo 

Totais Média Desvio Padrão 

Desenho das partes corporais  29.40 10.71 

Desenho das ligações 1.20 1.24 

Desenho global 31.20 11.92 

 
 

Na tabela 24, constata-se que as crianças com PHDA apresentam scores médios ao 

nível do desenho das partes corporais, desenho das ligações e desenho global, mais 

elevados do que as crianças com PEA. Esta conclusão é corroborada pelos testes 

estatísticos, que demonstram diferenças, estatisticamente significativas, nestes três 

parâmetros.  

 

Tabela 24 - Medidas resumo para a variável desenho do corpo, em função da perturbação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perturbação PHDA PEA p  

Desenho das partes corporais  35.20 (4.57) 23.60 (12.11) 0.02b* 

Desenho das ligações 1.80 (1.23) 0.60 (0.97) 0.03a* 

Desenho global 37.70(5.62) 24.70 (13.22) 0.01b* 

Os resultados são expressos como média (desvio padrão). 
a – Teste de Mann-Whitney. 
b – Teste-t 
*- Diferença estatisticamente significativa. 
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No que respeita à correlação entre o reconhecimento das articulações no próprio e no 

outro, tem-se que existe uma correlação forte positiva (tabela 25), o que indica que será 

comum verificar que quando uma criança apresenta um valor elevado no reconhecimento 

das articulações no próprio também terá um valor elevado no reconhecimento das 

articulações nos outros e vice-versa. 

Já a correlação entre o reconhecimento, no próprio, das articulações e o desenho das 

ligações do seu corpo, e a correlação entre o reconhecimento, no outro, das articulações 

e o desenho das ligações no seu corpo, também apresentam uma correlação positiva e 

moderada (0.61) e positiva e forte (0.72), ou seja, quando uma criança apresenta um 

valor elevado numa das tarefas (reconhecimento no próprio e no outro das articulações), 

também obterá scores elevados no desenho das ligações do seu corpo. 

 
Tabela 25 - Correlação entre o reconhecimento das a rticulações, no próprio e no outro, e, também, entr e estes e o 

desenho das ligações 

 Correlação de Pearson 

Reconhecimento das articulações no próprio – 
 Reconhecimento das articulações no outro 

0.77 

Reconhecimento das articulações no próprio –  
Desenho das ligações no seu corpo 

0.61 

Reconhecimento no outro das articulações – 
Desenho das ligações do seu corpo 

0.72 

 

De acordo com a tabela 26, existe uma correlação forte e positiva (0.85) entre o 

reconhecimento das partes do corpo, no próprio, e o reconhecimento das partes do 

corpo, no outro, ou seja, espera-se que quando uma criança apresenta um score elevado 

no reconhecimento das partes do corpo, no próprio, apresente, também, um valor 

elevado no reconhecimento das partes do corpo, no outro. 

No que respeita à correlação entre reconhecimento das partes do corpo no próprio e 

representação das partes do corpo no desenho do seu corpo e reconhecimento das 

partes do corpo no outro e representação das partes do corpo no desenho do seu corpo, 

existe uma correlação moderada positiva (0.59).  
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Tabela 26 - Correlação entre o reconhecimento das p artes do corpo, no próprio e no outro, e, também, e ntre estes 
e a representação dessas partes no desenho do seu c orpo 

 Correlação de Pearson 

Reconhecimento das partes do corpo no próprio (CPP)  – 
Reconhecimento das partes do corpo no outro (CNO) 0.85 

Reconhecimento das partes do CPP – Representação da s 
partes do corpo no desenho do seu corpo 0.59 

Reconhecimento das partes do CNO – Representação da s 
partes do corpo no desenho do seu corpo 0.59 

 
 

No que respeita ao total obtido, nos exercícios anteriormente analisados, tem-se que 

estes estão correlacionados, já que existe uma correlação forte e positiva entre o 

reconhecimento CPP total e o reconhecimento CNO total (0.90) e o reconhecimento CNO 

outro e a representação do desenho do seu corpo total (0.70) e uma correlação 

moderada e positiva entre o reconhecimento CPP total e a representação do desenho do 

seu corpo no total (0.66). Assim, espera-se que, quando uma das variáveis apresenta 

valores elevados, as outras também apresentem.  

 

Tabela 27 - Correlação do reconhecimento CPP total com: reconhecimento CNO total e representação do se u 
corpo no desenho – total;  correlação entre o recon hecimento CNO no outro e representação do seu corpo  no  

desenho 

  Correlação de Pearson 

Reconhecimento CPP total – Reconhecimento CNO total   0.90 

Reconhecimento CPP total – Representação do seu cor po no 
desenho - total 

 
0.66 

Reconhecimento CNO outro – Representação do seu cor po 
no desenho - total 

 
0.70 

 

Por fim, no que respeita à correlação entre a imitação de gestos e o valor total das tarefas 

sobre o corpo e organização no espaço em relação ao outro, obteve-se uma correlação 

forte e positiva (0.78), ou seja, é de se prever que quando uma criança obtém um score 

elevado na imitação de gestos, obterá também valores elevados na dimensão corpo e 

organização no espaço no outro. 

 

Tabela 28 - Correlação entre a imitação de gestos  e corpo e organização no espaço em relação ao objet o 

 Correlação de 
Pearson 

Imitação de Gestos – Corpo e organização no espaço em relação ao 
objeto 0.78 
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V. DISCUSSÃO 

O presente estudo encontrou um conjunto de evidências importantes sobre o esquema 

corporal nas crianças com PEA e PHDA. Estas conclusões deverão ser tidas em conta, 

em futuras intervenções, ao nível do esquema corporal, nestas duas perturbações, no 

que respeita à forma e sua base de incidência.  

Analisando de forma global, os resultados, constata-se que a representação e a 

identificação das articulações, bem como a noção de velocidade e ritmo, são os 

exercícios que compõem o instrumento com os scores abaixo relativamente ao valor 

médio esperado. Logo são estas as dimensões em que as crianças da amostra 

apresentam mais dificuldades.  

Por sua vez, foi na dimensão do reconhecimento das partes do corpo no próprio e no 

outro, que crianças obtiveram melhores resultados. 

No que respeita às crianças com PEA, tendencialmente, estas apresentaram valores 

mais baixos, em todas as dimensões, comparativamente às crianças com PHDA. 

Contudo, de salientar que se obtiveram diferenças estatisticamente significativas apenas 

nas dimensões: reconhecimento das partes do corpo no outro; conhecimento das noções 

espaciais e organização no espaço; imitação de gestos, noção de velocidade e ritmo e no 

desenho do corpo.  

Uma das possíveis justificações, para esta constatação poderá estar relacionada com os 

aspetos motivacionais. Trevarthen e Aitken (2001) salientam que as crianças com 

autismo estão menos interessadas por pessoas, que as outras crianças, por isso olham 

para as pessoas muito menos vezes. Logo as crianças com autismo estão menos 

motivadas para fazer o que os outros fazem, para cooperar em experiências, atividades 

novas, o que irá resultar em piores scores nas baterias de testes que lhes são aplicados.  

Os aspetos motivacionais que poderão afetar o desempenho /performance da criança 

com autismo são: a complexidade da tarefa, a intenção/propósito natural da tarefa e as 

recompensas intrínsecas e extrínsecas. Neste caso as recompensas funcionam como 

objetivos que as crianças com autismo têm para o desenvolvimento da tarefa (Rogers & 

Williams, 2006). 

Por outro lado o estudo desenvolvido por Bennetto (1999, cit. in Rogers & Williams, 

2006), mostrou que os resultados das crianças com autismo, nas escalas do esquema 

corporal e representação espácio temporal, não mostraram diferenças estatisticamente 
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significativas, comparativamente com os resultados das outras crianças, conclusões 

estas, contrárias às que se verificaram neste estudo. 

Os resultados dos exercícios do primeiro domínio revelaram uma boa performance das 

crianças da amostra, ou seja, demonstraram, no geral, que estes possuem um bom 

reconhecimento (nomeação e identificação) das partes do corpo no outro e no próprio.  

Este aspeto contradiz a ideia defendida por Renault-Dulong (2007), sobre as crianças 

com PHDA. O autor refere que, as crianças com PHDA apresentam dificuldades na 

representação do corpo, resultado dos problemas tónicos, que advém da perturbação. 

A conclusão é também contrariada por Gómez (2008), ao salientar que o sistema nervoso 

das crianças com autismo não lhes permite perceber, processar, nem organizar a 

informação sensorial de uma forma adequada, tanto aquela que provém do corpo, como 

a do ambiente, logo o autor aponta para que as crianças possam ter problemas ao nível 

do reconhecimento das partes do corpo.  

Como referido, anteriormente, os testes estatísticos indicam que há diferenças 

significativas no reconhecimento das partes e articulações do corpo, no outro, entre as 

crianças das duas perturbações. São as crianças com PEA que apresentam os scores 

mais baixos.  

No que respeita ao reconhecimento das partes e articulações no próprio, apenas se 

verificaram diferenças, estatisticamente significativas, ao nível do reconhecimento das 

partes do corpo no próprio, sendo as crianças com PEA, as que apresentam resultados 

mais baixos.  

Por último de referir que, a identificação e nomeação das partes corporais no outro e no 

próprio apresentam uma elevada correlação, ou seja, quando uma criança apresenta 

elevados scores numa tarefa é de se esperar resultados elevados na outra.  

Relativamente à tarefa, conhecimento das noções espaciais e organização no espaço, as 

crianças apresentaram um adequado nível de conhecimento das noções espaciais. 

Obtiveram-se, também, bons valores na organização do objeto, relativamente ao próprio 

corpo, contrariamente à organização do mesmo, em função do objeto (cadeira). 

De salientar ainda que, foi nos itens em que as crianças tiveram que distinguir a direita da 

esquerda, principalmente no objeto, que revelaram mais dificuldades.  
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De referir que nesta dimensão existem diferenças estatisticamente significativas entre as 

crianças com PEA e PHDA, sendo os primeiros que, tendencialmente, apresentam 

scores mais reduzidos.  

Renault-Dulong (2007) e Golfeto (1992) salientam que as crianças com PHDA, 

comummente, apresentam problemas de organização espacial e distinção direita/ 

esquerda, já que, segundo Villar (2000) e Servera-Barcelo (2005), estas crianças, nas 

suas performances, apresentam regularmente uma deterioração na execução de 

respostas dirigidas a um objetivo. Razer (2012) refere, ainda, que as crianças com 

hiperatividade e défice de atenção apresentam um défice na estruturação espácio-

temporal porque não conseguem estruturar uma ordem sequencial no espaço, são 

impulsivos e desatentos. Contudo, o presente estudo, como já foi referido, salienta que as 

crianças com PHDA apresentam um score acima do valor médio nesta dimensão.  

Os resultados mais baixos obtidos nesta tarefa, pelas crianças com PEA, poderão ser 

justificados devido a um pobre reconhecimento visual, perceções espaciais disformes e 

dificuldades nas relações espaciais. No estudo desenvolvido por Bennetto (1999, cit. in 

(Rogers & Williams, 2006) as crianças com PEA, nas escalas de representação espácio 

temporal apresentam scores semelhantes às restantes crianças; conclusão esta contrária 

aos resultados evidenciados pelo presente estudo.  

Na dimensão adaptação e organização do espaço (corpo), esta foi avaliada através de 

tuneis e quadrados. As crianças apresentaram mais dificuldades na passagem pelo túnel 

pequeno, já que na sua maioria, não conseguiram adaptar o seu corpo ao espaço 

disponível. De salientar que, apenas, foram algumas das crianças com PHDA, que 

aquando da passagem pelo túnel pequeno adaptam a sua posição e movimentos 

corporais ao espaço.  

No item relacionado com os quadrados, os elementos demonstram mais problemas, no 

quadrado grande, nomeadamente, a adotar uma posição corporal que ocupasse o 

máximo de espaço possível. Neste item, denotou-se uma maior dificuldade das crianças 

com PEA em adotarem uma posição corporal adequada ao espaço disponível, 

particularmente, no quadrado grande. Já as crianças com PHDA obtiveram boas 

pontuações, neste item.  

Doherty (2009) refere uma possível justificação, para estes resultados obtidos, referindo 

que as crianças com autismo apresentam um elevado grau de comprometimento nas 

funções executivas. O autor refere que os indivíduos com autismo apresentam muitas 
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dificuldades nas tarefas que requeiram um planeamento prévio e essa dificuldade é tanto 

maior, quanto mais longa e complexa for a tarefa.  

Gómez (2008) salienta que as crianças com PEA têm dificuldades na perceção delas 

próprias e, concomitantemente, no reconhecimento do corpo, como estas são 

ferramentas importantes para o desenvolvimento das relações corporais de 

deslocamento e identificação de espaço, encontra-se aqui uma possível justificação para 

os resultados obtidos pelas crianças com PEA, na dimensão adaptação e organização do 

espaço. 

No que concerne, à dimensão imitação de gestos, as crianças, no geral, apresentam 

resultados bastante satisfatórios (acima do valor médio). De salientar, contudo, que mais 

uma vez, as crianças com PEA apresentam resultados inferiores (ligeiramente abaixo do 

valor médio) às crianças com PHDA.  

Diversos estudos que avaliam a capacidade de imitação, na área das PEA, demonstram 

que, estas crianças, em idade escolar, apresentam défices nas sub-escalas de imitação. 

Os défices ao nível da imitação situam-se tanto ao nível da performance gestual, como 

verbal (Bennetto, 1999, cit. in Rogers & Williams; Bernabei, Penton, Fabrizi, Camaioni e 

Perucchini, 2003, cit. in Rogers & Williams, 2006). No estudo de Schreibman e Tran 

(2003, cit. in Rogers & Williams, 2006) as crianças apresentaram mais dificuldades em 

imitar certas ações e movimentos que não apresentam um estimulo sensorial, que 

aquelas que apresentam um estimulo sensorial. Os autores concluíram também que as 

crianças que não têm um diagnóstico de autismo, sentem-se, intrinsecamente motivadas, 

em imitar o outro, ao contrário das crianças com autismo. 

Outros autores indicam-nos outra possível justificação para as lacunas na capacidade de 

imitação (Zachor, et al., 2010) referindo que as crianças com autismo, são, 

frequentemente, descritas como tendo diversos problemas motores: falha na dominância 

lateral (mão – principalmente), hipotonia, dispraxia em determinados membros e 

incapacidade motoras gerais.  

Foi na imitação de três gestos (2, 4 e 5), onde era pretendido que as crianças não o 

fizessem em espelho, ou seja, exige a reversibilidade, que as crianças no geral 

apresentaram mais dificuldades.  

Os autores Meyer e Hobson (2004, cit. in Rogers & Williams, 2006) justificam este aspeto 

referindo que as crianças com autismo, têm uma falha na identificação e na comparação 

entre a sua performance e a performance do outro. Os autores reforçam esta ideia 
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referindo que as crianças têm dificuldade em compreender a perspetiva do outro e não 

são capazes a nível mental, de trocar de perspetiva.   

Já nas crianças com PHDA, este aspeto é justificado por Razer (2012) ao referir que 

estas são impulsivas e bastantes desatentas.  

,A tarefa de noção de velocidade e ritmo, foi aquela em que as crianças evidenciaram 

maiores dificuldades. Os scores das crianças com PEA foram bastante reduzidos, logo 

denotaram-se diferenças, estatisticamente significativas, nos scores das duas 

perturbações. De referir ainda que, foi na subtarefa da adaptação do movimento do corpo 

ao ritmo produzido, que as crianças, no geral, apresentaram maiores dificuldades.  

Segundo Doherty (2009), e Ozonoff, Rogers e Hendren (2003) as lacunas que as 

crianças com autismo apresentam ao nível das funções executivas, nomeadamente no 

planeamento, organização, adaptação à mudança e sequencialização no tempo poderão 

justificar os resultados obtidos.  

Já nas crianças com PHDA, Razer (2012) constatou que as acelerações e o 

abrandamento de velocidade dos seus deslocamentos são muito mais complicados de 

realizar e adequar, porque o seu ritmo motor é muito diferente dos das outras crianças. 

Esse ritmo motor é muito rápido mas se nós lhes pedimos para abrandarem, as 

performances destas crianças diminuem, sendo muito difícil de reeducar estas 

competências.  

O mesmo autor refere que, as crianças com PHDA apresentam alterações ao nível da 

noção temporal, mas também em todas as atividades que contenham um contexto 

temporal. Têm muita dificuldade em fazer a ligação dos acontecimentos entre si. A 

perceção do tempo permite prevenir, antecipar e ter uma resposta adaptada. Ora as 

crianças com PHDA têm dificuldade neste domínio (Razer, 2012).  

As crianças com PHDA têm a tendência de dar muita importância aos estímulos 

exteriores, o controlo do comportamento é pouco eficaz e depende bastante do meio. 

Estas crianças têm igualmente um sentido subjetivo do tempo muito específico, assim 

que lhe peçamos para estimar uma duração/espaço de tempo, fazem mais erros que o 

grupo de controlo (Razer, 2012). 

Na dimensão expressão da noção do corpo, as crianças, de uma forma geral, 

apresentaram uma adequada noção do mesmo ao nível da construção do puzzle. Nesta 

tarefa, as crianças revelaram mais dificuldades no puzzle 2, já que este é mais complexo.  
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Novamente foram as crianças com PEA que, tendencialmente, apresentaram scores mais 

baixos, contudo não se verificou, uma diferença, estatisticamente significativa.  

Lima (2012) salienta que o perfil cognitivo das crianças com PEA sem oralidade é 

caracterizado por um maior investimento em competências cognitivas não-verbais 

(realização) de carácter simples: encaixes, puzzles, etc. Já as crianças com PEA com 

oralidade têm um perfil cognitivo capaz de aceder a competências mais complexas que 

envolvam a abstração e compreensão verbal. Contudo, mesmo nestas, o desempenho é 

inferior às crianças, sem qualquer tipo de diagnóstico, caracterizado por dificuldades 

específicas relacionadas com as funções executivas. 

Segundo Villar (2000), as crianças com PHDA têm muitas dificuldades em interromper 

uma determinada resposta quer por uma ordem, quer pelos possíveis erros que estão a 

cometer (pouca sensibilidades aos erros, feedback das respostas), este aspeto justifica 

alguns erros que as crianças com PHDA cometeram no desenvolvimento da tarefa dos 

puzzles. 

Na última tarefa – desenho do seu corpo – verificou-se que algumas crianças 

desenvolveram um desenho bastante completo, principalmente as crianças com PHDA 

cujos desenhos se adequam melhor à sua imagem. Assim, constatou-se uma diferença 

estatisticamente significativa entre as duas perturbações.  

No que respeita à correlação obtida desta tarefa com as duas primeiras (identificação e 

nomeação do corpo) verificou-se uma correlação moderada positiva, com a tarefa 

nomeação das partes do corpo no próprio e uma correlação forte, com a tarefa 

identificação das partes do corpo no outro.  

Logo, pode-se constatar que existe uma ligação entre estas três tarefas, apesar de que, 

no desenho do corpo a criança revela a sua somatognosia e experiência psicoafectiva.   
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VI. L IMITAÇÕES 

Relativamente às limitações do presente estudo, há que ter em consideração o facto de 

não se conhecerem estudos circunstanciados, quer teóricos que científicos, que 

englobem esta temática pois, os encontrados centram-se, maioritariamente, na noção do 

corpo nas crianças com dificuldades de aprendizagem, deficiência visual e trissomia 21. 

Considera-se, também, relevante o facto de a amostra ser reduzida. Possivelmente, se 

esta fosse mais alargada, poder-se-iam obter resultados mais específicos e minuciosos, o 

que parece ser importante, a desenvolver num trabalho posterior. 

A inexistência de um instrumento validado, que permita avaliar todas as dimensões que 

constituem este aplicado, é, também, um fator relevante, a ter em consideração.  

Apesar de na avaliação das crianças, que compõem a amostra deste estudo, estarem 

presentes dois observadores/ avaliadores com a mesma formação científica, com o 

objetivo de diminuir a subjetividade da avaliação, esta, pode torna-se uma condição 

restritiva a este tipo de estudos. O maior problema da técnica de observação, surge da 

subjetividade histórica do observador e do observado. A experiência observada por 

alguém que vive, que introspeta e que interpreta em função dos seus valores peculiares e 

originais e, importa ser consciente dessas limitações e não enviesar o processo de 

análise.  

Salienta-se, ainda, que o estudo pode, pela sua complexidade, arrastar um conjunto de 

possíveis obstáculos, sobressaindo, em nossa opinião, primeiramente, o fator 

imprevisibilidade, porque recai sobre seres humanos e, também, devido aos constantes 

testes a linhas conceptuais estudadas. 
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VII. CONCLUSÕES 

Chegado ao términus deste estudo, importa tecer algumas considerações finais, que 

advém do mesmo. 

Após análise e discussão dos resultados obtidos, constata-se a importância de um 

harmonioso desenvolvimento do esquema corporal nas crianças com este tipo de 

perturbações, já que se houver problemas ou défices no desenvolvimento deste, a 

criança será incapaz de organizar os esquemas motores, dos quais partem as ações 

mais habituais. A criança que tem alguma perturbação e não exerce o controlo sobre 

alguma parte do seu corpo, geralmente, tem problemas no que respeita à coordenação, 

lentidão e alguma “falta de habilidade”.  

No que concerne às suas implicações no plano percetivo, estas podem ser negativas, 

nomeadamente, ao nível da estruturação espácio-temporal, já que o próprio corpo é o 

primeiro ponto de referência da perceção e subjacente à relação com os objetos e o 

meio. A estruturação do esquema corporal é muito importante, pois dela depende o fator 

psicomotor orientação espácio-temporal, que também incide diretamente sobre a 

aprendizagem da leitura e escrita.  

Constatou-se que foram as crianças com PEA que obtiveram resultados mais baixos, 

nesta avaliação, aspeto este preditor de dificuldades de maturação e estruturação do 

esquema corporal. Por sua vez, as crianças com PHDA apresentaram melhores 

resultados, comparativamente às crianças com PEA (estatisticamente significativas), 

especificamente, nas dimensões: reconhecimento das partes do corpo no outro, 

conhecimento das noções espaciais e organização no espaço, imitações de gestos, 

noção de velocidade e ritmo e, no desenho do seu corpo. 

De acordo com a revisão de literatura feita, por diversos autores, considera-se que, 

muitos dos resultados obtidos nas crianças com PEA podem resultar das dificuldades 

inerentes à sua perturbação, tais como: aspetos motivacionais (relacionados com a 

complexidade da tarefa, recompensas intrínsecas e extrínsecas); funções executivas 

(nomeadamente ao nível do planeamento, organização, adaptação à mudança e 

sequencialização no tempo); problemas tónico-posturais e dificuldades na dominância 

lateral; processamento e organização da informação sensorial; dificuldade nas perceções 

e relações espaciais e, também, na perceção do próprio corpo.  

Relativamente às crianças com PHDA, nem sempre os resultados obtidos, foram ao 

encontro das premissas teóricas defendidas por alguns autores. Desta forma, e tendo em 
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consideração a revisão da literatura, seria de esperar que os scores destas crianças, nas 

diferentes subtarefas, fossem mais baixos.  

Através deste estudo, extraem-se determinadas conclusões que deverão servir de 

pilares, que sustentam uma intervenção, nas sessões de psicomotricidade, ao nível do 

esquema corporal nestas perturbações. Desta forma, a intervenção a este nível, deverá 

incidir, em especial, ao nível da noção do corpo, organização espaciotemporal e noção 

de velocidade e ritmo, compreendendo, sempre, os aspetos motores, cognitivos e 

afetivos, já que o esquema corporal compreende estes três aspetos (Aragón, 2007). 

Deste modo, nas sessões de Psicomotricidade, pode descobrir-se, frequentemente, que 

estes aspetos se encontram interligados, uma vez que a criança experimenta, através do 

movimento, as sensações que primeiro se repetem, para depois as sentir e, 

posteriormente, poder compreende-las (Sánchez & Buitrago, 2008). 

Considera-se pertinente a replicação de futuros estudos nesta área, visto que, são 

escassos os que avaliam o esquema corporal nestas perturbações, no sentido de 

compreender outras propriedades métricas do instrumento. Seria, igualmente, 

interessante e, verdadeiramente, importante, incluir na amostra crianças sem qualquer 

diagnóstico, num estudo longitudinal, onde, inicialmente, todas fossem avaliadas ao nível 

do esquema corporal; tivessem intervenção psicomotora neste âmbito e, numa fase final, 

avaliadas, novamente, a fim de compreender os benefícios da psicomotricidade neste 

domínio.  

Conscientes da importância de um harmonioso desenvolvimento do esquema corporal, a 

todos os níveis já mencionados, será, de todo, fundamental dar a conhecer, aos 

professores, as implicações que uma má estruturação deste poderá ter ao nível das 

competências académicas. Assim sendo, seria, também, relevante, dar continuidade aos 

estudos efetuados no âmbito da compreensão da relação entre o desenvolvimento do 

esquema corporal e essas competências, bem como, os efeitos da intervenção 

psicomotora. 
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IX. ANEXOS 

IX.1. ANEXO – ANÁLISE DESCRITIVA DA VARIÁVEL DO RECONHECIMENTO DA PARTE CORPORAL, 

NO PRÓPRIO 

Reconhecimento da 
parte corporal no 

próprio 
Reconhece 

Reconhece, com 
hesitações 

Não reconhece 

Cabeça 16 0 4 

Orelha 18 0 2 

Testa 12 4 4 

Olho 19 0 1 

Nariz 19 0 1 

Boca 18 0 2 

Queixo 15 1 4 

Braço 16 2 2 

Mão 16 1 3 

Peito 9 1 10 

Barriga 17 0 3 

Costas 14 0 6 

Perna 14 2 4 

Pé 14 2 4 

 

IX.2.  ANEXO – ANÁLISE DESCRITIVA D DA VARIÁVEL  DO RECONHECIMENTO DAS 

ARTICULAÇÕES, NO PRÓPRIO 

  

Reconhecimento das 
articulações no próprio 

Reconhece 
Reconhece, com 

hesitações 
 Não reconhece 

Pescoço 13 1  6 

Ombro 13 1  6 

Cotovelo 9 0  11 

Pulso 10 0  10 

Joelho 9 1  10 

Tornozelo 1 0  19 
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IX.3. ANEXO – ANÁLISE DESCRITIVA DA VARIÁVEL DO RECONHECIMENTO DA PARTE CORPORAL, 

NO OUTRO 

Reconhecimento da 

parte corporal no outro 
 Reconhece 

Reconhece, com 

hesitações 
 Não reconhece 

Cabeça  19 0  2 

Orelha  19 0  1 

Testa  17 0  3 

Olho  19 0  1 

Nariz  19 0  1 

Boca  19 0  1 

Queixo  16 2  2 

Braço  18 1  1 

Mão  16 3  1 

Peito  13 1  6 

Barriga  18 0  2 

Costas  15 1  4 

Perna  18 0  2 

Pé  17 1  2 

 

IX.4. ANEXO – ANÁLISE DESCRITIVA DA VARIÁVEL RECONHECIMENTO DAS ARTICULAÇÕES, NO 

OUTRO 

 

  

Reconhecimento das 
articulações no outro 

Reconhece 
Reconhece, com 

hesitações 
Não reconhece 

Pescoço 17 0 3 

Ombro 14 2 4 

Cotovelo 13 0 7 

Pulso 12 1 7 

Joelho 14 2 4 

Tornozelo 4 0 16 
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IX.5. ANEXO – ANÁLISE DESCRITIVA DA VARIÁVEL CONCEITOS ESPACIAIS E ORGANIZAÇÃO 

ESPACIAL, NO PRÓPRIO 

Conceitos espaciais e 
organização espacial, no 

próprio 
Reconhece Não Reconhece 

Frente 20 0 

Atrás 15 5 

Esquerda 13 7 

Direita 13 7 

 

 

IX.6. ANEXO – ANÁLISE DESCRITIVA DA VARIÁVEL CONCEITOS ESPACIAIS E ORGANIZAÇÃO 

ESPACIAL, COM/ EM RELAÇÃO AO OBJETO 

Conceitos espaciais e 
organização espacial, no 

próprio 
Reconhece Não Reconhece 

Frente 17 3 

Atrás 13 7 

Esquerda 9 11 

Direita 9 11 

Dentro 20 0 

Fora 17 3 

Cima 18 2 

Baixo 16 4 
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IX.7. ANEXO – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO ESQUEMA CORPORAL 

 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE L ISBOA  

FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA  

 

 

 

AVALIAÇÃO DO ESQUEMA CORPORAL  

Ana Garcia & Verónica Esteves 

 

Reconhecimento 

(nomear e identificar partes do corpo) 

 

1. Viagem pelo corpo 

a) O avaliador toca em diversas partes e articulações do corpo do indivíduo e, este, terá que 

nomear a parte do corpo em que está a ser tocado; 

b) O avaliador nomeia algumas partes e articulações do corpo e, o indivíduo terá que as 

identificar no corpo do avaliador, tocando-lhes.   

Partes a nomear em si e a identificar no outro:  Cabeça, orelha, testa, olho, nariz, boca, queixo, 

braço, mão, peito, barriga, costas, perna e pé. 

Articulações a nomear em si e a identificar no outr o: Pescoço, ombro, cotovelo, pulso, joelho e 

tornozelo. 
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Construção 

(organização do corpo no espaço) 

 

2. Conhecimento dos conceitos espaciais e organizaç ão espacial  

Coloca-se um arco e uma bola no chão e, uma cadeira, perto do indivíduo.  

Solicita-se ao indivíduo que se coloque em várias posições espaciais face aos objetos ou, que 

coloque um objeto, numa determinada posição, em relação a si.  

a) “Coloca-te dentro do arco.” 

b) “Coloca-te fora do arco.” 

c) “Coloca-te à frente da cadeira.” 

d) “Coloca-te atrás da cadeira.” 

e) “Coloca a bola do teu lado direito.” 

f) “Coloca a bola do teu lado esquerdo.” 

g) “Coloca-te em cima da cadeira.” 

h) “Coloca-te por baixo da cadeira.” 

i) “Coloca-te do lado esquerdo da cadeira.” 

j) “Coloca-te do lado direito da cadeira.” 

 

3. Adaptação e organização espacial 

a. São colocados, no espaço, 2 túneis de diâmetros diferentes. Solicita-se ao indivíduo que 

passe dentro de cada um deles; 

b. São construídos 3 quadrados, de tamanhos diferentes, com fita autocolante, no chão. 

Pedir ao indivíduo que identifique qual o quadrado maior, o médio e o menor; 

c. Solicita-se ao indivíduo que se coloque dentro de cada quadrado, adaptando o seu corpo, 

ocupando o máximo de espaço disponível, no espaço delimitado. 
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4. Imitação de gestos 

O avaliador coloca-se em frente do indivíduo e solicita-lhe que imite a sua posição (pode ser feita 

uma demonstração de dois movimentos para o indivíduo observar e imitar). 

Posições:  

Membro superior  

1 2  

Membro inferior 

3 4  

Combinado (MS + MI) 

5 
6 

5. Noção de velocidade e ritmo 

a. Solicita-se, ao indivíduo, que distinga os conceitos depressa e devagar, consoante um 

ritmo produzido pelo avaliador; 

b. Solicita-se, também, que ande livremente pelo espaço, depressa e devagar; 

c. É solicitado, ao indivíduo, que adapte o ritmo da sua marcha ao ritmo que será produzido 

em simultâneo (ritmo rápido – andar depressa e ritmo lento – andar devagar).  
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Representação 

(expressão da noção do corpo) 

 

6. Puzzle (“quebra-cabeças”)  

Solicita-se ao indivíduo que construa dois puzzles.  

Neste exercício, o indivíduo terá que montar dois puzzles do corpo humano: um, mais simples, em 

que terá que unir as seguintes partes – cabeça, tronco, braços e mãos e pernas e pés e, um 

segundo puzzle, mais complexo, onde terá que unir a cabeça, peito, barriga, braços, mãos, pernas 

e pés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 2 - Puzzle nível 2 

 

 

7. Desenho do Seu Corpo 

É pedido ao indivíduo que faça um desenho do seu corpo, numa folha de papel.  

 

 

 

 

Nota: Alguns dos exercícios foram adaptados, em função dos objetivos deste estudo e, do estudo da colega Verónica. 

Imagem 1 - Puzzle nível 1 
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IX.8. ANEXO – COTAÇÃO DO DESENHO DO SEU CORPO, BASEADO NO DAP 

Cabeça 

∴ Presença – qualquer representação percetível – 1 ponto; 

Pescoço 

∴ Presença – qualquer representação – 1 ponto; 

∴ Bónus: atribuir 1 ponto se a representação for uma linha ou 2 pontos se for em duas 

dimensões; 

Tronco 

∴ Presença – qualquer representação – 1 ponto. 

Ombros 

∴ Presença – 1 ponto se 1 ombro presente e 2 pontos se os 2 ombros presentes; 

Braços 

∴ Presença – Qualquer representação: 1 ponto se 1 braço e 2 pontos se 2 braços; 

∴ Bónus: - atribuir 1 ponto se a representação for uma linha ou, 2 pontos se a representação 

for a duas dimensões;  

- atribuir 1 ponto se 1 braço estiver proporcional (cumprimento maior que a 
largura); 2 pontos se ambos estiverem proporcionais. 

 
Mãos 

∴ Presença - Qualquer representação: 1 ponto se 1 mão e 2 pontos se 2 mãos; 

∴ Bónus: atribuir 1 ponto se a representação for uma linha ou, 2 pontos se a representação 

for a duas dimensões. 

Dedos: 

∴ Presença – Qualquer representação (independentemente do nº de dedos representado) – 

1 ponto; 

∴ Bónus: Dedos representados com uma linha: atribuir 1 ponto; 

 Dedos representados a duas dimensões: atribuir 2pontos; 
 Representação dos 5 dedos numa mão: atribuir 1 ponto; 
 Representação dos 5 dedos nas 2 mão: atribuir 2 pontos. 

Pernas: 

∴ Presença – 1 ponto se 1 perna e 2 pontos se 2 pernas; 

∴ Bónus: - atribuir 1 ponto se a representação for uma linha ou, 2 pontos se a representação 

for a duas dimensões;  

 - atribuir 1 ponto se 1 perna estiver proporcional (cumprimento maior que a 
largura); 2 pontos se ambas estiverem proporcionais. 

 
Pés: 
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∴ Presença - Qualquer representação: 1 ponto se 1 pé e 2 pontos se 2 pés; 

∴ Bónus: atribuir 1 ponto se a representação for uma linha ou, 2 pontos se a representação 

for a duas dimensões. 

Cabelo: 

∴ Presença – 1 ponto; 

∴ Bónus: atribuir 1 ponto se a representação do cabelo for adequada à sua imagem (por ex: 

menina com cabelo cumprido desenha-lo cumprido e não curto). 

Orelhas: 

∴ Presença – 1 ponto se 1 orelha ou 2 pontos se 2 orelhas; 

∴ Bónus: -  atribuir 1 ponto se as orelhas estiverem representadas com uma linha ou, 2 

pontos se a representação for a duas dimensões; 

- atribuir 1 ponto se as orelhas tiverem uma proporção adequada (cumprimento 
maior que a largura). 

Olhos: 

∴ Presença – Qualquer representação: atribuir 1 ponto se 1 olho ou 2 pontos se 2 olhos; 

∴ Bónus: - 1 ponto por cada pormenor: (pupila, sobrancelhas, pestanas). 

Nariz:  

∴ Presença – Qualquer representação: 1 ponto; 

∴ Bónus: - atribuir 1 ponto se desenhar uma linha ou 2 pontos se desenhar a duas 

dimensões; 

Boca: 

∴ Presença - Presença – Qualquer representação: 1 ponto; 

∴ Bónus: - atribuir 1 ponto se desenhar uma linha ou 2 pontos se desenhar a duas 

dimensões; 

       - atribuir 1 ponto se estiver proporcional (cumprimento maior que a largura). 
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IX.9. ANEXO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO: DIRETOR AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA 

 
 

Pedido de Autorização 

Exmo. Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves. 

Eu, Ana Cristina Soares Garcia, aluna do 2º ano do Mestrado em Reabilitação Psicomotora na 

Faculdade de Motricidade Humana, orientada pela Professora Doutora Ana Rodrigues, encontro-

me a elaborar a minha dissertação, cujo tema se centra na exploração das questões do esquema 

corporal em crianças com Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção e Perturbação do 

Espetro do Autismo. Como tal, venho por este meio solicitar autorização a V. Ex.ª, para poder 

avaliar alguns alunos do Agrupamento, em contexto escolar (preferencialmente ginásio), que 

possuam o diagnóstico de uma das Perturbações acima referidas.  

A identificação dos alunos será mantida em anonimato e, todos os resultados da avaliação serão 

confidenciais. Mais informo que, também, será pedido o consentimento aos Encarregados de 

Educação dos respetivos alunos, e que estes serão informados do âmbito em que se insere a 

avaliação, bem de como de todo o seu procedimento.   

Desde já agradeço a sua disponibilidade, 

_________________________________ 

Ana Cristina Soares Garcia 

 

O Diretor, 

__________________________________ 
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IX.10. ANEXO – TERMO CONSENTIMENTO INFORMADO PARA PAIS E ENCARREGADOS D 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA 

 
 

Termo de Consentimento Informado 

Exma. Sr.ª Encarregada de Educação do aluno ________________________________________. 

Eu, Ana Cristina Soares Garcia, aluna do 2º ano do Mestrado em Reabilitação Psicomotora na 

Faculdade de Motricidade Humana, orientada pela Professora Doutora Ana Rodrigues, encontro-

me a elaborar a minha dissertação cujo tema se centra na exploração das questões do esquema 

corporal em crianças com Perturbação do Espetro do Autismo e Perturbação de Hiperatividade e 

Défice de Atenção. Como tal, venho por este meio solicitar autorização a V. Ex.ª, para poder 

avaliar o seu educando, em contexto escolar. 

A avaliação consistirá num conjunto de exercícios que serão apresentados ao seu educando, sob 

a forma de situações lúdicas, no ginásio da escola, e cuja duração não ultrapassará os 40 

minutos. A identificação do aluno será mantida em anonimato e, todos os resultados da avaliação 

serão confidenciais.  

Desde já agradeço a sua disponibilidade e colaboração, 

_________________________________ 
Ana Cristina Soares Garcia 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eu,______________________________________, Encarregada de Educação do aluno 

______________________________________________, declaro que autorizo/ não autorizo 

(riscar o que não interessa) a avaliação do meu educando, em contexto escolar, e a utilização dos 

respetivos resultados na dissertação da Mestranda Ana Cristina Soares Garcia, comprometendo-

se esta a garantir a confidencialidade do meu educando. 

____________________________________ 
A Encarregada de Educação 
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IX.11. ANEXO - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO: PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO 

HSM 

 

 

 

Exma. Senhora Presidente do Conselho de Administração 

Do Hospital Sousa Martins 

 

Assunto: Pedido de autorização para recolha de amos tra para a elaboração de dissertação 

de Mestrado. 

Mestranda: Ana Cristina Soares Garcia 

Orientadora: Professora Doutora Ana Rodrigues 

Designação do Estudo: “Estudo comparativo do Esquema Corporal de Crianças com Perturbação 

de Hiperatividade e Défice de Atenção e Perturbação do Espetro do Autismo.” 

 

Eu, Ana Garcia, aluna do 2º ano do Mestrado em Reabilitação Psicomotora na Faculdade de 

Motricidade Humana – Universidade Técnica de Lisboa, orientada pela Professora Doutora Ana 

Rodrigues, encontro-me a elaborar a minha dissertação cujo tema se centra no estudo do 

esquema corporal em crianças com Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção e 

Perturbação do Espetro do Autismo.  

Pretendemos realizar no Serviço de Pediatria do Hospital Sousa Martins a recolha da amostra no 

que respeita aos indivíduos com Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção, para a 

elaboração da dissertação de investigação em epígrafe. Com tal, solicitamos a V. Exa., na 

qualidade de mestranda e orientadora, autorização para a sua efetivação. 

Para o efeito anexamos a ficha informativa do estudo para análise de V. Exa., à qual endereçamos 

o pedido de apreciação e parecer. 

Com os melhores cumprimentos, 

A Mestranda 

 ________________________________  
 
Ana Cristina Soares Garcia 
 
Lisboa, 5 de junho de 2012 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA 
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IX.12. ANEXO - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO: PRESIDENTE DA CES DO HSM 

 

 

 

Exmo. Senhor Presidente da Comissão de Ética para a 

Saúde do Hospital Sousa Martins 

 

Assunto: Pedido de autorização para recolha de amos tra para a elaboração de dissertação 

de Mestrado. 

Mestranda: Ana Cristina Soares Garcia 

Orientadora: Professora Doutora Ana Rodrigues 

Designação do Estudo: “Estudo comparativo do Esquema Corporal de Crianças com Perturbação 

de Hiperatividade e Défice de Atenção e Perturbação do Espetro do Autismo.” 

 

Eu, Ana Garcia, aluna do 2º ano do Mestrado em Reabilitação Psicomotora na Faculdade de 

Motricidade Humana – Universidade Técnica de Lisboa, orientada pela Professora Doutora Ana 

Rodrigues, encontro-me a elaborar a minha dissertação cujo tema se centra no estudo do 

esquema corporal de crianças com Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção e 

Perturbação do Espetro do Autismo.  

Pretendemos realizar no Serviço de Pediatria do Hospital Sousa Martins a recolha da amostra, no 

que respeita aos indivíduos com Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção, para a 

elaboração da dissertação de investigação em epígrafe. Como tal, solicitamos a V. Exa., na 

qualidade de mestranda e orientadora, autorização para a sua efetivação. 

Para o efeito anexamos a ficha informativa do estudo para análise da Comissão de Ética, à qual 

endereçamos o pedido de apreciação e parecer. 

Com os melhores cumprimentos, 

A Mestranda 

________________________________  

Ana Cristina Soares Garcia 
 
Lisboa, 5 de junho de 2012 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA 
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IX.13. ANEXO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DIRETOR DO SERVIÇO DE PEDIATRIA DO HSM 

 
 

 

 

Exmo. Senhor Diretor do Serviço de Pediatria do Hospital 

Sousa Martins 

 

Assunto: Pedido de autorização para recolha de amos tra para a elaboração de dissertação 

de Mestrado. 

Mestranda: Ana Cristina Soares Garcia 

Orientadora: Professora Doutora Ana Rodrigues 

Designação do Estudo: “Estudo comparativo do Esquema Corporal de Crianças com Perturbação 

de Hiperatividade e Défice de Atenção e Perturbação do Espetro do Autismo.” 

 

Eu, Ana Garcia, aluna do 2º ano do Mestrado em Reabilitação Psicomotora na Faculdade de 

Motricidade Humana – Universidade Técnica de Lisboa, orientada pela Professora Doutora Ana 

Rodrigues, encontro-me a elaborar a minha dissertação cujo tema se centra no estudo do 

esquema corporal em crianças com Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção e 

Perturbação do Espetro do Autismo.  

Pretendemos realizar no Serviço de Pediatria do Hospital Sousa Martins a recolha da amostra no 

que respeita aos indivíduos com Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção, para a 

elaboração da dissertação de investigação em epígrafe. Como tal, solicitamos a V. Exa., na 

qualidade de mestranda e orientadora, autorização para a sua efetivação. 

Para o efeito anexamos a ficha informativa do estudo para análise de V. Exa., à qual endereçamos 

o pedido de apreciação e parecer. 

Com os melhores cumprimentos, 

A Mestranda 

________________________________  
 
Ana Cristina Soares Garcia 
 
Lisboa, 5 de junho de 2012 

 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA 
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IX.14. ANEXO – FICHA INFORMATIVA PARA ENTIDADES 

 

 

 

 

FICHA INFORMATIVA  

TÍTULO DO ESTUDO 

“Estudo comparativo do Esquema Corporal de Crianças com Perturbação de Hiperatividade e 

Défice de Atenção e Perturbação do Espetro do Autismo.” 

INTRODUÇÃO 

O estudo supracitado insere-se no âmbito da Unidade Curricular de Dissertação, do 2º ano do 2º 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora, da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade 

Técnica de Lisboa, sob orientação da Professora Doutora Ana Rodrigues. 

Objetivo do Estudo 

O principal objetivo deste estudo consiste na análise das diferenças do esquema corporal em 

crianças com Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) e Perturbação do 

Espetro do Autismo (PEA).  

Após a avaliação do esquema corporal será feita uma análise e comparação dos resultados 

obtidos nas duas perturbações, a fim de compreender em que exercícios/ aspetos da avaliação 

poderão existir as principais diferenças e, ou semelhanças. Posteriormente, e mediante os 

resultados obtidos, pretende-se compreender quais os aspetos/ características das perturbações 

que poderão estar subjacentes a esses mesmos resultados. 

Será também pertinente compreender e inferir acerca da importância da intervenção em 

Psicomotricidade na promoção ou reeducação deste fator psicomotor - esquema corporal - nestas 

crianças. 

Fundamentação – Resumo 

As crianças com perturbações do desenvolvimento, concretamente as crianças com PHDA e PEA 

apresentam, normalmente, alterações em diversos fatores psicomotores, devido às características 

intrínsecas das próprias perturbações. Segundo o autor Golfeto (1992), a criança com PHDA 

apresenta algumas dificuldades na estruturação do esquema corporal e as crianças com PEA, 

segundo Ferreira e Thompson (2002), apresentam também dificuldades em compreender o seu 

corpo na sua globalidade, em partes, assim como o corpo em movimento, afetando deste modo o 
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desenvolvimento do esquema corporal. Como tal, será importante compreender, especificamente, 

em que aspetos da avaliação do esquema corporal se centram essas dificuldades. 

A construção do esquema corporal tem um papel fundamental no desenvolvimento da criança, já 

que este corresponde à organização das sensações relativas ao seu próprio corpo em relação ao 

espaço exterior, ponto de partida de diversas possibilidades de ação (Rosa e Neto, 2002). Deste 

modo, o esquema corporal compreende aspetos motores, afetivos e cognitivos do nosso corpo, 

dos quais fazem parte elementos como (Aragón, 2000; Berruezo, 2007; Coste, 1979; Defontaine, 

1982; Le Boulch, 1983): Perceção corporal, equilíbrio, tónus, dissociação de movimentos e a 

lateralidade. O autor Le Bouch (1987) define o esquema corporal como a intuição global ou o 

conhecimento imediato do nosso próprio corpo, seja em repouso ou em movimento, em função da 

inter-relação das suas partes e, essencialmente, da sua relação com o espaço e os objetos que 

nos rodeiam. Assim, e tendo em conta que a psicomotricidade tem como objeto de estudo o ser 

humano através do seu corpo em movimento, as relações com o seu mundo interno e externo, 

que interliga o funcionamento do ser humano nos vários domínios comportamentais – motor, 

afetivo e cognitivo, será de todo relevante compreender a sua importância na intervenção com 

estas crianças. 

Hipóteses de Estudo 

H0: Não existe diferença significativa na avaliação do esquema corporal nos dois grupos (PHDA e 

PEA); 

H1: Existe diferença significativa na avaliação do esquema corporal nos dois grupos; 

METODOLOGIA  

Amostra 

Serão avaliados dois grupos de crianças com idades compreendidas entre os 7 e os 12 anos: 

Grupo 1  – Constituído por 10 elementos com PHDA; 

Grupo 2  – Constituído com igual número de elementos, com PEA.  

Variáveis 

Variável dependente: Resultado da avaliação do esquema corporal; 

Variável independente: Tipo de Perturbação (PHDA e PEA). 

Instrumentos 

Para a referida avaliação será utilizado um conjunto de exercícios (7) elaborados e organizados 

para o efeito, que se encontram divididos da seguinte forma: Reconhecimento: 1 exercício de 

nomeação e identificação de partes e articulações do corpo; Construção – organização do corpo 

no espaço: 4 exercícios – conhecimento dos conceitos espaciais, adaptação e organização no 



85 

 

espaço, imitação de gestos e noção de velocidade e ritmo e; Representação – expressão da 

noção do corpo: 2 exercícios – puzzle da figura humana e desenho do corpo.  

Estes exercícios foram elaborados, tendo como pesquisa outros testes: Test de Schéma Corporel: 

une épreuve de connaissance et de construction de l’image du corps de Daurat Hmeljac, 

M.Stamback, J. Berges; Prova de Imitação de Gestos de Jean Berges e Irène Lézine, 1978; Teste 

de Representação Espacial do Corpo de David Rodrigues, 1998; Teste da Viagem e Prova das 

Posições de Garelli, Teste de Localização Corporal de Rigal e Teste de Imitação de Gestos de 

Wallon e Luçart (in Rodrigues, 1998); Test de Piaget-Head; Prova de Goodenough, 1957; itens da 

avaliação do Esquema Corporal da Escala de Desenvolvimento Motor de Rosa Neto, 2002 e, 

provas da avaliação da Noção Corporal da Bateria Psicomotora de Vítor da Fonseca, 2007.  

A cotação dos exercícios será quantitativa mas, dando especial relevância aos aspetos 

observáveis de natureza qualitativa. Os exercícios serão apresentados à criança sob a forma de 

situações lúdicas, com duração entre 30 a 40 minutos.  

Procedimentos 

1. Recolha da amostra: 

a) Para a recolha da amostra com PEA, será solicitada a colaboração de uma Escola de 1º 

Ciclo de Ensino Básico pertencente a um Agrupamento de Escolas do Concelho da 

Amadora – Lisboa. Posteriormente será formalizado o pedido, pessoalmente, e por escrito 

aos Encarregados de Educação, para o consentimento da participação dos seus 

Educandos e, ser-lhes-á entregue uma ficha informativa; 

b) No que respeita à recolha da amostra com PHDA solicitamos a colaboração do Serviço de 

Pediatria, bem como da Comissão de Ética para a Saúde do Hospital Sousa Martins da 

Guarda, aos quais enviamos o pedido de autorização e ficha informativa;  

2. Caso o pedido seja aprovado por parte destes organismos:  

a) Após serem facultados os contactos dos pais dos utentes com PHDA à mestranda, esta 

entrará em contacto com os mesmos a fim de verificar a sua disponibilidade e interesse 

para a autorização na participação no estudo; 

b) Aos interessados será marcada uma reunião onde lhes serão explicados os 

procedimentos da avaliação, entregue uma ficha informativa, o consentimento informado 

e, será também dada a possibilidade de esclarecimento de todas as suas dúvidas; 

c) Ser-lhes-á explicado que a participação dos seus filhos neste estudo é inteiramente livre e 

voluntária e, no caso de não estarem interessados em colaborar, não haverá qualquer 

interferência na assistência que lhe é prestada; 

3. Após obtenção dos consentimentos, será marcada data e hora com os pais, de acordo com a 

sua disponibilidade e do utente; 
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4. Avaliação, que será feita em contexto hospitalar, numa sala ampla, de preferência sem 

elementos distratores, com os materiais necessários para o efeito, da responsabilidade da 

Mestranda; 

5. Será feita a análise estatística dos dados.  

Tratamento Estatístico 

Após a avaliação, os dados recolhidos serão inseridos numa base de dados e serão tratados 

através de estatística descritiva e inferencial. A confidencialidade dos dados será garantida. 

CALENDARIZAÇÃO  

A avaliação dos alunos com PEA será feita durante os meses de abril e maio e, a avaliação dos 

utentes com PHDA durante os meses de julho e agosto.   

CONFIDENCIALIDADE  

A listagem dos utentes, com a indicação de consentimento para participar no estudo, bem como 

os dados recolhidos no decurso de todo o processo será apenas utilizada pela mestranda para 

efeitos da elaboração do estudo e, consequentemente, da dissertação de Mestrado em 

Reabilitação Psicomotora. Todos os dados recolhidos serão salvaguardados e protegidos, não 

sendo revelado a terceiros informações que respeitem aos dados fornecidos pelos utentes/ 

famílias. 

Mais informo que me disponho e comprometo a elaborar um relatório após a aplicação do 

instrumento, no qual constarão os resultados e análise da avaliação, bem como possíveis 

recomendações. 

Mestranda:  Ana Cristina Soares Garcia  

Contactos: 

 Morada:     
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IX.15. ANEXO – DECLARAÇÃO CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

Designação do Estudo : “Estudo comparativo do Esquema Corporal de Crianças com 

Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção e Perturbação do Espetro do Autismo.” 

 

Eu, abaixo-assinado, (nome completo do pai/ mãe do utente), _______________________ 

_______________________________________, compreendi a explicação que me foi fornecida 

acerca do estudo que se pretende realizar e do qual o (a) meu (minha) filho (a) fará parte – (em 

anexo). Foi-me dada a oportunidade de esclarecer as minhas dúvidas e fazer as perguntas que 

considerei necessárias, e de todas obtive resposta esclarecedora e satisfatória. 

Tomei conhecimento que a avaliação em questão respeitará as regras de confidencialidade, bem 

como a integridade física, psicológica e moral do (a) meu (minha) filho (a). 

Além disso, foi-me afirmado que tenho o direito de recusar a todo o tempo a minha participação no 

estudo, sem que isso possa interferir na assistência que é prestada ao utente, e que a sua 

confidencialidade será mantida. Por isso, consinto que seja efetuada a referida avaliação ao (à) 

meu (minha) filho (a). 

 

Guarda, ____ de _____________ 2012. 

________________________________________ 

Assinatura do Pai/ Mãe do Utente 

 

A Mestranda 

________________________________  

Ana Cristina Soares Garcia 
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IX.16. ANEXO – FICHA INFORMATIVA PARA PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

FICHA INFORMATIVA – PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  

 

TÍTULO DO ESTUDO 

“Estudo comparativo do Esquema Corporal de Crianças com Perturbação de Hiperatividade e 

Défice de Atenção e Perturbação do Espetro do Autismo.” 

INTRODUÇÃO 

O presente estudo insere-se no âmbito da Unidade Curricular de Dissertação, do 2º ano do 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade 

Técnica de Lisboa, sob orientação da Professora Doutora Ana Rodrigues. 

Segue-se a apresentação do estudo, é fundamental que compreenda para poder autorizar a 

colaboração do (a) seu (sua) filho (a). A participação neste estudo é inteiramente livre e voluntária, 

caso não esteja interessado (a) em colaborar não haverá qualquer interferência na assistência que 

é prestada ao utente. 

Objetivo do Estudo 

Avaliar o esquema corporal de crianças com Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção e 

Perturbação do Espetro do Autismo e, proceder à comparação dos resultados obtidos. Após a 

análise e discussão dos resultados obtidos, pretende-se inferir acerca da importância da 

Psicomotricidade na promoção ou reeducação do esquema corporal destas crianças. 

Descrição do Estudo 

Serão avaliados dois grupos de crianças com idades compreendidas entre os 7 e os 12 anos, um 

grupo com Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) com 10 elementos e um 

grupo com Perturbação do Espetro do Autismo (PEA), de igual número de elementos.  

A avaliação será feita em contexto hospitalar, numa sala ampla, de preferência sem elementos 

distratores.  

Para a referida avaliação será utilizado um conjunto de exercícios (7) elaborados e organizados 

para o efeito, que se encontram divididos da seguinte forma: Reconhecimento: 1 exercício de 

nomeação e identificação de partes e articulações do corpo; Construção – organização do corpo 
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no espaço: 4 exercícios – conhecimento dos conceitos espaciais, adaptação e organização no 

espaço, imitação de gestos e noção de velocidade e ritmo e; Representação – expressão da 

noção do corpo: 2 exercícios – puzzle da figura humana e desenho do corpo.  

Os exercícios serão apresentados à criança sob a forma de situações lúdicas, com duração entre 

50 a 60 minutos.  

Após a avaliação será feito: o tratamento estatístico e análise dos resultados obtidos; a 

comparação dos resultados das duas perturbações para poder compreender quais as principais 

aptidões/ dificuldades em cada uma e, mediante os resultados obtidos, compreender a importância 

da psicomotricidade na promoção ou reeducação do esquema corporal.  

CONFIDENCIALIDADE  

A listagem dos utentes, com a indicação de consentimento para participar no estudo, bem como 

os dados recolhidos no decurso de todo o processo serão apenas utilizados pela mestranda para 

efeitos da elaboração do estudo e, consequentemente, da dissertação do Mestrado em 

Reabilitação Psicomotora. Todos os dados recolhidos serão salvaguardados e protegidos, não 

sendo revelado a terceiros informações que respeitem aos dados fornecidos pelos utentes/ 

famílias. 

BASE DE PARTICIPAÇÃO  

A participação dos utentes do Serviço de Pediatria do Hospital Sousa Martins neste estudo é 

completamente voluntária, podendo o utente/ família recusar-se a participar ou desistir do estudo 

em qualquer altura, sem qualquer prejuízo ou perda de benefícios a que de outra forma tenha 

direito. 

Mais informo que me disponho e comprometo a elaborar um relatório após a aplicação do 

instrumento, no qual constarão os resultados e análise da avaliação, bem como possíveis 

recomendações. 

 

Mestranda:  Ana Cristina Soares Garcia  

Contactos:   

Morada:  

 

 


