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Resumo 

No presente artigo efectua-se uma análise dos processos de aquisição e retenção das aptidões 

motoras globais até aos 6 anos de idade e das aptidões adquiríveis até à mesma idade no 

desenho e na escrita. 

Ao analisar as aptidões anteriores, revisitou-se a evolução desses processos até ao primeiro 

ano de escolaridade, colocando em relevo as competências necessárias para o sucesso em 

contexto escolar. 

Finalmente, analisaram-se alguns estudos nas áreas da motricidade global, da escrita e do 

desenho, procurando evidenciar possíveis relações entre a motricidade global e as aptidões 

relativas ao desenho e à escrita. 

Palavras-Chaves: desenvolvimento motor infantil; desenvolvimento da escrita; 

hereditariedade; envolvimento; reflexos; habilidades motoras primárias; programação motora; 

acto grafomotor; pinça funcional; sucesso escolar. 

 

Abstract 

This paper carried out an analysis about the processes of motor skills’ acquisition and their 

retention up to 6 years of age and the abilities acquirable to the same age in drawing and 

handwriting. 

By analyzing the previous abilities, we revisited the evolution of these processes until the school 

entrance, placing emphasis on the skills needed for school success. 

Finally, we realized a review of several studies concerning global motricity, handwriting and 

drawing, looking for evidences of possible links between them. 

Keywords: infant motor development; handwriting development; heredity; involvement; 

reflexes; primary motor skills; motor planning; graphomotor act; functional gripper; school 

success. 
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Introdução 

O desenvolvimento motor do ser humano é um processo complexo que segue as normas 

evolutivas da ontogénese (Fonseca, 2006). 

Iniciando-se em meio intra-uterino, o desenvolvimento motor depende dos factores hereditários 

e do envolvimento onde a criança irá realizar o mesmo. Por outras palavras, o bebé depende 

do material genético herdado dos pais e das características do meio onde vai crescer. Para 

além das competências ontogenéticas adquiridas nos dois primeiros anos de vida (o rolar, 

rastejar, sentar, gatinhar e andar), outras competências serão necessárias à criança para poder 

explorar o meio envolvente e interagir com os outros com maior qualidade. Estas competências 

são a fala, as habilidades cursivas (desenho e escrita) e a leitura (Jolly, Huron, Albaret & 

Gentaz, 2010).  

Antes de apresentar o modelo teórico referente à relação entre as habilidades motoras globais 

e as tarefas grafomotoras no âmbito do desenho e da escrita, realizar-se-á uma breve análise 

de cada um desses processos de acordo com a literatura actual colectada. 

 

Desenvolvimento infantil: o desenvolvimento motor até aos 6 anos de idade 

De acordo com as teorias actuais do desenvolvimento, existem idades relativas para a 

obtenção de determinadas habilidades motoras e adaptativas (Fonseca, 2006; Guedes, 2007; 

Lacombe, 2007; Ozmun & Gallahue, 2010). As habilidades motoras adaptativas como o andar, 

correr, saltar, e a manipulação de objectos (entre outros) estão relacionadas com três âmbitos 

importantes para a sua aquisição e manutenção. Esses três âmbitos são a aprendizagem 

motora, o controlo motor e o desenvolvimento motor. Estes estão respectivamente associados 

ao primeiro contacto com a habilidade motora a adquirir, o treino e a repetição dessa habilidade 

e finalmente o aperfeiçoamento e complexificação dessa habilidade. 

Segundo Ozmun e Gallahue (2010), o desenvolvimento motor e a competência motora estão 

dependentes dos factores hereditários e do meio envolvente onde cresce o ser humano. Deste 

modo, podemos afirmar que o desenvolvimento motor é um processo não linear e descontínuo 

(Fonseca, 2006; Guedes, 2007; Lacombe, 2007; Ozmun & Gallahue, 2010). Ainda de acordo 
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com estes autores, o desenvolvimento motor ocorre através de 4 fases sucessivas: a fase dos 

movimentos reflexos (início a nível intra-uterino - 1 ano de idade), a fase dos movimentos 

rudimentares (nascença - 2 anos de idade), a fase dos movimentos fundamentais (2 - 6/7 anos) 

e finalmente a fase dos movimentos especializados (7 – 14 anos ou mais). Tendo em conta o 

objectivo deste artigo, focalizar-nos-emos nas três primeiras etapas mencionadas acima 

(Lacombe, 2007; Ozmun & Gallahue, 2010). 

Como referido anteriormente, o desenvolvimento motor começa a nível intra-uterino, com a 

fase dos movimentos reflexos. No início desta fase, o bebé desenvolve os primeiros processos 

de codificação e descodificação de informação motora. À nascença, sabe-se que o bebé já 

demonstra vários reflexos motores como o reflexo de Moro, o grasping e a sucção, entre outros 

(Ozmun & Gallahue, 2010). Durante o primeiro ano de vida e à medida que se encerra a fase 

dos movimentos reflexos, inicia-se a segunda fase do desenvolvimento motor (fase dos 

movimentos motores rudimentares). Esta fase é caracterizada pelo desenvolvimento de 

comportamentos motores pré-definidos a nível maturacional e a inibição dos reflexos 

observados na fase anterior. Por conseguinte é subdividida em dois estádios: o estádio de 

inibição reflexa e o estádio de pré-controlo (Ozmun & Gallahue, 2010). 

No primeiro estádio e como referido anteriormente, observa-se a inibição dos reflexos que o 

bebé expressava à nascença, começando pelo reflexo de Moro e o de sucção aos 3 meses de 

idade. Entre os 4 e 6 meses, o grasping e o reflexo de Babinski são também eles inibidos. Para 

além da inibição desses reflexos, observam-se alterações na tonicidade simétrica e assimétrica 

do pescoço do bebé (Gallahue & Ozmun, 2005; Lacombe, 2007; Ozmun & Gallahue, 2010). 

No segundo estádio da fase dos movimentos motores rudimentares (estádio de pré-controlo), o 

bebé realiza os primeiros movimentos de rotação lateral da cabeça a partir da posição de 

decúbito dorsal. Para além destes, verificam-se movimentos aleatórios ao nível dos membros 

da criança (Gallahue & Ozmun, 2005; Lacombe, 2007; Ozmun & Gallahue, 2010). É na posição 

de decúbito dorsal que a criança irá explorar o mundo visualmente até aos 3 meses de idade 

aproximadamente (Fonseca, 2006).  

De seguida, após a aprendizagem do rolamento lateral, a criança consegue adoptar a posição 

de decúbito ventral. Ao conseguir passar para a posição de decúbito ventral, o recém-nascido 

irá elevar a sua cabeça acima do plano do corpo no intuito de explorar visualmente o espaço, 
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ou orientar-se para objectos do seu interesse. Entre os 3 e os 8 meses de idade, o bebé 

prolonga o seu controlo corporal para além do pescoço, começando a procurar a elevação do 

tronco no intuito de alcançar a posição de sentado (adquirida por volta dos 8 meses de idade).  

Esta possibilidade de controlo do tronco e obtenção da posição de sentado permite que a 

criança possa explorar o mundo através da manualidade. Esta exploração manual é possível 

uma vez que a coluna vertebral assume a sua função de suporte do tronco e da cabeça. A 

adopção da postura de sentado permite a exploração do envolvimento manual, promovendo os 

primeiros processos de especialização da mão, reflexo de uma maturação e organização 

cerebral dinâmica (Fonseca, 2006; Gallahue & Ozmun, 2005; Guedes, 2007; Lacombe, 2007; 

Ozmun & Gallahue, 2010). 

Durante a fase de controlo do tronco, a criança desenvolve também aos 6 meses os primeiros 

deslocamentos através do rastejar. O rastejar é uma estratégia usada como resposta à 

necessidade de alcançar um determinado objecto-alvo ou de explorar o meio envolvente, tendo 

em conta que controla o corpo apenas no plano horizontal. Posteriormente, entre os 9 e 11 

meses de idade, a criança evolui da posição de sentado para a posição quadrúpede. É nesta 

fase que consegue adoptar posições com três apoios para alcançar objectos, sem sofrer 

desequilíbrios.  

Entre os 11/12 meses de idade até aos 18 meses de idade, a criança realiza as primeiras 

verticalizações, alcançando a posição bípede com apoio do corpo contra uma objecto fixo até 

conseguir a estabilização dessa posição com um ou dois apoios mais distais (as mãos 

geralmente). Entre os 12 e 18 meses de idade a criança realiza os seus primeiros passos com 

ajuda e, com o treino, torna-se autónoma nas suas deslocações. A marcha é totalmente 

automatizada e assemelha-se biomecanicamente à marcha do adulto por volta dos 3 anos de 

idade (Correia, 2008; Guedes, 2007; Lacombe, 2007; Ozmun & Gallahue, 2010). 

Entre os 2 e os 7 anos de idade, a criança inicia a fase dos movimentos fundamentais. Nesta 

fase irá passar por 3 estádios: estádio inicial, estádio elementar e estádio maturo. Estes 

estádios irão possibilitar a exploração dos vários movimentos que adquiriu anteriormente. Para 

além disso, permitir-lhe-ão uma organização e selecção dos mesmos para um melhor 

desempenho nas tarefas locomotoras e manipulativas que necessitará de realizar.  
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O primeiro estádio ocorre entre os 2 e os 3 anos de idade e neste, a criança aprende a 

organizar os seus movimentos no intuito de realizar acções motoras que ainda não estão 

estruturadas. Os movimentos adquiridos e aperfeiçoados na fase anterior (fase dos 

movimentos rudimentares) serão combinados no intuito de realizar actos motores com maior 

precisão e eficiência (Fonseca, 2006; Gallahue & Ozmun, 2005; Guedes, 2007; Ozmun & 

Gallahue, 2010).  

No estádio elementar, observa-se um melhor controlo motor e harmonia dos movimentos. Estas 

alterações no movimento propiciam novas experiências motoras globais. Por volta dos 5/7 anos 

de idade, a criança atinge o estádio maturo dos movimentos fundamentais, no qual todos os 

seus movimentos são mecanicamente eficientes e coordenados. Ao longo destes três estádios, 

a criança alcança habilidades motoras globais como o subir e descer escadas, trepar e correr. 

Para além disso, experimenta as suas primeiras experiências de equilíbrio estático e dinâmico, 

através de jogos com apoio unipodal, saltos em suspensão e em comprimento, entre outras 

actividades (Correia, 2008; Gallahue & Ozmun, 2005; Ozmun & Gallahue, 2010). 

De forma sucinta, desde a nascença até ao final da infância tardia (aproximadamente 6 anos 

de idade), as crianças adquirem diferentes movimentos desde adaptações iniciais ao 

envolvimento (0-2 meses), passando pelos movimentos rudimentares (até os 2 anos de idade) 

e movimentos fundamentais (2-6/7 anos de idade) (Gallahue & Ozmun, 2005; Goyen & Lui, 

2002; Ozmun & Gallahue, 2010). 

De acordo com determinados autores, as diversas aprendizagens motoras desenvolvidas 

anteriormente pela criança serão fundamentais para a aprendizagem de outras habilidades 

motoras cada vez mais complexas e específicas. De acordo com a afirmação anterior, será 

aceitável considerar as habilidades motoras primárias adquiridas ao longo do desenvolvimento, 

como habilidades pré-escolares necessárias para o sucesso escolar, especialmente no que diz 

respeito à aprendizagem da leitura e da escrita (Correia, 2008; Fonseca, 2006; Lacombe, 2007; 

Ozmun & Gallahue, 2010). 
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Desenvolvimento da componente grafomotora da escrita 

A escrita compreende um conjunto de movimentos finos e especializados da mão para a 

reprodução de símbolos com um significado específico (letras e palavras) (Bara & Gentaz, 

2010, 2011). Observando-a numa perspectiva histórica, esta começou na reprodução de 

pictogramas que representavam a realidade envolvente do ser humano (Cruz, 2009). Os 

pictogramas foram sucedidos por uma escrita logográfica, em que cada representação tinha um 

significado próprio. A partir desse tipo de escrita, surgiu a escrita silábica e a alfabética que 

hoje nos permite, a partir dum número restrito de símbolos, produzir um número ilimitado de 

palavras, frases e textos (Cruz, 2009). 

Actualmente, a escrita é aprendida durante a infância e desenvolve-se seguindo processos 

ontogenéticos (Cruz, 2009). Segundo investigadores como Bara e Gentaz (2010, 2011), Jolly et 

al. (2010), Overvelde e Hulstjin (2011) ou Rosenblum e Livneh-Zirinski (2008), a escrita, como 

processo de representação gráfico, é antecedida pelo desenho. É a partir do garatujar das 

crianças que aparecem as primeiras formas de desenho rudimentar e, seguidamente, a escrita 

de letras e de números. No entanto, antes de se abordar as primeiras etapas relativas ao 

desenho e à escrita, é necessário compreender quais são as primeiras habilidades motoras 

finas adquiridas e desenvolvidas pela criança. 

Os primeiros movimentos observados ao nível das mãos do bebé ocorrem através de 

movimentos reflexos e inespecíficos, uma vez que o corpo deste age em bloco e os membros 

respondem a qualquer estímulo em conjunto com o resto do corpo. Tais reflexos verificam-se 

até os 3 meses de idade do bebé. Posteriormente, esses reflexos serão inibidos gradualmente 

durante a fase dos movimentos rudimentares (referida anteriormente) (Gallahue & Ozmun, 

2005; Guedes, 2007; Ozmun & Gallahue, 2010).  

Nesse período de tempo, o “grasping” presente nas duas mãos do bebé é gradualmente inibido 

e será apenas observado numa delas. Ainda aos 3 meses de vida, verifica-se que o “grasping” 

presente nas mãos do bebé lhe permite realizar as primeiras preensões de objectos em 

pronação. Por volta dos 5 meses de idade, o bebé demonstra o reflexo de “grasping” apenas 

numa das suas mãos. Esse grasping permite-lhe agarrar objectos tanto em pronação como em 

supinação, promovendo uma nova forma de preensão até então ausente (Guedes, 2007; 

Ozmun & Gallahue, 2010).  
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Apesar de agarrar objectos em pronação e em supinação, a criança não consegue mantê-los 

na sua mão enquanto realiza rotações com a mesma. Por outras palavras, a criança não 

consegue realizar movimentos de transição de pronação para supinação e vice-versa com um 

objecto na mão. Estes movimentos de transição observar-se-ão a partir dos 6 meses de idade, 

quando a criança começa a realizá-los no sentido da pronação para a supinação. Aos oito 

meses de idade, esses movimentos de transição observar-se-ão também no sentido inverso. A 

partir dos 9 meses, a criança começa a adoptar uma pega em pinça para agarrar os objectos. 

Esta pinça é realizada inicialmente com todos os dedos da mão. Com o treino e a repetição, a 

criança recorrerá apenas aos três dedos necessários para a realização duma pinça funcional e 

eficiente (Fonseca, 2006; Lacombe, 2007; Ozmun & Gallahue, 2010). 

Entre os 14 e os 18 meses de idade, a criança desenvolve uma pega controlada e consciente 

dos objectos (grasping controlado), procurando pousar de forma controlada e orientada o que 

tiver na mão. Esta é uma das primeiras evidências de que a criança começa a integrar a 

informação visual que obtém no intuito de realizar movimentos coordenados e orientados 

quando manipula objectos, revelando um controlo oculomanual rudimentar no tempo e no 

espaço (Ozmun & Gallahue, 2010). 

Tarefas como o lançar e o agarrar de objectos, como uma bola, especializar-se-ão a partir das 

manipulações anteriormente referidas (Correia, 2008). O lançar é uma habilidade que a criança 

desenvolve a partir dos 18 meses de idade. Não tendo controlo na direcção e distância dos 

objectos lançados, ela irá aperfeiçoar esses factores durante os dois anos seguintes. No 

entanto, muitas crianças só alcançam padrões adequados de lançamento por volta dos 5/6 

anos de idade (Correia, 2008; Fonseca 2006; Ozmun & Gallahue, 2010).  

O agarrar é uma tarefa complexa que se inicia a partir dos 3 anos de idade e que se vai 

aperfeiçoando até aos 6 anos de idade (Correia, 2008; Guedes, 2007). Nesta tarefa, a criança 

tem de dissociar os movimentos dos braços e das mãos para conseguir agarrar eficientemente 

os objectos que lhe são lançados (Correia, 2008; Guedes, 2007). 

O lançar e o agarrar são tarefas que requerem, por parte da criança, proficiência motora 

(capacidade de realizar um movimento o mais eficiente possível, gastando um mínimo de 

energia no mesmo) e destreza manual (capacidade potenciadora de movimentos coordenados 

das mãos e dos dedos em actividades finas). Para além desses elementos, as tarefas referidas 
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anteriormente requerem noções de tempo e espaço mais complexas do que até então a 

criança necessitava, na medida em que tem de calcular trajectórias e momentos adequados 

para lançar objectos, assim como localizar no tempo e no espaço os objectos que quer agarrar, 

quer estejam inertes ou em movimento.  

Estas novas integrações motoras, visuomotoras e espácio-temporais serão fundamentais para 

as primeiras experiências grafomotoras que a criança irá desenvolver. No entanto, as primeiras 

operações cursivas ocorrem em concomitância com o desenvolvimento das referidas 

habilidades finas (Bara & Gentaz, 2010, 2011). 

Os primeiros rabiscos das crianças são os primeiros processos integrativos que dão origem ao 

processo complexo e simbólico da escrita. Antes de alcançar os 2 anos de idade, a criança 

começa a ter contacto com os materiais que lhe permitem fazer as suas primeiras 

representações gráficas rudimentares sem, no entanto, pertencerem ao registo do desenho da 

letra ou do número (Bara & Gentaz, 2010, 2011). O garatujar da criança assemelha-se a linhas 

rectas e curvas desorientadas no espaço e produzidas de forma aleatória.  

Estas primeiras experiências gráficas são antecedidas pela aprendizagem da fala. Na verdade 

a criança aprende em primeiro a falar por imitação e repetição. Desde cedo, a criança 

encontra-se sujeita a mensagens verbais associadas a imagens, como acontece quando um 

familiar lhe lê um livro de histórias ilustrado, ou brinca com ela repetindo onomatopeias simples 

e palavras associadas a objectos ou imagens de que ela gosta (Bara & Gentaz, 2010, 2011; 

Jolly et al., 2010; Overvelde & Hulstjin,2011). 

Durante a sua aprendizagem da fala, a criança rabisca e às vezes associa as suas 

vocalizações ao que desenhou, como se lhe atribuísse um nome ou o quisesse identificar. É a 

partir dos 3 anos que começa a diferenciar e identificar de forma independente desenhos, 

números e letras (Bara & Gentaz, 2010, 2011; Smits-Engelsman, Niemeijer & Van Galen, 2001; 

Smits-Engelsman & Van Galen, 1997).  

Com a integração e a compreensão das diferenças entre o desenho e a escrita, os desenhos 

efectuados pela criança começam a ser mais claros e diferenciados dos primeiros rudimentos 

gráficos realizados. Por outras palavras, a criança deixa de rabiscar de forma aleatória e faz 

representações de objectos e seres do meio que a envolve (Bara & Gentaz, 2010). Esta 
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mudança nos desenhos da criança corresponde a uma especialização do membro superior, 

verificando-se uma melhor performance da mão que desenha, oriunda duma libertação dos 

movimentos da mão em relação ao resto do braço. 

A compreensão da diferença entre o desenho e a escrita, que ocorre aos 3/4 anos de idade, 

será importante na evolução dos desenhos concebidos pela criança assim como na reprodução 

por cópia e imitação das primeiras letras escritas (Athènes, Sallagoïty, Zanone & Albaret, 2004; 

Bara & Gentaz, 2010). As primeiras reproduções gráficas de letras e palavras são inicialmente 

do âmbito do desenho, uma vez que a criança desenha a forma da letra que observa. 

Geralmente, as letras desenhadas são as letras relativas ao seu nome, que irá repetir até que 

as escreva pela primeira vez numa palavra (Bara & Gentaz, 2010). 

O pequeno escritor desenvolverá, nesse período, aptidões oculo-manuais e uma coordenação 

espácio-temporal mais eficazes que lhe permitirão escrever com uma orientação cada vez mais 

linear, até escrever no plano horizontal e dentro dos limites espaciais da folha de papel. Aos 5 

anos, a criança começará a associar as letras do seu nome ou de outras palavras com os 

fonemas correspondentes (Bara & Gentaz, 2010). Durante a aprendizagem inicial da escrita, o 

pequeno escritor realiza muitas pausas ao longo do movimento grafomotor. Com o passar do 

tempo, elas serão menos frequentes e com uma duração cada vez mais reduzida, 

especialmente durante o seu aperfeiçoamento na escola (Overvelde & Hulstjin, 2011; 

Rosenblum, Livneh-Zirinski, 2008).  

Crianças no primeiro ano de escolaridade escrevem de forma progressiva: primeiro conseguem 

escrever partes das letras, depois letras inteiras e no final do ano lectivo serão capazes de 

escrever pequenas palavras, sem recorrer a um modelo para fazer a cópia destas (Bara & 

Gentaz, 2010; Smits-Engelsman, Niemeijer & Van Galen, 2001; Smits-Engelsman & Van Galen, 

1997). Esta maturação da performance gráfica será acompanhada duma maior fluidez e dum 

aumento na velocidade de escrita.  

A evolução da componente gráfica da escrita não se deve só às aprendizagens desenvolvidas 

na escola, mas também à maturação do sistema motor global, que permite à criança realizar 

movimentos mais rápidos e precisos nessa e noutras tarefas do seu quotidiano (Bidet-Ildei & 

Orliaguet, 2008; Thibault & Toussaint, 2010). No que diz respeito às aprendizagens 

desenvolvidas na escola, a criança irá aprender que a escrita não consiste apenas na 
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reprodução de letras e palavras em cópia, de ditado ou de escrita espontânea. Em adição, terá 

de organizar as palavras que já conhece e aquelas que vai aprendendo, de acordo com normas 

e regras específicas dentro das frases que escreve (Cruz, 2009). Para isso, a criança recorrerá 

a quatro módulos inerentes à escrita. Esses módulos são o módulo de composição 

(responsável na produção e organização de ideias assim como na verificação da mensagem 

preparada), o módulo sintáctico (responsável pela construção e organização correcta das 

palavras numa frase), o módulo léxico (para a recuperação dos grafemas através de processos 

fonológicos ou ortográficos) e o módulo motor (responsável na recuperação das formas de 

cada letra e na recapitulação e na preparação dos padrões motores necessários para a escrita 

das frases conceptualizadas) (Cruz, 2009). 

 

Relação entre o desenvolvimento motor da criança e o desenvolvimento da 
componente grafomotora da escrita 

O desenvolvimento motor da criança permite-lhe a aquisição de várias aptidões motoras como 

a postura bípede, sinónimo de controlo postural e equilíbrio corporal estabelecido, o manusear, 

lançar e agarrar de objectos, onde são subjacentes funções como a coordenação oculomanual, 

o controlo motor, a destreza manual e a coordenação espácio-temporal. Para além disso, a 

integração visuomotora é outra função importante, uma vez que, através da visão, a criança 

aprende a integrar, processar e construir nova informação, construindo novos esquemas 

motores adequados para desenvolver uma acção de forma mais eficaz (Fonseca, 2006; 

Gallahue & Ozmun, 2005; Ozmun & Gallahue, 2010).  

Todas estas funções permitem à criança de desenvolver as suas habilidades motoras primárias 

de forma proficiente e sequenciada. Posteriormente, isto verificar-se-á ao nível das actividades 

motoras finas, onde as funções anteriormente referidas serão postas à prova, no intuito de se 

ajustarem à nova necessidade motora, isto é, a realização de movimentos finos e precisos. 

Desse modo, desenvolver-se-ão novos esquemas motores ajustados e funcionais que, com a 

repetição da acção, se transformarão em movimentos automatizados. 

Centrando-se na relação entre o desenvolvimento motor global da criança e o desenvolvimento 

do desenho e da escrita, existem diversos estudos que não demonstram consenso acerca da 

relação entre estes factores. Certos estudos confirmam que as habilidades motoras de base, 
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adquiridas nos primeiros anos de vida, são fundamentais para a aquisição posterior das 

habilidades finas. Por conseguinte, era expectável que o desenho e a escrita (como habilidades 

motoras finas) se desenvolvessem a partir de movimentos grosseiros ou com base nos 

esquemas motores subjacentes a esses movimentos. 

Neste sentido, Smits-Engelsman, Niemeijer e Van Galen realizaram um estudo com 125 

crianças alemãs escolarizadas no ensino primário, no qual pretendiam analisar a influência de 

perturbações motoras e dificuldades na escrita (Smits-Engelsman, Niemeijer & Van Galen, 

2001).Para isso, fizeram um levantamento das crianças com baixa qualidade de escrita, 

dividindo-as em dois grupos: um de bons escritores e outro de maus escritores ou disgráficos, 

consoante os scores obtidos nos testes administrados. A hipótese subjacente a este estudo 

seria que a qualidade de escrita estaria relacionada com problemas neuromotores que 

influenciavam a velocidade e os movimentos relacionados com a escrita (Smits-Engelsman, 

Niemeijer & Van Galen, 2001). Apos a análise dos resultados obtidos dos dois grupos e feitas 

as comparações entre ambos, o grupo de crianças com fraca qualidade de escrita foi dividido 

novamente em dois grupos (crianças disgráficas e não disgráficas). Estas crianças foram 

submetidas a uma intervenção que teve a duração de 3 meses. Apos essa intervenção, as 

crianças foram novamente avaliadas e apresentavam uma melhor qualidade de escrita. Este 

resultado levou os autores a concluir que as dificuldades de escrita das referidas crianças 

estariam relacionadas com padrões motores anteriores inapropriadamente acomodados ou até 

mesmo ausentes (Smits-Engelsman, Niemeijer & Van Galen, 2001). 

Outro estudo pretendia analisar a escrita de 20 crianças, com idades compreendidas entre 4 e 

8 anos de idade, diagnosticadas com perturbação do desenvolvimento da coordenação 

(Rodger, Ziviani, Watter, Ozanne, Woodyatt, & Springfield, 2003). O referido estudo pretendia 

analisar a qualidade de escrita destas crianças e as suas dificuldades motoras. A amostra foi 

submetida aos testes M-ABC e MAOM para análise dos modelos motores desenvolvidos, ao 

Peabody e ao T-VMI. Após aplicação das referidas provas, verificou-se que as crianças 

apresentavam valores abaixo da média na qualidade da escrita. Além da recolha de dados nas 

provas anteriormente referidas, as crianças foram também filmadas quando recortavam figuras 

e escreviam. Nessas filmagens, foram também perceptíveis as mesmas dificuldades verificadas 

após a análise dos dados recolhidos. Uma das justificações para a constância dessas 
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dificuldades poderá estar relacionada com o tipo de pinça desenvolvida por elas durante essas 

actividades (Rodger et al., 2003).  

Na verdade, muitas das crianças observadas apresentavam uma pinça rudimentar 

desadequada para a sua idade, o que seria indicador duma acomodação incorrecta dos 

esquemas motores referentes a essa pinça. Tal circunstância influenciou negativamente a 

aquisição duma pega funcional trípode. Desta análise, os autores concluíram que apesar das 

crianças terem potencial para escrever, a sua escrita estava abaixo do esperado para a sua 

idade. Para além disso, o tipo de pegas adoptadas pelas crianças originavam alterações 

motoras, potenciadoras de tensões suplementares em todo o membro superior e no tronco. Em 

consequência, as crianças cansavam-se mais rapidamente e a sua qualidade gráfica era 

inferior à normalidade (Rodger et al., 2003). 

No intuito de observar uma relação entre as competências psicomotoras e a escrita, Silva e 

Martins (2005) realizaram um estudo com crianças em idade pré-escolar. Estas crianças tinham 

entre 4, 5 e 6 anos de idade e foram avaliadas ao nível das competências psicomotoras com o 

Teste de Proficiência Motora Bruininsky-Oseretsky (1978) e o ABC Movement de Henderson e 

Sugden (1992). Através do primeiro teste, os investigadores procuraram avaliar as variáveis 

equilíbrio e coordenação bilateral e, através do segundo, a qualidade do movimento, mais 

concretamente a destreza manual, capacidades manipulativas, equilíbrio estático e dinâmico 

(Silva & Martins, 2005). Relativamente à capacidade grafomotora, recorreram ao VMI (Teste de 

Desenvolvimento da Integração Visuomotora) para avaliação visuomotora e o Teste de 

representação corporal (desenho duma pessoa) (Silva & Martins, 2005).  

Silva e Martins (2005) concluíram que a idade (factor desenvolvimental) influencia o 

desempenho, tanto nas componentes psicomotoras como na escrita. Em adição a esta 

conclusão, verificaram que as crianças do género feminino têm um melhor desempenho nas 

habilidades anteriormente referidas, quando comparadas com as crianças do género 

masculino. Relativamente à relação entre as habilidades psicomotoras e a escrita, Silva & 

Martins (2005) verificaram relações entre todas as habilidades referidas e na totalidade da 

amostra. Esta última conclusão vem reforçar a perspectiva de que as habilidades psicomotoras, 

das quais podemos referir a motricidade global, têm influência no desenvolvimento da 

habilidade grafomotora. 
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Outro estudo relevante é o de Bo, Contreras-Vidal, Kagerer e Clark, (2006), no qual procuraram 

verificar a influência de alterações visuomotoras na realização de desenhos. Neste estudo, as 

crianças deviam desenhar uma linha que tinha, como ponto de partida, o centro do círculo e, 

como ponto de chegada, um dos quatro pontos marcados à volta do círculo. Para além disso, 

eram submetidas a 3 condições visuomotoras diferentes para a realização desta tarefa. A 

primeira condição permitia que a criança observasse o modelo a desenhar por baixo da folha 

que usava (transparente). A segunda implicava que a criança seguisse o modelo a desenhar 

através do reflexo dum ecrã de computador que observava através dum espelho que a impedia 

de ver a sua mão a desenhar. Finalmente, a terceira condição consistia na visualização da 

linha a desenhar através do ecrã referido na segunda condição que, desta vez, se encontrava à 

sua frente. A criança continuava sem ver o que estava a desenhar (Bo et al., 2006). 

O facto de a criança necessitar de se adaptar a novas informações visuomotoras para realizar 

os movimentos relacionados com a escrita requereu uma revisão dos esquemas motores até 

então usados, no intuito de os adequar às novas necessidades e restrições que impunha a 

tarefa. Por outras palavras, foi necessário recorrer aos esquemas motores anteriormente 

existentes para construir novos esquemas que fossem ao encontro das necessidades da nova 

tarefa (Bo et al., 2006). 

Van Mier (2006) realizou um estudo com crianças com idades entre os 4 e os 12 anos de 

idade, no qual queria analisar a qualidade dos desenhos dessas crianças com a mão 

dominante e não dominante. Para tal, as crianças teriam de realizar dois desenhos: um 

percurso em zig zag e outro em slalom. Através dos dados obtidos, o autor verificou que não se 

viam diferenças significativas da qualidade do desenho entre a mão dominante e não-

dominante, até aos dez anos de idade aproximadamente (Van Mier, 2006). Van Mier observou 

ainda que com o avançar da idade, os erros realizados pelas crianças iam diminuindo, a 

velocidade de produção aumentava e a qualidade do traçado também melhorava. Estes 

resultados sugeriam que as diferenças maturacionais observadas entre as crianças das 

diferentes idades influenciavam a qualidade gráfica, demonstrando que as habilidades motoras 

que evoluíam com a idade tinham influência sobre a qualidade do desenho (Van Mier, 2006). 

Destes estudos, pode-se concluir que as primeiras planificações motoras relacionadas com a 

escrita não são reguladas exclusivamente por controlo visual. Por outras palavras, em 
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determinadas circunstâncias são necessários ajustes nas planificações motoras pré-

concebidas a fim de realizar um movimento específico. Estes ajustes podem ser desenvolvidos 

com auxílio da informação visual recolhida durante a realização da acção. Tal acontece quando 

uma criança copia uma letra de acordo com um modelo e regula o que escreve com a 

informação visual que recolhe. No entanto, se for impossibilitada a regulação visual daquilo que 

está a escrever, a criança necessitará de outras estratégias para poder continuar a tarefa 

desenvolvida. Para isso recorrerá às suas memórias motoras e proprioceptivas, a fim de 

regular os seus movimentos e, assim, conseguir reproduzir o modelo que lhe é proposto. Deste 

modo, verificamos métodos alternativos ao controlo visual para a regulação dos actos motores 

(Bo, Contreras-Vidal & Clark., 2006; Smits-Engelsman, Niemeijer & Van Galen, 2001; Van Mier, 

2006). 

Para além disso, a maturação motora é algo de significativo, pois a performance dos 

movimentos globais influenciam a realização de movimentos mais finos e complexos. A 

integração visuomotora tem também um papel significativo no desenho e na escrita, uma vez 

que permite controlar e adaptar o gesto desenvolvido durante a realização de desenhos ou na 

escrita. Nos estudos referidos anteriormente, é perceptível que, com o avançar da idade, as 

habilidades grafomotoras evoluem em complexidade. Este facto verifica-se na medida em que 

as crianças são capazes de construir esquemas de acção cada vez mais complexos e 

eficientes, demonstrando assim uma variabilidade e flexibilidade significativa ao nível da 

planificação motora. Estes dados, segundo os autores das várias investigações, reflectem 

novos patamares de desenvolvimento alcançados pelas crianças avaliadas (Bo, Contreras-

Vidal & Clark., 2006; Smits-Engelsman, Niemeijer & Van Galen, 2001; Van Mier, 2006). 

No entanto, outros estudos não suportam a ideia de que a motricidade global possa ser um 

factor relevante no âmbito do desenho e da escrita. Darrah, Hodge, Magill-Evans e Kembhavi 

(2003) desenvolveram um estudo longitudinal no qual queriam verificar a estabilidade dos 

scores obtidos nas avaliações de crianças aos 9, 11, 12, 16 e 21 meses de idade, ao nível da 

motricidade fina, grosseira e na comunicação. Na apresentação dos dados obtidos, estes 

autores defendem que as habilidades motoras finas, grosseiras e as habilidades comunicativas 

não seguem o modelo de ipsative stability (existência duma relação estável entre as três 

habilidades referidas anteriormente que se desenvolveriam em simultâneo e de forma 

interligada), apoiando o desenvolvimento dinâmico e não maturacionista. 
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De acordo com outras investigações, as competências motoras anteriores não influenciam 

obrigatoriamente a acomodação dos modelos básicos da escrita e a qualidade da escrita 

(Bidet-Ildei & Orliaguet, 2008). Na investigação de Bidet-Ildei & Orliaguet (2008), pedia-se à 

criança que escrevesse várias vezes uma letra pré-estabelecida numa mesa gráfica com 

variação de tamanho. Esta tarefa foi designada por tarefa gráfica. Num segundo momento, a 

criança desenhava a mesma letra à velocidade que ela aparecia no ecrã, sendo esta uma 

velocidade diferente da sua velocidade de escrita normal. Esta tarefa foi denominada de tarefa 

perceptiva. Este estudo visava verificar se, com a repetição, os padrões gráficos da mesma 

letra se alteravam e se as alterações na velocidade de escrita iriam influenciar a qualidade de 

reprodução da letra. Os resultados obtidos demonstraram que a criança pode ter dificuldades 

de representação, não devido a perturbações motoras, mas por não ser capaz de interpretar 

correctamente as diferenças espaciais e temporais impostas pelas letras a representar.  

Em 2009, Darrah, Senthilselvan e Joyce desenvolveram outro estudo, analisando as curvas de 

desenvolvimento das habilidades motoras grosseiras e finas, verificando não existir uma 

linearidade entre elas. Por outras palavras, através do método usado para avaliar as 

habilidades motoras grosseiras e finas, os investigadores concluíram que as habilidades 

motoras finas não dependem obrigatoriamente das habilidades motoras globais para se 

desenvolverem e que cada uma tem respectivamente o seu próprio percurso de 

desenvolvimento.  

Através dos estudos anteriormente observados, o desenho e a escrita, bem como o 

desenvolvimento motor global, têm uma grande variabilidade intra e intercrianças. O 

desenvolvimento de funções como a motricidade global e o acto grafomotor ocorre de forma 

irregular ao longo do tempo e de maneira não sequenciada entre elas. Este facto demonstra 

que só a função motora não é o elemento fundamental para o despertar de funções como a 

escrita e o desenho. A estimulação do meio envolvente irá fomentar o desenvolvimento motor 

global e as outras habilidades referidas acima de forma divergente duma função para a outra. 

Apesar da criança estar predisposta a nível motor a desenhar, a estimulação do meio será 

sempre o factor que fará com que essa função se desenvolva duma dada forma. Os referidos 

estudos vêm demonstrar que o desenvolvimento infantil se processa de acordo com modelos 

dinâmicos, uma vez que o desenvolvimento da criança não se realiza por processos sucessivos 

e encadeados (Vinter & Chartrel, 2010) 
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Na realidade, o desenvolvimento realiza-se de forma não linear, dado que a criança está 

dependente dos estímulos que recebe do seu envolvimento. Diversos meios promovem 

estímulos divergentes e, por consequência, aprendizagens diferentes e desenvolvidas de forma 

distinta (Correia, 2008). 

 

Conclusão 

As aprendizagens motoras variam de criança para criança, seguindo modelos dinâmicos. No 

entanto, as aprendizagens e o desenvolvimento motor são processos observáveis em todas as 

crianças, aprendendo os mesmos movimentos rudimentares que promoverão movimentos 

finos, precisos e complexos (Darrah et al., 2003). 

Estudos de Darrah, Hodge, Magill-Evans e Kembhavi (2003) e Darrah, Senthilselvan e Joyce 

(2009) apresentam o desenvolvimento das aprendizagens por processos dinâmicos. 

Consequentemente não existem idades estanques para a aquisição de habilidades motoras, 

mas sim idades com um carácter relativo. Os processos para a aquisição das mesmas 

dependem do envolvimento da criança e da sua interacção com este. Deste modo é possível 

afirmar a existência de diferentes processos potenciadores de aquisição das referidas 

habilidades. 

A escrita é um processo motor que se desenvolve a partir dos rudimentos do desenho realizado 

pela criança (Bara & Gentaz, 2010). Antes da entrada para a escola, a criança já possui 

aptidões motoras para escrever e realiza as suas primeiras experiências nesse âmbito na 

imitação e cópia de letras ou palavras, como se as “desenhasse”. No entanto, a escrita (de 

números e letras) e o desenho são aptidões diferentes com objectivos específicos, oriundos 

dum mesmo acto motor global. Essa diferenciação dos processos referidos anteriormente será 

acentuada e clarificada na entrada na escola. Para além disso, a criança terá de compreender 

e atribuir um significado ao que escreve, apoiando-se na relação grafema-fonema. Com o 

passar do tempo a criança tornar-se-á capaz de escrever pequenas palavras, de forma mais 

fluida, e com uma maior velocidade sem recorrer a qualquer modelo externo (Bara & Gentaz, 

2010, 2011; Jolly, et al., 2010). 
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Esta aprendizagem pode estar relacionada com as aquisições motoras anteriores, uma vez que 

podem ser facilitadoras da integração dessa actividade de simbolização. A palavra tem um 

significado abstracto e mental, que é materializado pela escrita que, por sua vez, só ocorre 

devido à possibilidade de realizar um movimento motor adaptado a essa função (Smits-

Engelsman & Van Galen, 1997; Rueckriegel et al., 2008; Thibault & Toussaint, 2010). No 

entanto, não existe consenso neste ponto pelo que não é possível afirmar categoricamente que 

existe uma relação estreita entre a motricidade global e os actos motores finos inerentes ao 

desenho e à escrita. Para além disso, existem várias perspectivas acerca da aprendizagem do 

desenho e da escrita, as quais dependem do envolvimento e do desenvolvimento individual de 

cada criança (Darrah et al., 2003). 

 

Referências Bibliográficas 

Athènes, S., Sallagoïty, I., Zanone, P.-G., & Albaret, J.-M. (2004). Evaluating the coordination 

dynamics of handwriting. Human Movement Science, 23, 621-641. 

Bara, F., & Gentaz, E. (2010). Apprendre à tracer les lettres: une revue critique. Psychologie 

française, 55, 129-144. 

Bara, F., & Gentaz, E. (2011). Haptics in teaching handwriting: the role of perceptual and visuo-

motor skills. Human Movement Science, 30, 745-759. 

Bidet-Ildei, C., & Orliaguet, J.-P. (2008). Developmental study of visual perception of 

handwriting movement: influence of motor competencies? Neuroscience Letters, 440, 

76-80. 

Bo, J., Contreras-Vidal, J., Kagerer, F., & Clark, J. (2006). Effects of increased complexity of 

visuo-motor transformations on children's arm movements. Human Movement Science, 

25, 553-567. 

Correia, J. (2008). Adaptação cultural e contributo para a validação da bateria de avaliação - 

Movement Assessment Battery for Children para a população portuguesa dos 4 a 6 

anos de idade. Porto: FCDEF-UP.  



Mestrado em Reabilitação Psicomotora 
Ramo de Actividade de Investigação 

2011/2012 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Desenvolvimento Motor e Competências Grafomotoras na Escrita 
    Alexandre António Cardoso Leitão  20 

Cruz, V. (2009). Dificuldades de Aprendizagem Específicas. Lisboa: Lidel. 

Darrah, J., Hodge, M., Magill-Evans, J., & Kembhavi, G. (2003). Stability of serial assessment of 

motor and comunication abilities in typically developing infants - implications for 

screening. Early Human Development, 72, 97-110. 

Darrah, J., Senthilselvan, A., & Joyce, M.-E. (2009). Trajectories of serial motor scores of 

typically developing children: Implications for clinical decision making. Infant Behavior 

and Development, 32, 72-78. 

Fonseca, V. d. (2006). Desenvolvimento Piscomotor e Aprendizagem. Lisboa: Ancora Editora. 

Gallahue, D. L., & Ozmun, J. C. (2005). Compreendendo o Desenvolvimento Motor: Bebês, 

Crianças, Adolescentes e Adultos. São Paulo: Phorte Editora. 

Goyen, T., & Lui, K. (2002). Longitudinal motor development of "apparently normal" high-risk 

infants at 18 months, 3 and 5 years. Early Human Developmental, 70 (1-2), 103-15. 

Guedes, M. G. (2007). O Jogo e a Criança. In R. Krebs, & C. A. Neto, Tópicos em 

Desenvolvimento Motor na Infancia e Adolescência (pp. 68-103). Rio de Janeiro: Nova 

Letra. 

Jolly, C., Huron, C., Albaret, J. M., & Gentaz, É. (2010). Analyse comparative des tracés de 

lettres cursives d'une enfant atteinte d'un trouble d'acquisiton de la coordination et 

scolarisée en CP avec ceux enfants ordinaires de GSM CP. Psychologie Française, 55, 

145-170. 

Lacombe, J. (2007). Le développement de l'enfant de la naissance à 7 ans. Bruxelles: de 

Boeck. 

Overvelde, A., & Hulstijn, W. (2011). Handwriting development in grade 2 and grade 3 primary 

school children with normal, at risk or dysgraphic characteristics. Research in 

Developmental Disabilities, 32 , 540-548. 

Ozmun, J. C., & Gallahue, D. L. (2010). Motor Development. In J. P. Winnick, Adapted Physical 

Education and Sports (pp. 379-393). Stanningley, Leeds: Joseph P. Winnick Edition. 



Mestrado em Reabilitação Psicomotora 
Ramo de Actividade de Investigação 

2011/2012 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Desenvolvimento Motor e Competências Grafomotoras na Escrita 
    Alexandre António Cardoso Leitão  21 

Rodger, S., Ziviani, J., Watter, P., Ozanne, A., Woodyatt, G., & Springfield, E. (2003). Motor and 

functional skills of children with developmental coordination disorder: A pilot investigation 

of measurement issues. Human Movement Science, 22, 461-478. 

Rosenblum, S., & Livneh-Zirinski, M. (2008). Handwriting process and product characteristics of 

children diagnoses with developmental coordination disorder. Human Movement 

Science, 27, 200-214. 

Rueckriegel, S. M., Blankenburg, F., Burghardt, R., Ehrlich, S., Henze, G., Mergl, R. & Driever, 

P. H. (2008). Influence of age and movement complexity on kinematic hand movement 

parameters in childhood and adolescence. International Journal of Developmental 

Neuroscience, 26, 655-663. 

Silva, E., & Martins, R. (2005). Competências psicomotoras e capacidade grafomotora em 

crianças de idade pré-escolar. A Psicomotricidade, 5, 22-31. 

Smits-Engelsman, B., & Van Galen, G. (1997). Dysgraphia in Children: Lasting Psychomotor 

Deficiency or Trasnsient Developmental Delay? Journal of Experimental Child 

Psychology, 67, 164-184. 

Smits-Engelsman, B. C., Niemeijer, A. S., & Van Galen, G. P. (2001). Fine motor deficiencies in 

children diagnosed as DCD on poor grapho-motor ability. Human Movement Science, 

20, 161-182. 

Thibault, J.-P., & Toussaint, L. (2010). Developing motor planning over ages. Journal of 

Experience Child Psychology, 105, 116-129. 

Van Mier, H. (2006). Developmental differences in drawing performance of the dominant and 

non dominant hand in right-handed boys and girls. Human Movement Science, 25, 657-

677. 

Vinter, A., & Chartrel, E. (2010). Effects of different types of learning on handwriting movements 

in young children. Learning and Instruction, 20, 476-486. 

 

 


