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Resumo 

O presente estudo visa analisar as relações existentes entre os factores da motricidade global 

(destreza manual, coordenação motora e equilíbrio) e a integração visuomotora e a qualidade e 

velocidade da escrita. 

Neste contexto, foram seleccionadas 45 crianças com idades compreendidas entre os 72 e 83 

meses. Estas crianças frequentavam o primeiro ano de escolaridade, em 4 escolas 

pertencentes ao Agrupamento de Escolas de São Bruno, no Concelho de Oeiras. A estes 

alunos foram aplicados o Movement Assessment Battery for Children 2 (M-ABC-2), o Teste de 

Integração Visuomotora (Visuomotor Integration Test / VMI) e a Escala de Avaliação Rápida da 

Escrita (L’échelle d’Évaluation Rapide de l’Écriture chez l’Enfant / BHK) no final do ano lectivo, 

durante o horário escolar. 

Na análise estatística desta investigação não se observaram relações entre a qualidade e 

velocidade da escrita, a integração visuomotora e as componentes associadas à praxia global. 

Os resultados obtidos são suportados pelas conclusões obtidas em alguns estudos anteriores 

de outros autores. 

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

motricidade global; destreza manual; coordenação motora; equilíbrio; qualidade da 

escrita; velocidade da escrita; integração visuomotora; M-ABC-2; VMI; BHK. 

 

Abstract 

This study aims to analyze the relationships between gross motor factors (manual dexterity, 

motor coordination and balance) and visuomotor integration and handwriting quality and speed. 

In this sense, a sample of 45 children aged among 72 and 83 months was generated. These 

children attended the first grade in four primary schools belonging to the School Cluster of São 

Bruno, in the Oeiras’ district. To these infants were administered the Movement Assessment 

Battery for Children 2 (M-ABC-2), the Visuomotor Integration Test (VMI) and the Brave 

Handwriting Kinder (L’échelle d’Évaluation Rapide de l’Écriture chez l’Enfant / BHK) at the end 

of the school year, during school hours. 
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Statistical analysis of this investigation reveals no relationship between handwriting’s quality and 

speed, visuomotor integration and the components associated with global praxis. This results 

are supported by the findings obtained in several previous studies of others authors. 

Keywords: infant motor development; handwriting development; global motricity; manual 

dexterity; motor coordination; balance; handwriting quality; handwriting speed; visuomotor 

integration; M-ABC-2; VMI; BHK. 

 

Introdução 

O desenvolvimento motor até aos seis anos de idade segue um conjunto de etapas que têm 

início a nível uterino. Em cada uma dessas etapas, verifica-se o desenvolvimento de 

habilidades motoras grosseiras e finas. Segundo Ozmun e Gallahue (2010), o desenvolvimento 

motor duma criança até ao final da infância tardia realiza-se através de três fases: a fase dos 

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

movimentos rudimentares (nascença até 2 anos de idade) e a fase dos movimentos 

fundamentais (2 até 6/7 anos). Ao longo destas etapas, observa-se que as aquisições motoras 

desenvolvidas partem da inibição de reflexos motores, passando pela aquisição de habilidades 

motoras grosseiras, como o controlo cefálico, controlo do tronco, aquisição da posição de 

sentado, a quadrupedia e a bipedia. Observa-se ainda o desenvolvimento de funções motoras 

finas e precisas como o lançar e agarrar de objectos, desenhar e escrever (Correia, 2003; 

Fonseca, 2006 Gallahue & Ozmun, 2005; Guedes, 2007; Lacombe, 2007; Ozmun & Gallahue, 

2010). 

A aprendizagem do desenho e da escrita como competências grafomotoras ocorre à medida 

que a criança desenvolve as suas competências motoras grosseiras (van Mier, 2006; 

Rueckriegel, Blankenburg, Burghardt, Henze, Mergl & Driever, 2008). Estas aprendizagens 

iniciam-se entre os 18 e 24 meses através da manipulação de materiais que lhe permitirão 

realizar os seus primeiros rabiscos. Com o passar do tempo e até à entrada em contexto 

escolar (entre os 5 e 6 anos de idade), a criança inicia os primeiros processos cursivos no 

intuito de escrever letras e as primeiras palavras. No entanto, o número de crianças que 

apresentam uma qualidade gráfica aquém do esperado para a sua idade tem vindo a aumentar. 
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Em resposta a essa circunstância, vários têm sidos os estudos que analisam este processo e 

procuram averiguar as causas destas discrepâncias ao nível da competência grafomotora 

(Athènes, Sallagoïty, Zanone & Albaret, 2004; Bo, Contreras-Vidal, Kagerer & Clark, 2006; 

Chartrel & Vinter, 2008; Brissy-Demarque & Boukobza, 2009; Jolly, Huron, Albaret & Gentaz, 

2010; Bara & Gentaz, 2010, 2011; Vinter & Chartrel, 2010; Overvelde & Hulstjin, 2011). 

Smits-Engelsman,  Niemeijer e van Galen (2001) realizaram estudos no intuito de investigar as 

relações existentes entre problemas ao nível da escrita e distúrbios motores que as crianças 

pudessem apresentar. Para isso, procuraram diferenciar crianças com boas habilidades 

cursivas das crianças com habilidades abaixo da média. Apos esse despiste, era-lhes aplicado 

um teste de análise motora a fim de identificar crianças com perturbações nesse âmbito. As 

crianças que apresentavam desordens motoras eram encaminhadas para intervenção de 

acordo com as necessidades de cada uma. Após a intervenção, as crianças foram novamente 

avaliadas e verificaram-se melhorias na sua qualidade gráfica (Smits-Engelsman,  Niemeijer & 

van Galen, 2001). Deste estudo podemos compreender que habilidades motoras inadaptadas 

ou deficitárias têm influência na qualidade da escrita das crianças. 

Posteriormente, Volman, van Schendel e Jongmans (2006) e Kaiser, Albaret e Doudin (2009) 

desenvolveram investigações no intuito de compreender a influência da integração visuomotora 

na qualidade e na velocidade da escrita. O primeiro estudo recorreu a dois grupos de crianças: 

um grupo experimental, com crianças que apresentavam dificuldades grafomotoras e outro 

grupo de crianças escolarizadas sem qualquer dificuldade (grupo de controlo). Foi aplicado a 

ambos os grupos um conjunto de testes para verificar quais os factores que poderiam ser 

influenciadores da boa ou má qualidade da escrita. Para além dessa análise, investigaram 

também as diferenças de velocidade da escrita observáveis nas crianças com dificuldades 

grafomotoras (Volman, van Schendel & Jongmans, 2006). Apos esta aplicação, os 

investigadores apuraram que a integração visuomotora era o único elemento que influenciava a 

qualidade da escrita no grupo de crianças com dificuldades grafomotoras. A coordenação 

motora seria o único factor preditivo da qualidade da escrita no grupo de controlo. 

O segundo estudo (Kaiser, Albaret & Doudin, 2009) apresenta uma análise acerca da 

integração visuomotora com a qualidade da escrita e a coordenação oculomanual em crianças 

sem qualquer dificuldade grafomotora ou de outro âmbito (Kaiser, Albaret & Doudin, 2009). Os 
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autores encontraram uma forte correlação entre a integração visuomotora e a coordenação 

oculomanual. Dos dois estudos referidos anteriormente, verificamos que a integração 

visuomotora pode ser um bom factor preditivo da qualidade e da velocidade da escrita (Kaiser, 

Albaret & Doudin, 2009). 

Ainda no âmbito da escrita, Brossard-Racine,  Majnemer, Shevell, Snider e Bélanger (2011) 

realizaram um ensaio sobre as dificuldades de escrita possíveis de se verificar em crianças 

com Perturbação de Hiperactividade e Défice de Atenção (PHDA). Nesse estudo, procuraram 

compreender a extensão das referidas dificuldades assim como o contributo de problemas 

motores nas mesmas. As conclusões obtidas indicavam que a performance grafomotora era 

variável, quer a nível da qualidade, quer ao nível da velocidade da escrita. As dificuldades 

verificadas ao nível da destreza manual e da integração visuomotora influenciavam a qualidade 

e a velocidade da escrita das crianças com PHDA. Em suma, as habilidades motoras de 

crianças com PHDA eram preditivas duma boa ou má qualidade e velocidade da escrita 

(Brossard-Racine et al, 2011). 

Observou-se ainda, em outras investigações, análises sobre possíveis relações entre distúrbios 

motores e dificuldades na escrita ou na motricidade fina (Cairney, Schmidt, Veldhuizen, 

Kurdyak, Hay & Faught, 2008; Goyen & Lui, 2002; Smits-Englesman, Neimejer & Van Galen, 

2001; Smits-Englesman & Van Galen, 1997; Rosenblum & Livneh-Zirinski, 2008) e acerca da 

influência da integração visuomotora nos movimentos observados ao nível dos membros 

superiores (Bo et al, 2006). No entanto não se encontra um consenso sobre as relações 

existentes entre as variáveis analisadas. Deste modo, no nosso estudo procurou-se averiguar a 

existência duma relação significativa entre as habilidades motoras grosseiras e a componente 

gráfica ou grafomotora da escrita, mais concretamente entre as variáveis destreza manual, 

coordenação motora e equilíbrio, e as variáveis integração visuomotora, qualidade e velocidade 

da escrita.  
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Metodologia 

Amostra 

Foram incluídas na amostra quarenta e cinco crianças com idades compreendidas entre os 77 

meses e 83 meses (seis anos e cinco meses e os seis anos e onze meses de idade) (N = 45; 

média da idade = 80.31 meses). Estas crianças encontravam-se no primeiro ano de 

escolaridade, em quatro escolas pertencentes ao agrupamento de escolas de São Bruno em 

Laveiras, Caxias, no Concelho de Oeiras. Esta amostra era constituída de 27 crianças do 

género masculino e 18 do género feminino. 

Foram considerados os seguintes factores de exclusão: a existência de repetência no primeiro 

ano de escolaridade, necessidades educativas especiais, ou outro tipo de acompanhamento 

extracurricular. Foi também considerado factor de exclusão a manifestação duma perturbação 

de âmbito motor ou funcional, um problema de visão por resolver ou outra patologia que 

pudesse influenciar o rendimento escolar das crianças. Como factores de inclusão foram 

considerados: idade até seis anos, fluência na língua portuguesa assim como evidência de 

lateralidade estabelecida. 

 

Procedimento Experimental 

Foi emitido para vários agrupamentos escolares um pedido de participação no estudo, o qual 

foi aceite pelo Conselho directivo do Agrupamento de Escolas de São Bruno. Posteriormente, 

entrou-se em contacto com os professores do primeiro ano das diferentes escolas pertencentes 

ao agrupamento, no intuito de explicar os objectivos do projecto. 

Foram pré-seleccionadas todas as crianças de cada turma de primeiro ano dentro dos limites 

de idade estabelecidos. Aos pais dessas crianças, foram emitidos pedidos formais de 

autorização de participação dos seus educandos no estudo. Dos 60 pedidos de autorização 

emitidos, recolheram-se 55 repostas positivas. Das 55 crianças autorizadas a participar no 

estudo, apenas 45 participações foram validadas. As restantes crianças foram excluídas por, 

entretanto, terem ultrapassado o limite de idade estipulado ou por motivos de saúde. Foram 

ainda excluídas as crianças que, no momento de avaliação, se recusaram a participar no 
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estudo ou que não completaram um ou mais itens do M-ABC-2, o que impossibilitava a análise 

dos três domínios avaliados pelo instrumento. 

Após a recepção dos pedidos formais enviados aos educandos das crianças seleccionadas, 

elaborou-se, com os professores de cada escola, um calendário para a realização do 

levantamento de dados. As aplicações decorreram em horário escolar durante um mês 

aproximadamente (10 de Maio a 22 de Junho de 2011). As aplicações foram realizadas 

individualmente, tendo cada uma delas uma duração média de 30 a 45 minutos.  

Instrumentos 

A versão original do Movement Assessment Battery for Children-2 (M-ABC 2 Henderson, 

Sugden & Barnett, 2007) é um instrumento de avaliação das habilidades motoras de crianças 

com idades compreendidas entre os 3 e 16 anos. Este instrumento permite o despiste da 

Perturbação do Desenvolvimento da Coordenação (Henderson, Sugden, & Barnett, 2007). O 

M-ABC-2 divide-se em dois elementos: uma Lista de Verificação de 30 itens e um teste 

constituído por oito actividades para avaliar o desenvolvimento motor das crianças. Neste 

estudo apenas se recorreu ao teste do instrumento. Este está dividido em três bandas (Banda 

1: 3 – 6 anos; Banda 2: 7 – 10 anos e Banda 3: 11 – 16 anos). Os itens de cada banda do M-

ABC-2 estão repartidos por três domínios: Destreza Manual, Habilidades com Bola e Equilíbrio 

(Henderson, Sugden & Barnett, 2007). 

Neste estudo apenas se recorreu à banda 1 do M-ABC-2, onde se observaram 3 itens para a 

Destreza Manual (DM): (DM 1 - enfiar moedas num mealheiro; DM 2 – enfiar Contas; DM 3 – 

delinear um percurso), dois itens de Habilidades com Bola (HcB) (HcB 1 – agarrar saco de 

feijões; HcB 2 – lançar saco de feijões) e três itens de Equilíbrio (Equ) (Equ 1 – equilibrar-se 

num apoio; Equ 2 – caminhar em pontas e Equ 3 – saltar em colchões). O score total do teste 

indica se uma criança apresenta uma Perturbação do Desenvolvimento da Coordenação, se 

está em risco de ter dificuldades nesse âmbito ou se não aparenta ter qualquer dificuldade 

motora global. O M-ABC-2 é um teste não adaptado à população portuguesa. Existem 

actualmente poucos estudos que analisam as características métricas deste teste (Schulz, 

Henderson, Sugden & Barnett, 2011; Smits-Engelsman,  Niemeijer & van Waelvelde, 2011). No 

entanto, acreditamos nas suas qualidades métricas, uma vez que surge como uma 

actualização duma versão anterior analisada exaustivamente e seleccionada em várias 



Mestrado em Reabilitação Psicomotora 
Ramo de Actividade de Investigação 

2011/2012 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Estudo da Relação entre os Factores da Motricidade Global (Destreza Manual, Coordenação Motora e 

Equilíbrio) e a Integração Visuomotora e a Qualidade e Velocidade da Escrita 
 Alexandre António Cardoso Leitão                               9 

investigações para avaliação da motricidade global e para o despiste da Perturbação do 

Desenvolvimento da Coordenação (Coleman., Piek & Livesey, 2001; Correia, 2003; de França, 

2008; Engel-Yeger, Rosenblum & Josman, 2010; Miyahara, Tsujii, Hanai, Jongmans, 

Henderson, Hori, Naknishi & Kageyama, 1998; Rodger, Ziviani, Pauline, Ozanne, Woodyatt, & 

Springfield, 2003; Van Waelvelde, De Weerdt, De Cock & Smits-Engelsman, 2004; Venetsanou, 

Kambas, Ellinoudis, Fatuoros, Giannakidou & Kourtessis, 2011). Os critérios de observação e 

correcção usados foram os propostos no manual da versão original do instrumento (Henderson, 

Sugden & Barnett, 2007). 

A versão reduzida do teste de Integração Visuomotora (VMI) é um teste de habilidade 

visuomotora para crianças com idades entre os 3 e os 8 anos de idade. Neste teste, a criança 

tem de recopiar as figuras/formas pré-definidas no instrumento, perfazendo um total de 15 

formas (Beery, 1989; Brown & Unsworth, 2009). As referidas formas são cotadas com 0 e 1, 

desde a primeira figura até à décima, e com 0 e 2, da décima primeira até à décima quinta, 

perfazendo um score total máximo de 20 pontos. O VMI é um instrumento não estandardizado 

para a população portuguesa (Beery, 1989; Brown & Unsworth, 2009). 

A versão francesa da Escala de Avaliação Rápida da Escrita (L’échelle d’Évaluation Rapide de 

l’Écriture chez l’Enfant / BHK) (Charles, Soppelsa, & Albaret, 2004; Kaiser, 2009) avalia a 

qualidade e a velocidade da escrita através da cópia dum texto pré-estabelecido, durante o 

período de cinco minutos. A análise da qualidade da escrita é feita verificando 13 itens 

definidos no teste: caligrafia grande; inclinação da margem para a direita; linhas não planas; 

palavras apertadas; escrita caótica; ligação entre letras interrompidas; telescopagem; variação 

na altura das letras tronco; altura relativa incorrecta entre o diferente tipo de letras; distorção 

das letras; forma das letras ambíguas; letras rectificadas; mau traçado na escrita, hesitações e 

tremores. Cada um dos itens é cotado com valores entre 0 e 5. A velocidade da escrita é 

calculada pelo número de grafemas escritos pela criança no período de tempo anteriormente 

referido (cinco minutos). Este instrumento é aplicável em crianças do 1º até ao 5º ano de 

escolaridade (de acordo com a versão francesa estandardizada) (Charles, Soppelsa & Albaret, 

2004; Kaiser, 2009). 
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A Escala de Avaliação Rápida da Escrita, tal como os instrumentos anteriores, não está 

estandardizada para a população portuguesa, pelo que os critérios de correcção usados foram 

os propostos na versão francesa. 

Os três testes usados foram aplicados pela seguinte ordem: primeiro a versão original do teste 

do Movement Assessment Battery for Children-2 (M-ABC 2; Henderson, Sugden & Barnett, 

2007), a versão reduzida do teste de Integração Visuomotora (VMI; Beery, 1989) e finalmente a 

versão francesa da Escala de Avaliação Rápida da Escrita (BHK; Charles, Soppelsa & Albaret, 

2004).  

Análise Estatística 

Recorreu-se aos scores brutos de cada item subjacente aos três domínios avaliados pelo M-

ABC-2 (Destreza Manual, Actividades com Bola e Equilíbrio) assim como ao score total bruto 

do VMI e do BHK. 

Dado que as variáveis seleccionadas e apresentadas no parágrafo anterior não são de 

natureza contínua, foram seleccionadas as correlações de Spearman, com um nível de 

significância de 5% (α = 0.05). Para o cálculo das correlações em questão, usou-se o pack 

estatístico SPSS 19. 

 

Resultados 

Na tabela seguinte, encontram-se os resultados obtidos nas correlações de Spearman 

centradas nas variáveis do âmbito da destreza manual, da coordenação motora e do equilíbrio 

(correspondente respectivamente aos itens da Destreza Manual, Habilidades com Bola e 

Equilíbrio do M-ABC-2) e nas variáveis integração visuomotora (VMI), qualidade e velocidade 

da escrita (BHK e a Velocidade da Escrita): 
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Tabela 1 

Correlações de Spearman entre os itens das variáveis destreza manual (itens 1, 

2 e 3), coordenação motora (itens 4 e 5) e equilíbrio (itens 6, 7 e 8) e as variáveis 

integração visuomotora (VMI), qualidade da escrita (BHK) e velocidade da 

escrita. 

  
  

VMI BHK 
Velocidade da 

Escrita 

Destreza Manual     

Item 1 – Colocar moedas (p) 
 

0.121 0.209 -0.235 

Item 1 - Colocar moedas (np) 
 

-0.108 0.137 -0.170 

Item 2 - Enfiar contas 
 

-0.345 ⃰ 0.265 -0.263 

Item 3 - Delinear Percurso   -0.228 -0.02 0.217 

Habilidades com Bola     

Item 4 – Agarrar saco de feijões 
 

0.038 -0.078 -0.092 

Item 5 – Atirar saco de feijões   -0.190 0.138 0.312 ⃰ 

Equilíbrio     

Item 6 - Equilibrar-se sobre um pé (p) 
 

0.248 -0.137 0.129 

Item 6 - Equilibrar-se sobre um pé (np) 
 

0.171 -0.088 0.041 

Item 7 – Caminhar em pontas 
 

0.187 0.164 -0.139 

Item 8 – Saltar nos colchões   . . . 

 
N 45 45 45 

*  Correlações com um nível de significância de 0,05 

(p – preferido; np – preterido) 

 

 

Na tabela verificam-se relações entre o item 2 da destreza manual (Enfiar contas) e a variável 

integração visuomotora (VMI) e entre o item 5 da coordenação motora (Atirar saco de feijão) e 

a variável velocidade da escrita. Entre o item 8 e as variáveis integração visuomotora (VMI), 
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qualidade da escrita (BHK) e velocidade da escrita não foi possível obter qualquer valor para as 

relações pretendidas. 

Apesar das relações pontuais referidas anteriormente, podemos afirmar que na generalidade 

não existem quaisquer relações entre as variáveis destreza manual, coordenação motora e 

equilíbrio e as variáveis integração visuomotora, qualidade e velocidade da escrita. 

 

Discussão 

Este estudo teve como objectivo verificar a existência de relações significativas entre a 

destreza manual, a coordenação motora e o equilíbrio e a integração visuomotora, a qualidade 

e a velocidade da escrita. No entanto tais relações não se verificaram.  

Não obstante, observaram-se duas correlações ao nível de dois itens do M-ABC-2: uma entre o 

item 2 e a variável integração visuomotora e outra entre o item 4 e a variável velocidade da 

escrita. Analisando a primeira relação referida, verificamos que esta tem um carácter de 

proporção inversa: à medida que o tempo de execução da tarefa do item diminui, isto é, quanto 

mais rapidamente a criança consegue passar pelo fio as contas que lhe são propostas, o seu 

score de integração visuomotora aumenta. O enfiar de 12 contas por um fio num curto espaço 

de tempo, pressupõe que a criança tenha uma elevada habilidade manual. A sua habilidade 

manual será tanto maior quanto melhor será a sua coordenação ocular da actividade motora 

que realiza. Por outras palavras, a criança tem de ser capaz de analisar, através da informação 

visual obtida pelos seus olhos, a distância existente entre as contas expostas na mesa, a 

distância das mesmas com o fio que segura com uma das mãos e a distância entre as contas e 

a mão responsável da recolha e passagem destas pelo fio.  

Para além disso, terá também de antecipar a trajectória que irá desenhar com a mão até as 

contas e a trajectória posteriormente desenvolvida até passar cada conta pelo fio. Estas 

trajectórias terão de ser as mais curtas possíveis a fim de economizar o máximo de tempo 

durante a tarefa. Tais análises e controlo da acção no intuito de realizar a tarefa o mais rápido 

possível seriam inexequíveis se a criança não tivesse uma integração visuomotora que 

sustentasse tais funções. Apesar dos esquemas motores construídos a nível do córtex cerebral 



Mestrado em Reabilitação Psicomotora 
Ramo de Actividade de Investigação 

2011/2012 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Estudo da Relação entre os Factores da Motricidade Global (Destreza Manual, Coordenação Motora e 

Equilíbrio) e a Integração Visuomotora e a Qualidade e Velocidade da Escrita 
 Alexandre António Cardoso Leitão                               13 

serem essenciais para o desempenho de qualquer acção, este tipo de tarefa só é realizável 

num curto lapso de tempo graças a uma boa integração visuomotora.  

Em oposição à relação inversa verificada anteriormente, a relação entre o item 5 (Atirar saco de 

feijão) e a variável velocidade da escrita tem um caracter positivo: quanto maior for o número 

de lançamentos ao alvo bem-sucedidos, mais elevada será a velocidade da escrita. A criança 

necessita de ter uma boa destreza manual, assim como uma boa coordenação oculomanual 

para conseguir lançar o saco de feijões pela melhor trajectória até ao alvo desejado. Tal como 

no tarefa “enfiar contas”, a criança precisa de antecipar e preparar o gesto correcto, de acordo 

com a trajectória mais apropriada para alcançar o alvo. Para isso, toda a informação recolhida 

a nível ocular, permite-lhe tratar todos os dados relativos à distância, força e direcção a usar 

para atingir o alvo. Dessa organização resultará o acto motor mais apropriado, de acordo com 

as escolhas e ajustes feitos pela criança para acertar no alvo. O mesmo acontece com a 

escrita, dado que, quanto mais organizados estiverem os esquemas motores inerentes ao acto 

grafomotor e melhor for a coordenação oculomanual assim como a destreza manual, mais 

eficiente é o pequeno escritor na sua tarefa. Por outras palavras, quanto melhor for regulada a 

força dos dedos na caneta e a pressão imposta pela caneta na folha de papel, mais fluída se 

tornará a escrita da criança.   

Entre o item 8 (Saltar nos colchões) subjacente à variável equilíbrio e as variáveis integração 

visuomotora (VMI), qualidade da escrita (BHK) e velocidade da escrita não se pode efectuar o 

estudo correlacional na medida em que todas as crianças alcançaram no referido item o 

mesmo resultado (5 saltos consecutivos), pelo que não é suficientemente discriminativo para a 

idade considerada. 

Observando os resultados obtidos e tendo em conta as variáveis inicialmente definidas 

(destreza manual, coordenação oculomanual e equilíbrio e a integração visuomotora, qualidade 

e velocidade da escrita), conclui-se que não existe relações entre elas, corroborando resultados 

de outros investigadores neste mesmo âmbito. Smits-Engelsman & Van Galen (1997) tinham 

concluído que uma má qualidade da escrita das crianças não estava obrigatoriamente 

relacionada com a programação motora. Darrah, Hodge, Magill-Evans & Kembhavi (2003) e 

Darrah, Senthilselvan & Joyce (2009) demonstraram também que o desenvolvimento motor 

global e fino, assim como o desenvolvimento de habilidades comunicativas, não estão 
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relacionados entre si e desenvolvem-se de forma independente, não indo ao encontro do 

conceito de ipsative stability testado por eles. Também Bidet-Ildei e Orliaguet (2008) 

analisaram, em crianças entre 6 e 10 anos, a influência das competências motoras para 

percepção visual dos movimentos relativos à escrita. Os resultados obtidos levaram a que os 

autores concluíssem que os movimentos referentes à escrita e a percepção visual não estão 

estritamente relacionadas com competências motoras. Deste modo e de acordo com os 

resultados obtidos e os verificados em alguns estudos anteriores, as aprendizagens globais 

previamente adquiridas não interferem ou influenciam na aquisição e no desenvolvimento de 

competências grafomotoras na idade indicada.  

Relembramos o estudo de Silva e Martins (2005), elaborado no intuito de encontrar relações 

entre as competências psicomotoras e a capacidade grafomotora em crianças com idade pré-

escolar (entre os 4, 5 e 6 anos de idade). Os investigadores chegaram à conclusão de que o 

factor desenvolvimental (idade) influencia o desempenho psicomotor e grafomotor das crianças 

e que todas as variáveis analisadas no estudo se relacionavam entre si.  

Uma possível explicação para a disparidade de resultados entre os estudos analisados e os 

dados obtidos estará relacionada com a idade das crianças seleccionadas para o estudo. Por 

outras palavras, podemos pressupor que a idade seleccionada para avaliar as crianças (6 anos 

de idade) seja um período tardio para verificar relações entre as variáveis apresentadas no 

início deste estudo. Tendo em conta que as crianças já apresentam algumas habilidades 

grafomotoras quando entram para o meio escolar, podemos considerar que o efeito das 

variáveis da motricidade global referidas inicialmente ocorre antes da idade referida e que 

existe um período crítico para que estas variáveis tenham um efeito na aquisição e 

aperfeiçoamento do acto grafomotor. Apoiando-nos no estudo de Silva e Martins (2005), poder-

se-á pressupor que o referido período crítico se encontra entre os 4 e os 6 anos de idade. 

Nesse período crítico, será espectável que o efeito das habilidades motoras globais seja 

observável e importante para o bom desenvolvimento da escrita ou do acto motor subjacente à 

escrita, uma vez que, nesse lapso de tempo, as crianças encontram-se num momento de 

exploração manipulativa e motora e que é nesse momento que acomodam todas as suas 

aprendizagens e descobertas quer a nível sensitivo ou expressivo.  
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Ao ingressar na escola, a criança aprende a escrever e a ler. Estas duas habilidades estimulam 

a criança a trabalhar com o sistema simbólico para o reconhecimento e compreensão das 

relações grafema-fonema, palavra escrita e verbalizada. Até então, a maioria das aquisições da 

criança encontrava-se no plano motor. A introdução dos aspectos simbólicos na realização de 

actividades motoras, como o desenho e a escrita, leva à interferência mútua de dois planos de 

programação: a programação do acto motor para a reprodução gráfica (composição escrita) e a 

programação nos níveis superiores das palavras, das ideias a expressar (codificação escrita) 

(Cruz, 2009). A necessidade de incorporar o sistema simbólico no desenvolvimento das 

habilidades acima referidas leva-nos a pressupor que, em idade escolar (a partir dos 6 anos de 

idade), a criança terá de se focalizar na articulação dos processos simbólicos inerentes a uma 

produção grafomotora com sentido e compreensível para os seus pares, tendo sempre em 

atenção todas as regras inerentes à escrita (Cruz, 2009). 

 

Conclusão 

O desenvolvimento da criança continua a ser um tema de investigação complexo. A maturação 

motora e psíquica de cada criança permite-lhe alcançar níveis de aquisição diferentes 

consoante a idade. O meio envolvente é fundamental para estimular a aquisição de novas 

competências motoras, mas continua a não ser muito claro a papel o papel das aquisições 

motoras globais anteriores no consequente desenvolvimento de habilidades comunicativas e 

grafomotoras. 

O estudo apresentado visou verificar a relação entre os factores da motricidade global 

(destreza manual, coordenação motora e equilíbrio) com a integração visuomotora, qualidade e 

velocidade da escrita. Os resultados obtidos não demonstraram qualquer relação entre as 

variáveis avaliadas. Acredita-se nas qualidades métricas dos instrumentos usados e na 

pertinência do uso dos mesmos na avaliação e despiste de distúrbios motores e grafomotores. 

O facto de nos restringirmos à análise da componente gráfica da escrita para verificar as 

relações inicialmente propostas, pode ter influenciado negativamente os resultados obtidos. A 

componente ortográfica da escrita é um campo rico em informação (Cruz, 2009). A análise 

desta componente, isolada da componente gráfica ou conjuntamente com a qualidade e 
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velocidade da escrita, poderia revelar outras relações que não foram verificadas neste estudo, 

dado tratar-se de dois processos simultâneos cuja programação pode interferir reciprocamente 

no acto de escrita. Podemos também considerar a hipótese de que a relação entre as variáveis 

consideradas se manifeste apenas em idades mais precoces, como parece sugerir o estudo de 

Silva e Martins (2005). 

Para futuras investigações no âmbito desta temática, propõe-se a replicação deste estudo com 

crianças com idades mais baixas (inferiores a 6 anos de idade), no intuito de averiguar a 

possibilidade de verificar as relações propostas inicialmente. Sugere-se também a realização 

de estudos que contemplem não só variáveis do âmbito grafomotor mas também ortográfico, 

particularmente em crianças em idade escolar.  
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