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Resumo 

O objetivo central deste artigo é analisar o impacto da intervenção Psicomotora em 

crianças com Dificuldades de Aprendizagem na Matemática (DAM). A amostra foi 

constituída por 16 crianças com DAM, do 2º ano do ensino básico. As crianças foram 

avaliadas ao nível psicomotor (Bateria de Piaget-Head e Bateria Psicomotora) e ao 

nível da Aritmética (Bateria de Kaufman). Após a aplicação de um programa de 

intervenção Psicomotora, verificou-se melhorias significativas ao nível da Aritmética, 

da Lateralidade, da Organização Espacial e da Estruturação Rítmica. Estes resultados 

evidenciam, deste modo, a importância da intervenção Psicomotora nas Dificuldades 

de Aprendizagem, nomeadamente nas DAM. 

Palavras-chave: Psicomotricidade, Fatores Psicomotores, Matemática, Dificuldades 

de Aprendizagem na Matemática, Intervenção Psicomotora. 

 

Abstract:  

This paper main goal is to analyze the impact of psychomotor intervention on children 

with Mathematic Learning Disabilities (LDM). The sample was formed by 16 children 

from the 2º grade primary school with LDM. The children were evaluated in terms of 

psychomotor level (Piaget-Head Battery and Psychomotor Battery) and arithmetic level 

(Kaufman battery). After an affectation of a psychomotor intervention program, a 

significant improvement on arithmetic, laterality, spatial organization and rhythmic 

organization were registered. This situation underlines the importance of psychomotor 

intervention on Learning Disabilities mainly in the LDM. 

Key-Words: Psychomotricity, psychomotor factors, psychomotor intervention, 

mathematics, Mathematics Learning Disabilities. 
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1. Introdução 

De acordo com Le Boulch (1983, cit. in Santos & Oliveira, 2009), grande parte das 

dificuldades escolares podem ser consequências de uma adaptação psicomotora 

deficiente. Neste sentido, pretendemos investigar qual será o impacto de uma 

intervenção psicomotora nas DAM. 

Esta investigação segue na mesma linha de outras investigações já realizadas no 

âmbito da Intervenção Psicomotora nas DAM, designadamente estudos de Costa 

(2010) e Santos (2012). Sendo o objetivo central investigar o impacto da 

Intervenção Psicomotora nas DAM. 

Deste modo, podemos organizar o artigo em quatro tópicos distintos. 

O primeiro corresponde à revisão da literatura, onde tentamos fundamentar o 

nosso estudo prático, procuramos estabelecer relação entre a psicomotricidade, a 

matemática e as dificuldades inerentes à sua aprendizagem. Assim, recorremos à 

teoria existente sobre as duas temáticas centrais, Psicomotricidade e DAM e, 

também, a estudos que relacionam as duas, especialmente no que respeita ao 

impacto da intervenção Psicomotora nas DAM.    

O segundo tópico baseia-se na descrição metodológica do estudo, nomeadamente 

a caracterização da amostra, a descrição dos procedimentos e caracterização dos 

instrumentos de avaliação e dos instrumentos de Intervenção. 

A análise e discussão dos resultados são realizadas no terceiro tópico, onde 

começamos por um estudo comparativo em função do género, seguindo a análise 

dos resultados intra-grupo, nas duas fases de avaliação e, finalmente apresenta-

se a análise do estudo inter-grupo nas fases inicial e final. 

O quarto e último tópico, tendo em conta os anteriores, refere-se às principais 

conclusões resultantes da investigação.  
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2. Revisão da literatura 

A Psicomotricidade é atualmente encarada, segundo Fonseca (2001), como a 

integração superior da motricidade, graças a relação inteligível entre a criança e o 

meio envolvente, através da qual a consciência se forma e se materializa. Baseia-se 

numa visão holística do indivíduo, da unidade do corpo e do psiquismo, integrando as 

interações cognitivas, emocionais, simbólicas e corporais na capacidade de ser e de 

agir do indivíduo num contexto biopsicossocial (FEP s/d, cit. in APP, 2012). 

A organização global do sistema funcional psicomotor envolve a participação de sete 

fatores (Tonicidade, Equilibração, Lateralização, Noção do Corpo, Estruturação 

Espácio-Temporal, Praxia Global e Praxia Fina), onde cada fator participa de modo 

particular e peculiar, mas ao mesmo tempo em conjunto de forma integrada e 

harmoniosa. Trata-se de um conjunto dinâmico e auto-regulado, tendo como base uma 

organização estrutural, vertical e hierarquizada, convergindo, de certa forma, com o 

modelo da organização cerebral de Luria (Fonseca, 2007).  

A intervenção psicomotora é unificadora, vincula os laços entre o corpo e a mente, o 

real e o imaginário, o espaço e o tempo, promovendo o potencial adaptativo do 

indivíduo no seu envolvimento (Martins, 2001).  

De acordo com a Associação Portuguesa de Psicomotricidade (APP, 2010 cit. in Costa 

2010), existem três vertentes de intervenção: ao nível preventivo (visa a promoção e 

estimulação do desenvolvimento); ao nível educativo, (pretende-se estimular o 

desenvolvimento psicomotor e o potencial de aprendizagem); e no âmbito reeducativo 

ou terapêutico (quando o desenvolvimento motor, psico-afectivo ou quando o potencial 

de aprendizagem estão comprometidos). 

De acordo com Martins (2000), a intervenção psicomotora é indicada para pessoas 

que podem evoluir melhor através do agir, da experimentação e do investimento 

corporal, atuando em problemáticas de incidência corporal (e.g: dispraxia, instabilidade 

postural, etc.), de incidência relacional (e.g:. dificuldades de comunicação e de 

contacto, hiperactividade, agressividade e dificuldades de concentração) e de 

incidência cognitiva, no plano do processamento informacional (e.g:. défices de 

atenção memória, etc.) (Martins, 2001; APP, 2010 cit. in Costa 2010).  

Neste sentido, a intervenção Psicomotora deve basear-se na história da pessoa, na 

origem e característica da sua dificuldade e nas características do técnico. Segundo 
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Martins (2001) e Viera (2009) a intervenção pode ter uma componente relacional ou 

psico-afectiva (Psicomotricidade relacional) e uma componente instrumental. 

A matemática ou linguagem quantitativa é uma linguagem simbólica e universal 

(Fonseca, 2004, 1984; Lerner, 2003) que implica dois tipos de conhecimento, um 

declarativo e outro processual, verifica-se também a abstração, o pensamento e a 

manipulação simbólicos (Cruz, 2009, 2003). Compreende três domínios: Aritmética - 

estuda os números, suas propriedades e operações numéricas (Teles, 2004); Álgebra 

- estudo das manipulações formais de equações, com o objetivo de resolver certos 

problemas ou as próprias equações e das estruturas matemáticas como grupos 

(Vailati e Pacheco, s/d); Geometria - está relacionada com conceitos espaciais 

associados à identificação de formas e uma terminologia própria (Moreira & Oliveira, 

2003; Cebrián, 1989 cit. in Gomes, 2007). 

Quando os pré-requisitos não estão presentes ou existem perturbações na 

aprendizagem nas competências básicas da matemática, estamos perante 

Dificuldades de Aprendizagem na Matemática (DAM) (Cruz, 2003).  

De acordo com o DSM-IV-TR (APA, 2006), a principal característica da perturbação do 

cálculo é uma capacidade de cálculo abaixo do que seria esperado para a idade 

cronológica, o quociente de inteligência e a escolaridade do indivíduo, e que interfere 

com as atividades que requerem competências aritméticas. Pode haver 

comprometimentos ao nível de diversas competências ligadas ao cálculo, 

designadamente nas competências linguísticas, perceptuais, de atenção, e nas 

competências aritméticas. 

 As investigações revelam que entre 5% e 8% de crianças em idade escolar têm algum 

tipo de défice de memória ou cognitivo que interfere com a sua capacidade de 

aprender conceitos ou procedimentos em um ou mais domínios matemáticos (Geray, 

2004).  

A DAM, segundo Fonseca (2004; 1984), está relacionada com várias causas, como 

por exemplo: Ausência de fundamentos matemáticos e a falta de aptidão; Problemas 

emocionais; Ensino inapropriado; Inteligência geral; Facilitação verbal e ainda, causas 

de origem psiconeurológicas. Também podem surgir devido a perturbações ao nível 

do processamento de linguagem (NCLD, 2006). 
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A perturbação na Matemática varia de leve a grave (Garnett, 1998) e pode surgir 

associada a um ou mais domínios da mesma (Cruz, 2009). Com base na análise da 

literatura de vários autores, nomeadamente Binder e Michaelis (2006); Cruz (2009); 

Garnett (1998); Steinbach e Doughty (2008), podemos apontar como características 

mais comuns nas DAM, as seguintes: fraco domínio dos factos numéricos básicos, 

dificuldade no domínio da linguagem matemática; baixa capacidade de cálculo; 

dificuldades em representar ou relembrar factos aritméticos; dificuldades em 

memorizar e sequencializar; dificuldades no processamento visual e da linguagem; 

ansiedade atipicamente elevada na execução da tarefa, etc. 

No que respeita ao diagnóstico, a DAM raramente é diagnosticada antes do fim do 

primeiro ano do ensino básico (Cruz, 2009; APA, 2006), uma vez que na maioria das 

escolas, um ensino formal suficiente da matemática não acontece antes dessa altura 

(APA, 2006). O diagnóstico deve ser realizado por uma equipa transdisciplinar, ou 

seja, com vários profissionais, para que o aluno seja avaliado ao nível psicológico, 

neurológico, social e educacional. Este deve incluir: história social (anamnese), exame 

médico, exame neurológico, exame psicológico, exame auditivo e visual, exame de 

linguagem, exame educacional (Cruz, 2009; Fonseca, 2004).  

De acordo com Le Boulch (1983 cit. in Santos & Oliveira, 2009), Fonseca e Oliveira 

(2009) muitas das dificuldades escolares podem ser consequência de uma deficiente 

adaptação psicomotora, onde se pode salientar, entre outros, problemas de 

lateralidade, de organização espacial e de estruturação do esquema corporal. Por 

outras palavras, segundo Fonseca (2006a), a aprendizagem implica uma integração 

psicomotora muito complexa, que se inicia através dos sistemas interoceptivos e mais 

tarde continua nos sistemas propriocetivos e exterocetivos. 

De acordo com Lerner (2003), a noção do tempo é um dos aspetos considerados 

percursores e necessários à aprendizagem da matemática. Martins (2000), numa 

investigação com crianças com DA, encontrou correlações diretas entre a reprodução 

de ritmos e a aritmética. Por sua vez, Patrício (2011), numa investigação semelhante 

também encontrou correlações moderadamente significativas entre a estruturação 

rítmica, fatores numéricos formais e literacia numérica, colocando em evidência a 

importância de uma correta descodificação simbólica e gráfica e de agrupamento de 

informação como forma de facilitar o cálculo mental rápido.  
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Gomes (2007), numa investigação, com crianças em idade pré-escolar, no sentido de 

analisar possíveis correlações entre o Esquema Corporal, a Perceção Visual e as 

Habilidades Matemáticas Precoces, averiguou que nenhum destes domínios parece 

ser influenciado pelo género das crianças. 

Por outro lado, segundo Fonseca (2007), a criança com DA pode modificar a sua 

estrutura psicomotora e cognitiva e melhorar a receção, a elaboração e a expressão 

da informação. Deste modo, a intervenção Psicomotora pode constituir um meio 

privilegiado de prevenção e intervenção nas DA, quando é bem elaborada e 

estruturada (Fonseca, 2006b). 

A intervenção psicomotora promove a integração social e escolar, favorece as 

aprendizagens escolares, desenvolve uma formação de base que facilita à criança 

uma melhor preparação para as aprendizagens de futuras capacidades, bem como 

normaliza ou aperfeiçoa o comportamento geral da criança (Bagatani, 2002 cit. in Lapa 

2006) 

Para Fonseca (2006b) importa desenvolver na criança a possibilidade de 

representação mental espacial e seguidamente o mesmo tipo de representação com 

os números e as suas múltiplas formas de relação. Uma vez que, contar, numerar, 

seriar é fundamentalmente agir, é tocar e manipular objetos, deslocá-los, transportá-

los, juntá-los, classificá-los, etc. 

O autor acima citado, apela à educação sensorial, recorrendo a várias estratégias e 

atividades, entre as quais: jogos com blocos lógicos, bolas, dominó, jogos que 

impliquem pares, diferenças, negação, para actuar sobre o relacionamento de 

quantidades e a perceção dos números e das suas relações.  

Alguns investigadores, nomeadamente Santos e Oliveira (2009), Costa (2010), Santos 

(2012) sugerem, nos seus estudos, no âmbito da intervenção psicomotora nas DAM, 

que a realização dessa intervenção pode trazer uma contribuição positiva à 

aprendizagem da matemática. 

Neste sentido, este estudo visa perceber qual o impacto da intervenção Psicomotora 

nas DAM e se os resultados obtidos vão de encontro à literatura. 
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3. Metodologia 

Neste tópico será realizada a descrição da metodologia seguida no estudo. Assim 

inicialmente faremos a apresentação dos objetivos e das hipóteses gerais do estudo, 

assim como a caracterização da amostra, seguida da descrição do procedimentos 

seguidos e finalmente a caracterização dos instrumentos de avaliação e dos 

instrumentos de intervenção. 

 

3.1 Objetivos, variáveis e hipóteses 

O presente estudo tem como objetivo avaliar o impacto de um programa de atividades 

desenvolvidas no âmbito da intervenção psicomotora ao nível do desempenho 

psicomotor e ao nível da matemática em crianças com DAM.  

Neste sentido foi utilizado um programa específico de intervenção psicomotora, 

elaborado pela investigadora, caracterizando-se o estudo como longitudinal de curta 

duração. 

Neste estudo podemos identificar três tipos de variáveis: variável independente, 

variáveis dependentes e variáveis concorrentes ou parasitas. 

A primeira variável corresponde ao programa de intervenção psicomotora. 

As segundas vão de encontro com os objetivos do presente estudo. Assim, referem-se 

ao desempenho psicomotor (lateralidade e organização espácio-temporal) e ao nível 

da matemática (aritmética). 

As terceiras, parasitas ou concorrentes, dizem respeito às variáveis que não são 

controlados por nós, mas que de alguma forma podem ter afetado os resultados do 

estudo e podem ser categorizadas em três níveis: (1) associadas aos alunos (e.g. 

motivação, tipo de dificuldade de aprendizagem, etc.); (2) associadas à escola e aos 

professores (e.g. tipo de horário, qualidade pedagógica dos professores, expectativas 

e investimento dos professores em relação ao alunos, etc.); (3) associadas ao 

envolvimento (e.g. participação dos pais no processo de ensino, ambiente familiar, 

etc.) (Martins, 2000). 

Considerando o objetivo do estudo, desenvolveram-se as seguintes hipóteses:  

a) Não se verificam diferenças significativas nos parâmetros avaliados, em função do 

género. 
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b) No final da intervenção psicomotora, verificam-se diferenças estatisticamente 

significativas ao nível das competências psicomotoras, no grupo experimental. 

c) No final da intervenção psicomotora, verificam-se diferenças estatisticamente 

significativas ao nível da aritmética, no grupo experimental. 

d) No momento final da avaliação, o grupo experimental (sujeito a intervenção 

psicomotora) revela resultados significativamente superiores aos do grupo de controlo 

(grupo que não beneficiou da intervenção). 

 

3.2 Caracterização da Amostra 

O estudo foi realizado com uma amostra constituída por 16 crianças (8 de cada 

género), que frequentavam, pela primeira vez, o 2º ano do 1º ciclo do ensino básico da 

Escola EB1/ JI de Santo Amaro. Os alunos participantes foram selecionados pelos 

respetivos professores titulares. A idade média destas crianças era de 93, 56 meses, 

no momento da avaliação inicial (Abril de 2012). 

A amostra foi dividida em dois grupos (Grupo A e Grupo B) que se pretendiam 

homogéneos, tentado evitar potenciais diferenças entre elas. Deste modo a 

distribuição dos alunos pelos dois grupos foi realizada com um emparelhamento, dois 

a dois, considerando os resultados obtidos na prova de aritmética (Bateria de testes de 

Kaufman). Realizou-se uma seriação dos resultados na prova de aritmética e 

distribuíram-se os dois alunos com os resultados mais altos, até terminar a 

distribuição. Na realização do emparelhamento também tivemos em conta a idade (em 

anos) e a sala dos alunos. 

Constitui-se assim o Grupo Experimental (A) e o Grupo de Controlo (B). O Grupo A foi 

constituído por 8 alunos (4 alunos de cada género) com idade média de 93.625 

meses. O Grupo B foi composto por 8 alunos (4 de cada género) com idade média de 

93.500 meses.  

O nível socioeconómico dos alunos foi determinado através da Classificação Social 

Internacional de Graffar ou Escala de Graffar, adaptado por Fonseca (1990), que tem 

como objetivo principal definir o escalão a que pertence a família da criança observada 

na sociedade. No Grupo A verificou-se que sete crianças apresentaram o questionário 

preenchido, sendo que 3 deles pertencem a Classe II (média alta), 2 pertencem a 

classe III (média) e 1 para a Classe I (alta) e também 1 para a classe IV (média baixa). 
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Por sua vez, no Grupo B, recolhemos apenas cinco respostas, sendo 4 delas relativas 

a classe II (média alta) e a outra da classe I (alta).  

 

3.3 Procedimento 

No que diz respeito aos procedimentos, numa fase inicial, realizou-se um conjunto de 

contactos para conseguir autorização para a constituição da amostra. Foram 

estabelecidos contactos pessoais com a Diretora da escola, no sentido de serem 

apresentados os objetivos do estudo e inquirir sobre a possibilidade de realização do 

mesmo na instituição. Após termos obtido a autorização, foi a vez de solicitar às 

professoras titulares do 2º ano a sua colaboração na investigação. Posteriormente, as 

professoras identificaram os alunos que manifestavam mais dificuldades ao nível da 

matemática. 

Após a identificação dos alunos, procurou-se, por carta, a obtenção de autorizações 

por parte dos encarregados de educação dos alunos identificados, no final do mês de 

Março de 2012. Tendo conseguido as autorizações, foi constituído a amostra com 16 

alunos.  

A aplicação do guião de avaliação, para ambos os grupos (avaliação inicial) decorreu 

no mês de Abril. Os alunos foram avaliados no domínio da matemática e da 

psicomotricidade. Para a avaliação das competências da matemática utilizou-se a 

bateria de Kaufman para o domínio da aritmética; para o domínio psicomotor foi 

utilizado a Bateria Psicomotora para a avaliação da estruturação espácio-temporal e a 

lateralidade foi avaliada pela Bateria Piaget-head. A escolha destes testes prende-se 

com o facto de outras investigações no âmbito da intervenção Psicomotora nas DA 

(e.g: Costa, 2010; Gomes 2011; Santos 2012) os consideram significativos na 

avaliação e também na intervenção nas DA. 

Numa segunda fase (após o período de interrupção das aulas), entre 8 de Maio ao 8 

de Junho de 2012, apenas para o Grupo A, procedeu-se à aplicação, do programa de 

intervenção psicomotora, com 10 sessões com uma duração de 45 minutos cada 

(completando um total de 7horas e 30 minutos de intervenção), com uma frequência 

bissemanal. 

Numa terceira e última fase, procedeu-se a avaliação final dos dois grupos. 
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Por razões éticas e relacionadas com a investigação, o Grupo B (grupo de controlo) 

também será sujeito ao mesmo programa de intervenção que o Grupo A. Por motivos 

de ordem logística nomeadamente nova organização das turmas, com novos 

professores e a disponibilidade da investigadora, a aplicação do programa com o 

Grupo B está programada para começar a partir da segunda quinzena de Março de 

2013. 

 

3.4 Instrumentos de avaliação 

Relativamente aos instrumentos de avaliação, foram utilizados quatro instrumentos de 

avaliação: a escala de Graffar para caracterização social das famílias, o teste de 

aritmética da Bateria de Kaufman para avaliar as aprendizagens escolares da 

matemática, o teste de Estruturação Espácio-Temporal da Bateria Psicomotora e o 

teste de Lateralidade da Bateria de Piaget-Head ambos para avaliar a componente 

psicomotora, que seguidamente serão caraterizados de forma sintética.  

 

Classificação Social Internacional de Graffar ou Escala de Graffar  

Trata-se de uma classificação social internacional adaptado por Fonseca (1990), que 

tem como objetivo principal definir o escalão a que pertence a família da criança 

observada na sociedade. A escala é baseada em cinco critérios: nível de instrução dos 

pais, profissão dos pais, fonte de rendimentos da família, tipo de habitação e 

características do local de residência 

Quanto à cotação da escala, primeiramente é atribuído a pontuação de 1 a 5 por cada 

critério e, de seguida, é realizada a soma das pontuações para definir o escalão a que 

a família pertence na sociedade (I alta, II média alta, III média, IV média baixa e V 

baixa). 

 

Prova de Aritmética - K-ABC (Kaufman Assessment Battery for Children) 

A prova de aritmética utilizada neste estudo integra a Bateria Kaufman de Avaliação 

para Crianças, baseado num modelo de processamento de informação sequencial e 

simultâneo (Martins, 2000).  
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O K – ABC avalia a inteligência de acordo com um estilo próprio de resolução de 

problemas e de processamento da informação. É uma escala composta por 16 

subtestes, que são aplicados em conformidade com a idade das crianças, dos 3 aos 

12 anos (Kaufman e Kaufman, 1983 cit. in Martins, 2000). 

A prova de aritmética está inserida na escala de desempenho e avalia o conhecimento 

dos números e de conceitos matemáticos, a capacidade de cálculo matemático e 

outras capacidades académicas ligadas à aritmética (Martins, 2000). 

O K-ABC não se encontra aferida para a população portuguesa, no entanto tem sido 

utilizado em vários estudos nacionais (e.g: Costa, 2010; Cruz 1998; Martins 2000; 

Santos, 2012; Vilar 2010). 

Tendo em conta a idade dos alunos participantes nesta pesquisa, apenas foram 

aplicados os itens correspondentes a idade de 7 anos. Embora algumas crianças da 

amostra já tinham 8 anos, não foi possível avançar para os itens correspondentes a 

esta idade, visto se ter verificado a ocorrência de 3 erros consecutivos, o que foi 

considerado como critério para interromper a avaliação. Para cotação, e tal como 

indicado, foi dado um ponto por cada item respondido corretamente. 

 

Prova de Estruturação Espácio-Temporal da Bateria Psicomotora 

A Bateria Psicomotora (BPM) integra um conjunto de tarefas que permite analisar 

dinamicamente o perfil psicomotor da criança, procurando perceber a sua integração 

psiconeurológica, em concordância privilegiada com a organização funcional do 

cérebro proposta por Luria. Este conjunto de tarefas revela-se significativo na 

identificação de sinais atípicos ou desviantes, e na deteção de défices funcionais em 

termos psicomotores e de aprendizagem. Assim, procura equacionar o perfil 

psicomotor com o potencial dinâmico e com o potencial de aprendizagem de crianças 

dos 4 aos 12 anos de idade (Fonseca, 2007). 

As tarefas que compõem a BPM estão distribuídas pelos sete fatores psicomotores, 

distribuídos pelas três unidades funcionais do modelo Luriano. Assim, a primeira 

unidade (de regulação e de ativação da função de atenção e vigilância) unidade 

funcional compreende a tonicidade e a equilibração; a segunda unidade (unidade de 

processamento da informação) integra a Noção do Corpo e a Estruturação Espácio-



Estudo do impacto de metodologias específicas de Intervenção Psicomotora nas 

Dificuldades de Aprendizagem na Matemática 

 

14 

 

Temporal e a terceira unidade (unidade de regulação da atividade) contempla as 

Praxias Global e Fina (Fonseca, 2007). 

De acordo com os propósitos deste estudo, apenas usámos quatro tarefas referentes 

à Estruturação Espácio-Temporal, que avalia as capacidades de estruturação do 

espaço e do tempo através de provas de organização espacial, estruturação 

dinâmica, representação topográfica e estruturação rítmica (Fonseca, 2007), que 

irão ser descritas de forma sucinta.  

 A Organização Espacial corresponde à capacidade espacial concreta de calcular as 

distâncias e os ajustamentos dos planos motores necessários para as percorrer, 

A Estruturação Dinâmica implica a capacidade de memorização sequencial visual, de 

curto termo, de estruturas espaciais simples.  

A representação topográfica revela a capacidade espacial semiótica e a 

capacidade de interiorização e realização de uma trajetória espacial apresentada 

numa planta com as coordenadas espaciais e objetais da sala.  

A Estruturação Rítmica envolve a capacidade de memorizar e reprodução motora de 

estruturas rítmicas. 

 

Prova de Lateralidade – Bateria de Piaget-head: Teste de Orientação Direita – 

Esquerda 

Esta Bateria foi criada por Nadine Galifret-Granjon (1971) a partir da junção dos 

testes “Direita-Esquerda” de Piaget e “Mão-Olho-Orelha” de Head. Esta bateria 

permite avaliar a Lateralidade de crianças dos 6 aos 12-14 anos, seguindo um 

grau crescente de dificuldade. 

Relativamente ao teste “Direita-Esquerda”, no presente estudo, foram aplicadas as 

provas de reconhecimento da direita esquerda em si próprio, reconhecimento da 

direita esquerda no outro e também as provas de reconhecimento da posição em 

relação a três objetos. Quanto ao teste “Mão-Olho-Orelha” (na apresentação 

referimos à esta prova como Lateralidade), aplicamos as três provas: prova de 

imitação de movimentos, execução de movimentos seguindo uma ordem verbal e 

ainda prova de imitação de figuras esquemáticas. 
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Este instrumento ainda não se encontra aferido a população portuguesa, contudo tem 

sido utilizado em vários estudos portugueses (e.g: Codeço, 2010; Costa, 2010; 

Gomes, 2011; Santos, 2012).  

 

3.5 Programa de Intervenção 

O programa de intervenção Psicomotora foi elaborado pela investigadora, envolvendo 

um total de 10 sessões que tinham como objetivos principais, melhorar a 

aprendizagem da matemática e desenvolver as habilidades psicomotoras.  

A aplicação do programa decorreu de 08 de Maio a 08 de junho de 2012, em sessões 

bissemanais, com duração de 45 minutos. O grupo experimental foi dividido em dois 

subgrupos tendo em conta a turma dos participantes, seguindo, sempre que possível 

uma rotina (o horário só era alterado a pedido do professor titular) de forma a adequar 

o horário das sessões ao planeamento das aulas, de modo a não afetar a participação 

dos alunos nas mesmas. Desta forma, eram realizadas duas sessões, uma ente 9h45 

e10h30 e outra das 11h às 11h45, com 4 alunos (da mesma turma) em cada sessão, 

que seguiam o mesmo planeamento, diferenciando-se apenas no horário. 

As atividades, que compõem o programa, tiveram como base a formação académica 

da investigadora e ainda algumas sugestões no âmbito das DAM de vários autores, 

nomeadamente Cruz (2009, 2003), Fonseca (2006b), dos Santos Menino e Barbosa 

(s/d), Lerner (2003), Sousa e Lopes (s/d). 

Todas sessões tiveram uma base lúdica e dinâmica, onde aproveitou-se algum 

material de ginásio, local de dinamização das sessões (amplo, bem iluminado e com 

pouca exposição ao estímulos exteriores) disponibilizado pela escola e outros foram 

levados pela investigadora.  

As sessões seguiram esquema tipo constante, iniciando com um curto período de 

diálogo onde era relembrada a sessão anterior, ou sobre questões relacionadas com a 

sessão a ser realizada. A parte fundamental seguia um planeamento pré-elaborado 

com duas ou três atividades, que poderiam ser alteradas ou adaptadas tendo em 

conta o grau de dificuldade que implicavam e a motivação e interesse demonstrados 

pelos alunos. No final de cada sessão, após uma breve reflexão sobre os conteúdos 

da sessão, era pedido que formassem uma fila para voltar a sala de acordo com uma 
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característica sugerida pela investigadora (e.g: seguindo uma ordem crescente ou 

decrescente, por altura, idade, número de irmãos, etc.) 

Apresentamos, de seguida, uma tabela síntese com os objetivos de cada sessão. 

Sessão Objetivos gerais Objetivos específicos 

1ª  Desenvolver a Lateralidade; 

Desenvolver a Estruturação 

Espacial 

- Melhorar a capacidade de identificar a “esquerda” 

e a” direita”; 

- Melhorar a capacidade de orientação espacial 

2ª  Desenvolver a Estruturação 

Rítmica; 

Desenvolver a Estruturação 

Espácio-Temporal 

- Melhorar a capacidade memorização e 

discriminação auditiva; 

- Melhorar a capacidade de orientação no espaço 

e no tempo 

3ª  Desenvolver a Lateralidade; 

Desenvolver a Estruturação 

Rítmica; 

Melhorar a capacidade de identificar a “esquerda” 

e a” direita”; 

- Melhorar a capacidade memorização e 

discriminação auditiva; 

4ª Desenvolver o raciocínio 

lógico  

Melhorar a capacidade de classificar e seriar 

5ª 

6ª Desenvolver a noção de 

número  

- Melhorar a capacidade de identificar e reproduzir 

os números; 

7ª Desenvolver a noção de 

número e de Quantidades 

- Melhorar a capacidade de identificar e reproduzir 

os números; 

- Melhorar a capacidade de identificar se um 

número é maior ou menor do que outro 

8ª Desenvolver a noção de 

Quantidades  

Melhorar a capacidade de identificar se um número 

é maior ou menor do que o outro 

9ª Desenvolver o Raciocínio 

matemático e capacidade de 

resolução de problemas 

- Melhorar a capacidade de interpretação de 

problemas; 

- Melhorar o cálculo matemático. 

10ª 

Tabela 1 - Objetivos das sessões da Intervenção Psicomotora 
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4. Apresentação e discussão dos resultados 

A apresentação e discussão dos resultados serão realizadas de acordo com três 

análises distintas: o estudo comparativo entre os géneros (inter-grupo), o estudo 

comparativo intra-grupo (avaliação inicial vs. avaliação final nos dois grupos) e o 

estudo comparativo inter-grupo (compara os dois grupos no mesmo momento de 

avaliação). 

Para a realização dos estudos comparativos foram utilizadas a estatística descritiva 

(dedutiva), bem como a estatística indutiva (Inferencial). A primeira permite-nos 

descrever dados através de indicadores estatísticos. Por seu lado, a estatística 

indutiva permite, com base nos elementos observados, tirar conclusões par um 

domínio mais amplo de onde estes dados provieram (Pestana & Gageiro, 2008). 

Deste modo, relativamente à estatística Descritiva recorremos às médias, aos desvios 

padrão e às representações gráficas para fazermos a caracterização geral dos dois 

grupos nas diferentes provas e nos diferentes momentos de avaliação. 

Uma vez que as amostras do estudo são de pequena dimensão (N30), realizámos a 

análise inferencial através de testes não paramétricos, pois são mais adequados para 

comparar duas amostras, quando estas são de pequena dimensão (Pestana & 

Gageiro, 2008). Para a análise intra-grupo utilizamos o teste não paramétrico de 

Wilcoxon que compara as médias entre duas amostras emparelhadas (Pestana & 

Gageiro, 2008). Para o estudo inter-grupo (em função do género e do grupo) recorreu-

se ao teste não paramétrico de Mann-Whitney, indicado para comparar as médias em 

duas amostras independentes (Pestana & Gageiro, 2008). 

A análise estatística foi efetuada com o programa estatístico IBM SPSS statistics 20.0, 

sendo a interpretação dos resultados feita para um nível de significância de 0,05. 

 

4.1 Apresentação e discussão dos resultados do estudo comparativo entre os 

géneros  

Na organização das duas amostras não tivemos em consideração o género. Neste 

sentido achamos importante verificar se esta variável condicionou ou não os 

resultados obtidos pelos dois grupos. 
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Gomes (2007), num estudo com crianças com idade pré-escolar, verificou que a 

variável género não influenciava as competências da Matemática precoce e do 

esquema Corporal. 

Assim, a nossa hipótese nula é de que não se verifiquem diferenças estatisticamente 

significativas entre os géneros Feminino e Masculino, considerando apenas os 

resultados obtidos na fase pré-intervenção, ou seja, na fase inicial, considerando toda 

a amostra (N=16). Para tal formulámos as hipóteses abaixo descritas e realizámos 

testes estatísticos bilaterais, tendo em conta que apenas nos interessava verificar se 

existiam diferenças entre os grupos sem nos preocuparmos com o sentido das 

mesmas (Maroco, 2010 cit. in Gomes, 2011; Pestana & Gageiro, 2008). 

H0: Não há diferenças estatisticamente significativas entre os resultados obtidos pelas 

crianças do género Feminino comparativamente aos alcançados pelo género 

Masculino, no momento inicial da avaliação. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre os resultados obtidos 

pelas crianças do género Feminino comparativamente aos alcançados pelo género 

Masculino, no momento inicial da avaliação. 

Para análise descritiva e inferencial deste estudo, apresentamos a seguinte tabela (1), 

onde constam as médias, os desvios padrão, estatística de teste e p-value. 

Tabela 2 – Estatística descritiva e inferencial em função do género, na fase inicial 

A análise desta tabela não nos permite rejeitar, ao nível inferencial, a hipótese nula 

uma vez que para todas as provas o valor de p é superior a 0.05, o que significa que 

Prova Género Feminino Género Masculino Est. Inferencial 

 X S X S MW-U P 

Aritmética 
11,25 2,25 11,38 1,85 96,00 ,16 

Orientação D-E 
16,37 3,58 18,12 1,82 48,00 ,16 

Lateralidade 
50,12 9,24 48,56 9,54 55,00 ,29 

Organização Espacial 
2,38 ,91 2,00 ,73 60,00 ,41 

Estruturação Dinâmica 
2,75 ,46 2,75 ,68 62,00 ,47 

Estruturação Rítmica 
1,13 ,354 1,25 ,44 56,00 ,44 
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não existem diferenças estatisticamente significativas em função do género. Deste 

modo, parece que o género não influencia nenhum dos componentes, quer da 

aritmética quer ao nível psicomotor. Assim, os resultados obtidos na nossa 

investigação suportam os resultados alcançados por Gomes (2007). Podemos ainda, 

com base nestes dados, considerar a amostra homogénea em função do género.   

 

4.2 Apresentação e discussão dos resultados do estudo Intra-Grupo  

Passando agora a análise intra-grupo, começamos com a apresentação de uma tabela 

descritiva de ambos os grupos nos dois momentos de avaliação, para uma informação 

mais específica acerca dos dados analisados, onde constam as médias, os desvios 

padrão, estatística de teste e p-value. 

Prova Avaliação inicial Avaliação Final 

Grupo A Grupo B Grupo A Grupo B 

 X S X S X S X S 

Aritmética 11,25 2,05 11,38 2,13 13,63 1,06 12,00 2,33 

Orientação D-E 17,00 3,02 17,50 2,97 17,00 3,74 17,12 3,13 

Lateralidade 49,31 8,58 49,37 10,52 57,62 4,92 51,50 12,31 

Organização Espacial 1,75 0,70 2,3 0,74 3,00 0,53 2,75 1,03 

Estruturação Dinâmica 2,63 0,74 2,88 0,35 3,13 0,64 3,00 0,75 

Representação Topográfica 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 

Estruturação Rítmica 1,25 0,46 1,13 0,35 2,25 0,70 1,63 0,74 

Tabela 3 – Estatística descritiva do grupo A e do Grupo B 

 

Relativamente ao estudo intra-grupo, o procedimento consistiu em comparar os 

resultados obtidos por cada um dos grupos de crianças nos dois momentos de 

avaliação, para perceber se existiam diferenças estatisticamente significativas do 

momento inicial para o momento final. 

Como nos interessava verificar o sentido da diferença entre os resultados obtidos nas 

diferentes fases de avaliação, foram realizados testes estatísticos unilaterais e optou-

se pelo Exact Sig (1-tailed) que divide automaticamente o valor de p por dois, sendo a 
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forma mais conveniente, como nos indica Pestana e Gageiro (2008), uma vez que a 

nossa amostra é de pequena dimensão (N = 16). 

 

Grupo A   

Para a análise dos dados obtidos, formulámos as seguintes hipóteses: 

H0: Não há diferenças estatisticamente significativas entre os resultados obtidos pelas 

crianças do Grupo A do momento inicial para o momento final  

H1: Há diferenças estatisticamente significativas entre os resultados obtidos pelas 

crianças do Grupo A do momento inicial para o momento final. 

 

 

Aritmética Componente psicomotora 

Teste K-

ABC 

Orientação 

D-E 
Lateralidade 

Organização 

Espacial 

Estruturação 

Dinâmica 

Representação 

Topográfica 

Estruturação 

Rítmica 

Z -2,539 ,000 -2,524 -2,232 -2,000 0,000 -2,271 

p ,004 ,531 ,004 ,016 ,063 1,000 ,016 

Tabela 4 – Estatística inferencial intra-grupo (A1/A2) Grupo A 

Analisando a tabela (4) acima representada, verificamos que os resultados de p são 

inferiores a 0.05 no que diz respeito à componente Aritmética. Deste modo, para as 

competências da aritmética, rejeitamos a hipótese nula. Apura-se, como era esperado, 

que a intervenção psicomotora teve um impacto positivo nas habilidades matemáticas 

avaliadas, tal como se verifica nos estudos de Costa (2010) e Santos (2012). 

Relativamente a componente psicomotora, começamos pelas variáveis em que não se 

verificaram melhorias estatisticamente significativas (p 0.05) após a aplicação do 

programa de Intervenção que são Orientação Direita-Esquerda, Estruturação Dinâmica 

e Representação Topográfica. 

No que respeita a primeira variável Orientação Direita-Esquerda, a partir da estatística 

descritiva (tabela 3) podemos verificar que as médias dos resultados obtidos 

mantiveram-se constantes (17). O valor elevado (sendo 20 o máximo esperado) 

alcançado logo na fase inicial parece indicar a ausência de dificuldades significativas 

nesta área. Este resultado vai de encontro aos estudos, com crianças com DAM, de 
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Costa (2012) e Gomes (2011) que também não verificaram ganhos estatisticamente 

significativos após a intervenção, no entanto, registaram uma ligeira evolução. 

Quanto à Estruturação Dinâmica, não se verificam diferenças estatisticamente 

significativas. No entanto, ao analisar os dados da estatística descritiva, podemos 

verificar que houve um pequeno ganho (0.25) após a intervenção psicomotora. Mais 

uma vez, verificamos concordância com os estudos de Costa (2010). 

Analisando os resultados obtidos na prova da Representação Topográfica (a média 

corresponde ao valor máximo a alcançar nesta prova, 4 valores) é de notar que esta 

prova mostrou-se pouco útil para avaliar, pois o efeito de teto foi alcançado logo na 

fase inicial, por todos os participantes, o que não permite fazer uma diferenciação 

entre eles nas duas fases da avaliação.   

Por sua vez, a Lateralidade, a Organização Espacial e a Estruturação Rítmica são as 

três componentes psicomotoras em que rejeitamos a hipótese nula para cada uma 

delas, ou seja, revelaram ganhos significativos após a intervenção psicomotora. 

No que respeita à primeira prova Lateralidade, os resultados nesta prova vão de 

encontro aos resultados obtidos por Santos (2012). Costa (2010) também verificou 

melhorias nesta área após a aplicação do seu programa de intervenção Psicomotora, 

embora essa melhoria não fosse estatisticamente significativa. 

Os resultados obtidos na prova de Organização espacial indicam uma evolução 

significativa após a intervenção, apresentando concordância com o estudo de Costa 

(2010), embora essa melhoria não fosse estatisticamente significativa.  

Por fim, a Estruturação Rítmica também apresenta ganhos significativos, no final da 

intervenção, embora os resultados continuam baixos (média final 2,25), verificamos 

uma melhoria na capacidade de memorização auditiva. Por sua vez, estes resultados 

contrariam, em parte, os resultados obtidos por Costa (2010) que verificou apenas 

ligeira evolução nesta prova após a intervenção. 

No sentido de despistar fatores externos à nossa investigação, o grupo B não foi, para 

efeitos da investigação, sujeito à intervenção, sendo formuladas hipóteses idênticas às 

do Grupo A, no sentido de confirmar os resultados obtidos no Grupo A e de tornar o 

estudo mais consistente. 
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Grupo B   

Para a análise dos resultados, formulámos as seguintes hipóteses. 

H0: Não há diferenças estatisticamente significativas entre os resultados obtidos pelas 

crianças do Grupo B do momento inicial para o momento final. 

H1: Há diferenças estatisticamente significativas entre os resultados obtidos pelas 

crianças do Grupo B do momento inicial para o momento final. 

A tabela (5) representada indica que os resultados de p são superiores a 0.05 para 

todas as provas avaliadas, neste caso, não se rejeita a hipótese nula em todas provas, 

pelo que não se verificam melhorias estatisticamente significativas, na avaliação final 

comparativamente à avaliação inicial. 

 

Aritmética Componente psicomotora 

Teste K-

ABC 

Orientação 

D-E 
Lateralidade 

Organização 

Espacial 

Estruturação 

Dinâmica 

Representação 

Topográfica 

Estruturação 

Rítmica 

Z -1,633 -,408 -1,122 -,577 -,577 ,000 -1,633 

p ,125 ,438 ,148 ,500 ,500 1,000 ,125 

Tabela 5 – Estatística inferencial intra-grupo (B1/B2) Grupo B 

Analisando a tabela 3, relativa à estatística descritiva, podemos verificar ligeiros 

ganhos em todas as provas, com exceção das provas de Orientação Direita-Esquerda 

que revelou um decrescimento na retenção e Representação Topográfica, como já foi 

referido, revelou-se pouco útil, nesta investigação. Estas pequenas melhorias podem 

ser explicadas, apesar da ausência de intervenção Psicomotora neste grupo, pelo 

facto de o grupo manter as aulas regulares, revelando uma pequena evolução. 

Em síntese, considerando a literatura estudada, tal como seria de esperar, após a 

intervenção psicomotora, observámos melhorias significativas no que respeita a 

componente Aritmética, no grupo A. Santos (2012), também verificou melhorias 

significativas num estudo relacionado com DAM nesta componente, de modo que, os 

resultados desta investigação apoiam os resultados observados pela autora referida. 

Desta forma, podemos afirmar que a intervenção Psicomotora parece trazer ganhos 

significativamente positivos no que respeita à reeducação das DAM.  

Ao nível psicomotor, para o grupo A, verificámos ganhos em quase todas as provas, 

excluindo as provas de Orientação Direita-Esquerda, que se manteve constante e da 



Estudo do impacto de metodologias específicas de Intervenção Psicomotora nas 

Dificuldades de Aprendizagem na Matemática 

 

23 

 

Representação Topográfica, uma vez que não era possível melhorar os resultados 

obtidos. Codeço (2010) Gomes (2011) e Santos (2012), também verificaram ganhos 

na componente psicomotora, após a aplicação da intervenção psicomotora, deste 

modo, os resultados obtidos na nossa investigação reforçam os resultados dos 

estudos anteriores. A falta de influência da Representação Topográfica no nosso 

estudo corrobora o facto não ter sido considerado um fator importante em nenhuma 

das investigações acima referidas. 

 

4.3 Apresentação e discussão dos resultados do estudo Inter-Grupo  

Após a análise dos resultados dos dois grupos, torna-se necessário realizar o estudo 

comparativo entre os dois grupos, nos dois momentos de avaliação. 

Considerando que no momento inicial apenas nos interessava verificar se existiam 

diferenças entre os grupos sem nos preocuparmos com o sentido das mesmas, 

realizámos testes estatísticos bilaterais (Maroco, 2010 cit. in Gomes, 2011; Pestana & 

Gageiro, 2008). Para tal, formulamos as seguintes hipóteses: 

H0: Não há diferenças estatisticamente significativas entre os resultados obtidos pelas 

crianças do Grupo A comparativamente aos obtidos pelo grupo B, no momento inicial 

da avaliação (fase, pré-intervenção). 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre os resultados obtidos 

pelas crianças do Grupo A comparativamente aos obtidos pelo grupo B, no momento 

inicial da avaliação. 

 

 

Aritmética Componente psicomotora 

Teste K-

ABC 

Orientação 

D-E 
Lateralidade 

Organização 

Espacial 

Estruturação 

Dinâmica 

Representação 

Topográfica 

Estruturação 

Rítmica 

MW-

U 
62,000 54,000 63,000 25,000 47,000 64,000 54,000 

P ,459 ,276 ,484 ,006 ,069 1,000 ,407 

Tabela 6 – Estatística inferencial inter-grupo A1/ B1 

Ao analisar a tabela 6, concluímos que não se rejeita a hipótese nula para todas as 

provas, com exceção da prova de Organização Espacial, onde se verificam diferenças 
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estatisticamente significativas entre os dois grupos. Excluindo essa prova, podemos 

considerar que as duas amostras parecem ser homogéneas. 

O seguinte gráfico refere-se aos valores médios obtidos pelos dois grupos na fase 

inicial.  

 

 

Gráfico 1 – Estatística descritiva A1/ B1 

Com base no gráfico 1, na fase inicial, embora os resultados não fossem 

estatisticamente significativos, concluímos que o Grupo B apresenta resultados 

ligeiramente superiores em todas as provas, salvo na prova de Representação 

topográfica, onde aqueles são iguais para ambos os grupos. 

Para finalizar o estudo inferencial entre os dois grupos, passamos agora a comparar 

os resultados obtidos pelos dois grupos, na fase final, onde o Grupo A já tinha sido 

sujeito a um programa de intervenção Psicomotora. Assim, espectativa é de que os 

resultados alcançados pelo grupo A sejam superiores aos do grupo B. 

Nesta fase, como nos interessava verificar o sentido da diferença entre os resultados 

obtidos na avaliação final do Grupo A e do Grupo B, realizámos testes estatísticos 

unilaterais (Maroco, 2010 cit. in Gomes, 2011; Pestana & Gageiro, 2008) e formulamos 

as seguintes hipóteses: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas entre os resultados obtidos 

pelas crianças do Grupo A comparativamente aos obtidos pelo grupo B, na avaliação 

final. 
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H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre os resultados obtidos 

pelas crianças do Grupo A comparativamente aos obtidos pelo grupo B, na avaliação 

final, com o grupo A a apresentar valores superiores. 

 

Aritmética Componente psicomotora 

Teste K-

ABC 

Orientação 

D-E 
Lateralidade 

Organização 

Espacial 

Estruturação 

Dinâmica 

Representação 

Topográfica 

Estruturação 

Rítmica 

MW-

U 
36,000 62,000 42,000 56,000 58,000 64,000 35,000 

P ,044 ,455 ,089 ,350 ,445 1,000 ,042 

Tabela 7 – Estatística inferencial inter-grupo A2/ B2 

Ao analisar os resultados anunciados na tabela 7, concluímos que apenas nas provas 

de Aritmética e Estruturação Rítmica se rejeita a hipótese nula, isto é, nestas duas 

provas o Grupo A revela superioridade nos resultados em relação ao grupo B.  

O gráfico seguinte permite uma análise descritiva dos resultados médios alcançados 

pelo grupo A e pelo Grupo B, nesta fase. 

 

Gráfico 2 – Estatística descritiva A2/ B2 

Segundo nos indica o gráfico, o Grupo A obteve resultados maiores em todas as 

provas, excluindo a prova de Representação Topográfica, pelas razões já referidas e 

na prova de Orientação Direita-Esquerda, onde o Grupo B teve melhor resultado, 

embora tenha verificado um decréscimo em relação à fase inicial, em que também 

tinha uma média superior ao do grupo A. De seguida analisaremos cada prova de 

forma mais detalhada, a começar pela componente Aritmética e posteriormente a 

componente Psicomotora. 



Estudo do impacto de metodologias específicas de Intervenção Psicomotora nas 

Dificuldades de Aprendizagem na Matemática 

 

26 

 

Na Aritmética, o Grupo A evidenciou um ganho médio de 2.38 contra os 0.62 obtidos 

pelo grupo B. O que representa uma evolução significativa após a intervenção 

Psicomotora. 

Na Estruturação Rítmica também se verificou uma evolução estatisticamente 

significativa para o Grupo A em relação Grupo B (ganhos de 1 e 0.5 respetivamente), 

o que indica que a intervenção Psicomotora também é benéfica nesta área. 

A Orientação Direita-Esquerda é a única prova onde o Grupo B revela melhor 

resultado, na avaliação final. No entanto ao nível de aprendizagem, o Grupo B revela 

uma ligeira regressão (-0.38) em relação a fase inicial. Por sua vez o Grupo A manteve 

o resultado, o que nos leva a inferir que os alunos parecem ter adquirido a noção de 

na lateralidade em si próprio e apresentaram poucas dificuldades no reconhecimento 

da posição em relação a três objetos, elementos avaliados nesta prova. Como as 

médias dos dois grupos são elevadas (17 em 20) torna-se difícil verificar diferenças 

estatisticamente significativas. Eventualmente, se o tempo de intervenção fosse maior, 

poderíamos verificar alguma evolução nesta área. 

Na prova de Lateralidade, a superioridade nos resultados do Grupo A comparado com 

o B, não é significativa em termos estatísticos. No entanto, se analisarmos a estatística 

descritiva, observaremos que a média inicial do Grupo B é maior do que do Grupo A. 

Por outro lado, após ter sido sujeito a intervenção psicomotora a superioridade da 

média do Grupo A é patente (ganho médio de 8, 31, contra 2.13 do Grupo B) o que 

nos leva a inferir que, embora não se verifiquem Diferenças significativas em termos 

estatísticos, os ganhos no Grupo A devem-se ao programa de intervenção 

psicomotora. 

O mesmo se verifica na Prova de Organização Espacial onde a média do Grupo A é 

superior à média do Grupo B, mas sem ser estatisticamente significativa. A estatística 

descritiva mostra-nos que o Grupo B, na avaliação inicial, obteve uma média 

visivelmente superior ao Grupo A. Por seu vez, o Grupo A não só melhorou a sua 

média inicial como ultrapassou a média do Grupo B. O que nos leva a sugerir que esta 

evolução, no Grupo A, parece ter sido motivada pela intervenção psicomotora. 

Quanto à Estruturação Dinâmica, mais uma vez o Grupo A consegue melhores 

resultados comparativamente ao Grupo B, que inicialmente revelava uma média mais 

elevada. Assim, mais uma vez, podemos verificar que em termos de ganhos e 



Estudo do impacto de metodologias específicas de Intervenção Psicomotora nas 

Dificuldades de Aprendizagem na Matemática 

 

27 

 

evolução o Grupo A é superior ao grupo B, mas como a média inicial deste último era 

superior, não se verificam diferenças estatisticamente significativas. 

Em suma, tal como nos indica a literatura, a intervenção Psicomotora influencia 

positivamente as competências escolares em crianças com DA (Gomes, 2011; Pedro, 

2010) especificamente na área da Matemática (Santos, 2012), podemos afirmar que a 

Intervenção Psicomotora promoveu o desenvolvimento das competências aritméticas. 

Também podemos inferir que a intervenção Psicomotora parece assumir um papel 

determinante na evolução ao nível da Estruturação Rítmica. 

Estes resultados envolvendo a Aritmética e Estruturação Rítmica remete-nos para o 

estudo de Martins (2000) que encontrou correlações diretas entre a reprodução de 

ritmos e a aritmética, numa amostra de Crianças com DA. Nesta investigação, embora 

não possamos afirmar a existência de correlação entre estas áreas, podemos observar 

que ambas apresentaram alterações significativas após o programa de intervenção 

Psicomotora, o que nos leva a sugerir que ao promovermos o desenvolvimento da 

memória auditiva, contribuímos para melhorias nas aprendizagens da matemática.  

De acordo com Fonseca (1999, cit. in Fonseca e Oliveira, 2009), a memória é a base 

do raciocínio e componente fundamental da cognição, faz a regulação e a recuperação 

de dados necessários de dados implicados na elaboração, planificação e execução 

dos comportamentos, é indispensável nos processos cognitivos relativos à 

antecipação da ação, encontrando-se ligada à aprendizagem pela relevância da 

conservação da experiência anterior sem a qual a mesma não surge eficazmente.  



Estudo do impacto de metodologias específicas de Intervenção Psicomotora nas 

Dificuldades de Aprendizagem na Matemática 

 

28 

 

5. Conclusões 

No sentido de comprovar a relação entre a psicomotricidade e aprendizagem incluindo 

as suas dificuldades inerentes, têm sido realizados vários estudos, quer no sentido de 

verificar a existência de correlação entre os fatores Psicomotores e a aprendizagem e 

DA (e.g. Fonseca e Oliveira, 2009; Gomes, 2007; Martins, 2000; Patrício, 2011; Vilar, 

2010) e traçar um perfil psicomotor de indivíduos com e sem DA; quer para analisar o 

impacto da Intervenção Psicomotoras nas DA nomeadamente das DAM (e.g: Costa, 

2010; Santos & Oliveira, 2009; Santos, 2012). 

Fonseca (2006) defende que a intervenção Psicomotora pode constituir um meio 

privilegiado de prevenção e intervenção nas DA, quando é bem elaborada e 

estruturada. 

Neste sentido o resultado desta investigação parece demonstrar que as crianças com 

DA que usufruam de uma intervenção Psicomotora apresentam melhorias 

significativas na aritmética e nos fatores psicomotores tais como a Lateralidade, a 

Organização Espacial e a Estruturação Rítmica. Indo de encontro ao que nos sugere o 

autor acima citado. No entanto achamos importante, que a intervenção tenha um 

caracter continuo, no sentido de apoiar os alunos com DAM, nas diferentes fases de 

aprendizagem para que esta emirja de forma mais eficaz. 

Consideramos importante dar continuidade a este estudo, uma vez, como 

verificámos, a investigação desenvolvida nesta área é pouca. O contributo deste 

estudo é importante na medida em que poderá fornecer dados relevantes para 

comprovar o impacto positivo da intervenção Psicomotora nas DAM.  

No decorrer do estudo sugeriram algumas limitações, como por exemplo, o tamanho 

da amostra e o tempo de intervenção que deveriam ser mais significativos para 

garantir uma maior consistência nos dados obtidos e maior validade no estudo. Assim 

que, para próximos estudos, sugerimos a seleção de uma amostra mais significativa e 

que o tempo de intervenção seja maior, no sentido de permitir um maior número de 

sessões, é importante também verificar se esses ganhos se mantem no tempo e se o 

grupo de controlo também evidencia melhorias significativas, depois de ter sido sujeita 

a um programa de intervenção Psicomotora. 
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