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RESUMO 

 

O desenvolvimento motor é organizado a partir do inicio da concepção, seguindo 

os princípios do domínio motor, afetivo-social e cognitivo, que vão se diferenciando 

gradativamente. O resultado da interação de todos esses fatores após o nascimento é 

expresso pelo comportamento motor, indicando sua importância no desenvolvimento 

do ser humano. O objetivo deste estudo foi obter evidências da validade de constructo 

e da consistência interna da Bateria Psicomotora para crianças em fase do ensino 

escolar fundamental numa amostra brasileira. A amostra foi composta por 102 

participantes, de ambos os gêneros, idade entre 8 a 12 anos, sendo GI como grupo 

referência, com 51 sujeitos, ambos os sexos, matriculados no ensino regular, e GII, 

como grupo comparativo, composto por 51 participantes com diagnóstico de fissura 

labiopalatina, sem síndrome e alteração neurológica. No processo de validação do 

instrumento, houve ajustes quanto aos vernáculos do português brasileiro, referentes 

às traduções idiomáticas e semânticas, assim como nos enunciados instrucionais das 

provas do instrumento. No entanto, as tarefas propostas no instrumento original não 

são acompanhadas de instruções padronizadas, o que possibilita diferentes 

interpretações dos examinadores na mesma tarefa, interferindo nas ações de quem 

executa e consequentemente, nos resultados obtidos. Assim, na operacionalização, 

foram realizadas proposições de alterações nos itens que constavam no instrumento 

original. Não houve modificação no conteúdo proposto pelo autor, por ser considerado 

altamente relevante ao seu propósito. Porém, os procedimentos instrucionais de 

avaliação foram revistos e adicionadas proposições pertinentes às instruções gerais 

de aplicação, em todas as provas da bateria. Foram inseridas as instruções de 

comando ao avaliando, assim como, as observações que o avaliador/instrumentador 

deverá considerar na sua investigação, em termos das condições procedimentais, do 

ambiente, da postura da criança, medida de tempo e distância, material instrucional e 

demais   informações   julgadas   fundamentais   para   assegurar   a   ambiência   e  a 



 

 

 



 

compreensão da resposta motora. Apresentando  α de Cronbach foi 0,7087 no global. 

Concluindo a necessidade de instruções e observações para o examinador e 

proposições facilitadas para a criança. 
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ABSTRACT  

 

The motor development is organized from the beginning of the conception, having 

followed the principles of motor, affective-social and cognitive the domain, that 

gradual go if differentiating. The result of the interaction of all these factors after the 

birth is express for the motor behavior, indicating its importance in the development 

of the human being. The objective of this study was to get evidences of the validity of 

construct and the internal consistency of the Psychomotor Battery for children in 

phase of basic pertaining to school education in a Brazilian sample. The sample was 

composed for 102 participants, of both the sorts, age enters 8 12 years, being GI as 

group reference, with 51 citizens, both the sex, registered regular education, and GII, 

as comparative, composed group for 51 participants with diagnosis of cleft palate 

fiction, without syndrome and neurological alteration. In the process of validation of 

the instrument, it had adjustments how much to the vernaculars of the Brazilian 

Portuguese, referring to the idiomatic and semantic translations, as well as in the 

instructional statements of the tests of the instrument. However, the tasks proposed 

in the original instrument are not accompanied by standardized instructions, which 

allows different interpretations of the examiners in the same task, interfering in the 

actions of the one who performs and, consequently, in the results obtained. Thus, in 

the operacional, proposals were made for changes in the items that appeared in the 

original instrument. There was no change in the content proposed by the author, 

because it was considered highly relevant to its purpose. However, the instructional 

evaluation procedures have been revised and propositions relevant to the general 

application instructions have been added in all the battery tests. The command 

instructions were included when evaluating, as well as the observations that the 

evaluator / instrumentator should consider in their investigation, in terms of 

procedural conditions, environment, child's posture, time and distance measurement, 

instructional material and other information Considered essential to ensure the 

ambience and understanding of the motor response. Presenting α by Cronbach was 

0.7087 overall. Concluding the need for instructions and observations to the 

examiner and propositions facilitated for the child. 
 

Keywords:  competency-based education, motor skills, validation studies.  
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Instrumentos de avaliação usados na prática assistencial, ensino e pesquisa, 

regularmente são elaborados em países com realidades socioculturais distintas 

daquelas em que são aplicados (NOVATO; GROSSI; KIMURA, 2008; CUNHA; 

ALMEIDA NETO; STACKFLETH, 2016). Desta forma, apresenta relevância para os 

processos criteriosos de tradução e adaptação, objetivando minimizar diversidades 

na busca por uma equivalência cultural e validade na nova população.  

O desenvolvimento psicomotor, valorizado pelo enfoque psicoeducacional, é 

avaliado pelo conhecimento de sua importância como pré-requisito para o 

desenvolvimento de habilidades acadêmicas. A avaliação psicomotora ocorre devido 

a vários propósitos. Os alunos que possuem dificuldades acadêmicas são avaliados 

como uma tentativa de se identificar em que medida as dificuldades psicomotoras 

podem estar influenciando o desempenho acadêmico. Avalia-se também o aluno, 

pela tentativa de se identificar alguma dificuldade psicomotora, de forma que possa 

ser elaborado um programa de treinamento para a estimulação de tais habilidades 

não adquiridas. E finalmente, os testes psicomotores são usados, inclusive, para 

confirmar sequelas cerebrais e comportamentais. 

A Bateria Psicomotora (FONSECA, 1985) é um instrumento de observação cuja 

construção ocorreu ao longo de 20 anos de convivência do autor com inúmeros 

casos clínicos, que permitiu descrever o perfil psicomotor da criança e dar suporte 

para a intervenção nas dificuldades de aprendizagem específica da criança. A 

avaliação, sob o aspecto clínico qualitativo do autor, foi o norteador da difusão do 

instrumento junto aos profissionais da área da saúde e educação, interessados no 

perfil psicomotor da criança. 

Recentes trabalhos descritos na literatura científica ressaltam que o 

crescimento craniofacial está diretamente ligado ao desenvolvimento do cérebro 

(CONRAD et al., 2009). A interrupção do processo de migração celular para o 

desenvolvimento facial sugere que possam ocorrer migrações celulares anormais 

também em outras áreas do desenvolvimento cerebral e insultos em épocas 

precoces do desenvolvimento embriológico poderiam representar indicadores de 

risco disfuncionais no córtex (ALBERNAZ et al.,1996; CHO et al, 2007; CONRAD et 

al., 2009). A literatura atual tem contemplado estudos com crianças com fissura 
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labiopalatina e demonstrado prejuízos além das condições da malformação facial 

(POPE; SNYDER, 2005; JOAQUIM; TABAQUIM, 2014; TABAQUIM et al., 2014; 

TABAQUIM; FERRARI; SOUZA, 2015; TABAQUIM; VILELA BENATTI, 2016) com 

dificuldades de atenção, linguagem, memória, orientação espacial e praxia 

construtiva visomotora, que repercutem no desempenho escolar e na aprendizagem 

global. 

Antes da alfabetização é necessário que a criança tenha adquirido 

determinadas competências cognitivas, dentre elas o domínio corporal, latitude, 

trajetória, ângulo, orientação e projeção espacial. Neste sentido, a educação 

psicomotora é base para a escola fundamental, tanto do pré-escolar do ensino 

regular, quanto de alunos com alterações no desenvolvimento da aprendizagem. O 

ponto de partida para todos é a noção do próprio corpo, da noção de classificação e 

tomada de consciência sobre os objetos, que constituem o esquema corporal. 

Compreender a organização e os procedimentos de aplicabilidade de 

instrumentos de medida é essencial para a eficiência no atendimento à população 

alvo, como também, para pesquisadores e profissionais das áreas da saúde e 

educação preocupadas em utilizarem, cada vez mais, medidas e instrumentos 

confiáveis e apropriados para gerir processos diagnósticos e programas de 

intervenção eficazes. 

Novos desafios são enfrentados pelos profissionais da área de reabilitação 

pediátrica com relação à identificação precoce de disfunções ou alterações no 

desenvolvimento infantil. Em decorrência deste aumento da demanda, foram 

desenvolvidos testes e escalas para mensuração da função motora. (ROSSETTO; 

WINKELMANN; BONAMIGO; STRASSBURGER; STEIN, 2015). 

Entretanto no Brasil, o desafio de identificar precisamente as alterações 

psicomotoras é agravado pela escassez de instrumentos de avaliação padronizados 

e validados para a nossa população, sendo mais utilizados testes e escalas 

internacionais, em sua maioria, publicados na língua inglesa (SILVA, ROCHA, 2015). 

A utilização de testes não validados pode causar contradições na aplicação entre 

examinadores, bem como, nas respostas dos examinados, devido às diferenças 

culturais entre a população original e a brasileira. Desta forma, estudos que visem à 

padronização e validação de avaliações para a população infantil e cultura brasileira 

são relevantes e necessários.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR 

 
O perfil psicomotor representa a qualidade da interação entre o psíquico e o 

motor no desenvolvimento da criança (FONSECA, 2012a; COELHO et al., 2016). O 

“perfil” do ser humano é moldado de acordo com os estímulos que são oferecidos, 

considerando a maturação do Sistema Nervoso Central e os fatores (motor, 

cognitivo, social, afetivo, cultural, econômico) envolvidos no contexto (PEREIRA, 

2005; COELHO et al., 2016). Para Fonseca, (2012b), esse desenvolvimento envolve 

a ação e todas as possibilidades de ação, envolvendo um componente externo que 

é a ação e um componente interno ou simbólico, ou seja, a representação do corpo 

e suas possibilidades de ação. 

O desenvolvimento motor, por sua importância no processo de crescimento e 

maturação na infância e adolescência, tem sido foco de vários estudos nas últimas 

décadas (SOARES et al., 2014). Para Wijnhoven et al., (2004) e Almeida et al. 

(2016) o desenvolvimento motor é organizado a partir do início da concepção; 

seguindo os princípios do domínio motor, afetivo-social, cognitivo e ambiental vão se 

diferenciando gradativamente. O resultado da interação de todos esses fatores após 

o nascimento e nos primeiros meses é expresso pelo comportamento motor, 

indicando sua importância no desenvolvimento do ser humano.  

O desenvolvimento motor, ao longo da vida, envolve ganhos e melhorias e, 

também, perdas e diminuições de desempenho (POTTER; GREALY; O´CONNOR, 

2009; MANOEL, 2000). As aquisições motoras podem variar entre os indivíduos, 

sendo que os marcos motores podem não ser atingidos ou plenamente 

estabilizados. Porém, a seqüência global do desenvolvimento não deixa de existir. 

Durante a aquisição de cada habilidade, o desempenho motor passa de instável 

para estável. Quando chega a um grau de muita estabilidade, o organismo pode 

aprender outra habilidade, ou alguma variação das já aprendidas, e surge 

novamente a instabilidade. Quanto mais adaptado ao ambiente, maior flexibilidade o 

organismo apresenta. Isso quer dizer a criança apresenta um padrão específico de 

desenvolvimento, que depende tanto das estruturas orgânicas quanto das 

influências ambientais (SMITH; THELEN, 2003; NÓBREGA; ANDRADE, 2015). 
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 Assim, é necessário um equilíbrio entre o indivíduo e o meio que ocorre 

seguindo programas fortemente determinados pela genética, com gradativo 

aprendizado sobre o meio e com novas possibilidades de reações mais elaboradas. 

O aprendizado implica na mudança de um comportamento por meio da experiência 

e exige como pré-requisitos a aquisição de conhecimento a respeito do meio e a 

capacidade para estocar essa aquisição, por meio da memória (MANSUR, 2006; 

MORAES; MALUF, 2015). 

Atualmente, pesquisas têm demonstrado interesse no desenvolvimento motor da 

criança em diferentes faixas etárias, devido a uma série de fatores influenciadores 

nas aquisições motoras e comportamentais ao longo da vida (PAPTST; MARQUES, 

2010; LOPES et al.,  2011). Considerando que o desenvolvimento motor depende da 

maturação para atingir níveis mais adequados das habilidades, sabemos que 

oportunidades efetivas para a prática, instruções de qualidade e um ambiente 

favorável colaboram para o sucesso no desenvolvimento infantil. Souza, Berleze e 

Valentini (2008) e Brauner (2010) verificaram que após o desenvolvimento de um 

programa de movimento bem elaborado, ocorreram mudanças positivas. 

A criança é um ser humano complexo, dinâmico, que vive em constante 

mudança. O seu desenvolvimento neuropsicomotor ocorre de modo rápido e 

intenso, o que necessita de um acompanhamento de forma objetiva. A avaliação do 

desenvolvimento neuropsicomotor é de extrema importância, pois identifica 

possíveis atrasos e oferece intervenções precoces (AMERICAN ACADEMY OF 

PEDIATRICS, 2006; BRASIL, 2012). 

O diagnóstico precoce é muito importante para que a intervenção comece o mais 

breve possível, considerando que a plasticidade cerebral é muito intensa nos 

primeiros anos de vida, facilitando a aprendizagem (MAHONEY; ROBINSON; 

PERALES, 2004; ROSSETTO, WINKELMANN; BONAMIGO; STRASSBURGER; 

STEIN 2015). Desta maneira, Santos et al. (2009) identificam que o desenvolvimento 

dos aspectos psicomotores organização espacial, lateralidade e esquema corporal, 

são fatores importantes no processo de aprendizagem e desenvolvimento da 

criança, sendo que  é na fase escolar que as crianças constroem com base no seu 

esquema corporal a sua estruturação e orientação no espaço e no tempo, sendo 

fatores relevantes no processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança, pois 

enriquecem as suas possibilidades de desenvolvimento no que se refere à 
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apropriação de conceitos e formas diferenciadas de pensar, por meio de 

experiências.  

Nesse sentido, a avaliação do desenvolvimento na infância torna-se de 

fundamental. Por meio da avaliação é possível traçar o perfil motor do indivíduo 

propiciando estratégias adequadas para a realidade de cada um. E para isso, é 

necessário que o profissional tenha domínio da teoria que o fundamenta para a 

prática clínica diagnóstica e interventiva do desenvolvimento psicomotor. 

O termo “psicomotricidade” surgiu em 1870 visando abordar certos 

fenômenos clínicos sobre as mudanças do corpo, ao longo da civilização humana, 

que não podiam ser explicados pelo modelo anátomo-clínico adotado até então 

(OLIVEIRA, 2013). A história do corpo está assinalada por diferentes concepções 

que a humanidade foi construindo a seu respeito. Considerando que criança vai 

moldando seu corpo ao longo do desenvolvimento, compreende-se assim a sua 

subjetividade, história e cultura, pois desenvolve processos de organização e 

expressão que vão além da sua constituição, representando a identidade da pessoa 

(COSTA, 2012; MORAES; MALUF, 2015).  

Na década de 70, devido à influência dos trabalhos de Wallon, surgem os 

trabalhos na educação psicomotora, por Le Boulch, que desde 1966, em seu livro “A 

Educação pelo Movimento”, tinha como objetivo inicial sensibilizar os professores do 

primeiro grau, quanto ao problema da educação psicomotora na escola, pois era um 

contexto desfavorável à pedagogia da época, centrada na aquisição das 

“Habilidades Escolares de Base”. Somaram-se a estes os trabalhos de L. Pick, P. 

Vayer, André Lapierre, Bernard Auconturier, Defontaine, J. C. Coste (FALCÃO, 

BARRETO, 2009). Na década de 80, Le Camus refere que os grandes pilares da 

psicomotricidade dos tempos modernos são: coordenação estático-dinamica e 

óculo-manual; organização espacial e temporal; estrutura do esquema corporal, 

afirmação da lateralidade e domínio tónico (FALCÃO, BARRETO, 2009). 

  Para Fonseca (2012a), o desenvolvimento psicomotor envolve um 

componente externo que é o movimento e um componente interno, que é simbólico, 

ou seja, a representação do corpo e suas possibilidades de ação. O autor faz 

referência às habilidades do corpo ou somatognosia, equilibração, coordenação 

dinâmico manual, lateralidade, controle da respiração, estruturação espaço-

temporal, ritmo, dissociação e tonicidade. Rosa Neto et al. (2007) cita motricidade 



16 

fina, motricidade global, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial, 

organização temporal e lateralidade. 

A primeira infância é um período critico para o desenvolvimento das 

habilidades motoras fundamentais e situações interferentes à essa evolução 

poderão comprometer a aquisição de competências motoras, com implicações no 

desenvolvimento cognitivo, psicomotor e socio-afetivo da criança (HARDY et al., 

2010; SUN et al., 2011; KAMBAS et al., 2012). 

As habilidades percepto-motoras de crianças entre 2 e 6 anos encontram-se 

em pleno desenvolvimento tanto aquisitivo quanto de automatização, por isso, 

confundem direção, domínio do esquema corporal, a organização temporal e 

espacial. Da mesma forma, os movimentos bilaterais, como o pular, não apresentam 

tanta consistência nas atividades unilaterais, uma vez que o controle motor refinado 

ainda não está totalmente estabelecido (MARONESI et al., 2015). Na segunda 

infância, que é a faixa etária dos 6 aos 10 anos, as crianças apresentam 

definidamente a preferência manual e os mecanismos perceptivos visuais 

encontram-se firmemente estabelecidos. No início desta etapa do crescimento, o 

tempo de reação ainda é lento, o que causa dificuldades com a coordenação visuo-

manual/pedal. Para Piaget (1980), nesta idade as crianças estão na fase de 

operações concretas, onde as associações, a identidade, a razão dedutiva, os 

relacionamentos e as classificações já estão bem desenvolvidas (GALLAHUE; 

OZMUN; GOODWAY, 2003; TIECHER; RODRIGUES; TOIGO, 2015).  Nesta fase, a 

maioria das habilidades motoras fundamentais tem potencial para estarem bem 

definidas, mas as atividades que envolvem os olhos e os membros desenvolvem-se 

lentamente. Este período marca a transição do refinamento das habilidades motoras 

fundamentais para as refinadas que propiciam o estabelecimento de jogos de 

liderança e o desenvolvimento de habilidades atléticas (GALLAHUE; OZMUN; 

GOODWAY, 2003).  

Na evolução psicomotora da criança ocorrem dois processos que se 

complementam e se inter-relacionam, a diferenciação e a integração. Esses 

processos acontecem de forma recíproca e simultânea, resultando em aumento de 

força, de rapidez, de precisão e facilidade de movimento. Assim, a agitação e a 

imperícia motora dos primeiros meses são substituídas por uma sucessiva precisão 

e aperfeiçoamento do controle mental sobre o comportamento motor como 
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consequência da organização da corticalização e consequente processo de 

mielinização (NICOLA, 2004).  

À medida que ocorre o contato da criança com o meio, a motricidade 

estabelece cada vez mais dependência recíproca com a consciência, sendo que o 

progresso das estruturas motoras e neuro-perceptivas interferem no grau de 

maturidade intelectual. Conforme a criança adquire comportamentos motores ocorre 

uma movimentação ativa e intencional, na mesma medida em que ela vai 

conhecendo as suas possibilidades físicas, sensoriais e mentais (OLIVEIRA, 2002; 

FERREIRA et al., 2015). O desenvolvimento motor constitui-se por um processo de 

aquisições de habilidades que modificam o comportamento motor de um sujeito, 

sendo que esse pode ser classificado em dois grandes grupos: comportamento 

motor grosso ou global e comportamento motor fino ou adaptativo (PESSOA, 2003; 

ANDRADE; LUFT; ROLIM, 2004). O comportamento motor grosso ou global, ou 

também denominado de coordenação motora global, refere-se à atividade dos 

grandes músculos, responsáveis pela manutenção postural e pelos movimentos 

globais (OLIVEIRA, 2002). O desenvolvimento das habilidades motoras globais 

possui uma grande variabilidade e depende tanto da maturação neurológica como 

das oportunidades de exploração e interação no ambiente onde estão inseridos 

(THELEN, 1995; SANTOS et al., 2015). 

Atualmente existe um consenso entre os pesquisadores interacionistas do 

desenvolvimento humano, que defendem o ocorre a partir da interação do indivíduo 

e ambiente. Para Caetano, Silveira e Gobbi (2005), as mudanças nos padrões de 

movimento ocorrem pela interação de fatores como a genética do indivíduo, as 

exigências da tarefa e o ambiente, e modificadas à medida que o organismo evolui. 

Para Gabbard, Caçola e Rodrigues (2008), desenvolvimento motor é o estudo das 

modificações no comportamento motor influenciadas por fatores biológicos e 

ambientais. Segundo Bronfenbrenner (1996), ambiente ecológico é definido por 

subsistemas interligados (microssistema, mesossistema, exossistema e 

macrossistema) e as dimensões do tempo (microtempo, mesotempo e macrotempo). 

No nível mais profundo está a pessoa em desenvolvimento. O segundo nível mostra 

a relação entre esses contextos onde a pessoa em desenvolvimento participa. O 

terceiro nível do modelo ecológico nos leva ainda mais longe e evoca a hipótese de 

que o desenvolvimento da pessoa é profundamente afetado por eventos que 
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ocorrem em contextos em que a pessoa não está ainda presente 

(BRONFENBRENNER, 1994; ESPOSITO; SETOH; BORNSTEIN, 2015).  

A sensibilidade interoceptiva, proprioceptiva e exteroceptiva, que 

correspondem ao circuito sensório-motor integrada à função motora, caracterizam as 

gnosopraxias (PIAGET, 1977). A gnosia se refere ao reconhecimento e à noção dos 

objetos e acontecimentos (input); a praxia, são as aquisições motoras ou habilidades 

expressivas (output). Desta forma, a gnosopraxia implica na compreensão da 

organização psicomotora, fundamental para o aprendizado e desenvolvimento da 

criança. Associada a essas funções está a noção de somatognosia, ou sejam da 

imagem corporal que a criança adquire. O corpo, além de ser uma constelação 

somática, é um embrião da inteligência e a base da comunicação entre os seres 

humanos. A construção do ato motor envolve processos psíquicos superiores de 

organização, principalmente de atenção, de processamento sequencial e 

simultâneo, de planificação (programação e antecipação), de regulação e execução 

(FONSECA, 2008a). 

Pesquisas que envolveram a identificação de dificuldades motoras são de 

relevância, uma vez que em muitos casos as crianças não são diagnosticadas, o 

que vem a causar prejuízos em diversas esferas da vida destas crianças. Estes 

prejuízos podem estar relacionados a problemas escolares ou dificuldades de 

aprendizagem (SMITS-ENGELSMAN; NIEMEIJER; VAN GALEN, 2001; SOUZA et 

al., 2007; SILVA; BELTRAME, 2011), baixa auto-eficácia, dificuldades de 

relacionamento com colegas e baixo interesse em atividades de lazer (CAIRNEY et 

al., 2005).  

Wiggers e Benck (2010) e Neves et al. (2016) observaram que as experiências 

da criança na primeira e segunda infância determinaram a extensão do seu 

desenvolvimento. Esse desenvolvimento humano permanece durante tempos, o que 

garante a qualidade das habilidades adquiridas, aprendizado e domínio das 

competências e habilidades motoras que irão resultar em movimentos mais 

evoluídos e precisos. As conquistas adquiridas na fase da educação infantil e dos 

anos iniciais do ensino fundamental são determinantes para o desenvolvimento 

motor das crianças, porém a falta de um desenvolvimento motor adequado trará 

consequências negativas para o desenvolvimento. 
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O desenvolvimento infantil satisfatório, principalmente nos primeiros anos de 

vida, contribui para a formação de competências necessárias ao enfrentamento de 

adversidades acadêmicas e sociais (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA 

SAÚDE, 2005). Estudos que viabilizem a identificação de recursos 

neuropsicomotores podem contribuir na compreensão e na organização de 

procedimentos facilitadores e minimizantes de impactos funcionais, tanto numa 

população afetada quanto na geral. E a identificação dos recursos só será possível 

se puder contar com procedimentos que garantam indicadores confiáveis e 

apropriados. 

Estudos recentes de crianças com fissura labiopalatina com condição 

decorrente da má fusão dos tecidos do rosto durante a formação embrionária é uma 

população afetada no desenvolvimento que têm demonstrado prejuízos em diversas 

funções cognitivas, tanto verbais (RICHMAN, MCCOY, CONRAD, NOPOULOS, 

2012; JACOB; TABAQUIM, 2014; CONRAD et al., 2014) quanto não-verbais (KAPP-

SIMON;  KRUECKEBERG, 2000), dentre essas últimas as relacionadas às 

habilidades perceptuais visomotoras (DE VOLVER et al., 2013; TABAQUIM et al.,  

2014; TABAQUIM; FERRARI; SOUZA, 2015). 

 

2.2. HABILIDADES COGNITIVAS PERCEPTO-MOTORAS EM CRIANÇAS COM 

FISSURA LABIOPALATINA 

 

O desenvolvimento craniofacial normal dos vertebrados é um evento 

complexo e dinâmico, o qual envolve múltiplos estágios do desenvolvimento, 

iniciando com a formação da crista neural, necessária ao desenvolvimento do 

sistema nervoso central. O sistema nervoso central (SNC), fundamental para o 

desenvolvimento do complexo craniofacial, surge da placa neural, uma camada 

homogênea de células epiteliais que constituem a superfície dorsal no estágio de 

gástrula. À medida que a placa neural se dobra para formar o tubo neural, o final 

anterior alargado se segmenta em três vesículas. Essas vesículas são os primórdios 

do desenvolvimento do cérebro anterior (prosencéfalo), cérebro médio 

(mesencéfalo) e cérebro posterior (rombencéfalo). A expansão do cérebro anterior 

dá origem ao processo frontonasal e, as células da crista neural, derivadas do 

cérebro médio e do cérebro posterior (que, nesse momento, encontra-se 
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segmentado em 8 pares de rombômeros), migram para a região dos arcos 

faríngeos, dando origem à maioria do mesênquima dos arcos faríngeos, os quais 

estão intimamente relacionados ao desenvolvimento das regiões média e baixa do 

complexo craniofacial (CHAI ET AL., 2000; WILKIE E MORRIS-KAY, 2001; MAO E 

NAH, 2004). Dessa forma, o ponto central do desenvolvimento craniofacial é a 

segmentação do SNC que, em conjunto com a migração das células da crista 

neural, dão origem à grande parte da cabeça e do pescoço e de seus 

compartimentos associados e individualizados. 

A disrupção na regulação do processo de desenvolvimento craniofacial, 

causado por fatores genéticos e/ou ambientais, pode resultar em diferentes tipos de 

anomalias craniofaciais, as quais incluem, principalmente, alterações estruturais de 

SNC, defeitos de fechamento dos ossos do crânio, defeitos de linha média 

craniofacial, fissuras orofaciais típicas e atípicas, e alterações de primeiro e segundo 

arcos faríngeos (WILKIE; MORRIS-KAY, 2001). Dentre as malformações 

determinadas por alterações da morfogênese encontram-se as fissuras 

labiopalatinas, as quais apresentam sua etiologia de herança multifatorial, sendo o 

fator hereditário identificado em cerca de 35% e 65% associado à ação ambiental 

(MANOEL, 2006). 

As alterações morfológicas em indivíduos com fissura labiopalatina, além de 

resultar interferência na estruturas e em algumas funções, comprometem tanto a 

estética quanto a eficiência de vários sistemas, dentre eles, o estomatognático, que 

interferem no processo de comunicação, com danos para a aprendizagem e 

interação social, assim como, no desenvolvimento de competências cognitivas e 

afetivas (MCARTHUR E BISHOP, 2004).  

Entretanto para que desenvolvam as habilidades percepto-motoras é 

importante a integridade do Sistema Nervoso Central e Sistema Nervoso Periférico 

resultando no desenvolvimento neuropsicomotor normal. O desenvolvimento motor 

está intimamente relacionado ao desenvolvimento do sistema perceptivo (MEDINA; 

ROSA; MARQUES, 2006). A percepção resulta em estímulos sensoriais, que 

desencadeiam uma ação, a habilidade cognitiva ou motora, sendo assim, problemas 

na percepção pode afetar o aprendizado de habilidades motoras (COUTINHO; 

SOUZA, 2014).  
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O desenvolvimento perceptivo-motor decorre da organização de novas 

informações somadas às já existentes, imprescindível para o movimento eficaz. O 

processo perceptivo-motor ocorre em diferentes fases, tais como, o estímulo, a 

recepção de informações ambientais, o processamento, a escolha adequada e a 

realização do movimento (GALLAHUE; OZMUN, 2005). Por exemplo, quando um 

estímulo (ex.: uma bola lançada) é dado, as informações sensoriais do ambiente são 

coletadas pelos receptores especializados (ex.: tátil, auditivo) e são transmitidos ao 

cérebro como energia neural. Lá ocorre o processamento e a comparação da 

informação recebida com a informação já armazenada anteriormente, possibilitando, 

então, a escolha da melhor opção de movimento. Quando o movimento é realizado, 

acontece o feedback por meio de receptores especializados para a informação ser 

moldada ou armazenada (PAYNE; ISAACS, 2007). 

 Para Pinheiro, Martinez, Fontaine (2014), a integração viso motora é definida 

como o grau em que a percepção visual e os movimentos das mãos e dedos estão 

coordenados. Porém, caso não sejam executados de forma coordenada, surgem as 

disfunções psicomotoras, prejudicando o desempenho da criança no seu papel 

ocupacional na realização de diversas atividades de vida diária, como comer, no 

auto-cuidado e no lazer. Também se constata impacto nas atividades acadêmicas, 

como observado em cópia de figuras, recorte e escrita, entre outras. 

Tabaquim, Ferrari e Souza (2015) investigaram a percepção visual de 

crianças com fissura labiopalatina não sindrômica e sem prejuízo intelectual, com 

idade entre 10 anos e 10 anos e 11 meses, por meio da avaliação neuropsicológica, 

identificaram que aquelas com o tipo transforame foram as mais prejudicadas nas 

funções visomotoras, com domínios perceptivos construtivos classificados abaixo da 

média esperada para a faixa etária. 

Conrad et al. (2009), realizaram avaliação neuropsicológica em crianças com 

e sem fissura labiopalatina não sindrômicas, com idade entre 7 e 17 anos de ambos 

os sexos, encontrando alterações nas funções verbais e de memória nos 

participantes com fissuras labiopalatinas. 
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2.3 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PSICOMOTORA 

 

Vários protocolos de avaliação do desenvolvimento têm sido utilizados para 

identificar possíveis alterações no desenvolvimento motor, baseados na teoria 

neuro-maturacional, pois destacam a avaliação dos reflexos primitivos e as 

aquisições neuropsicomotoras esperadas para cada faixa etária, como métodos 

preditivos de anormalidade e/ou integridade do processo de maturação do sistema 

nervoso central (RESTIFFE, 2004). O surgimento de novos pressupostos teóricos 

proporcionou que demais instrumentos fossem desenvolvidos procurando avaliar a 

movimentação e o perfil psicomotor, considerando inúmeros fatores que podem 

influenciar no movimento e nas aquisições motoras ao longo da vida.  

A Bateria Psicomotora (BPM), desenvolvida por Fonseca (2012b) foi um dos 

instrumentos que teve como proposta estabelecer o perfil psicomotor por meio de 

um conjunto de tarefas que permite detectar alterações funcionais, cobrindo a 

integração sensorial e perceptiva que se relaciona com o potencial de aprendizagem 

da criança. Desta forma, a BPM tem demonstrado a sua utilidade como um 

instrumento de observação do perfil psicomotor e como um dispositivo clínico que 

pode auxiliar na compreensão dos problemas de comportamento e de 

aprendizagem, evidenciados pelas crianças e jovens dos 4 aos 12 anos (FONSECA, 

2012b). 

A BPM analisa qualitativamente os sinais psicomotores, comparando-os com 

as funções dos sistemas básicos do cérebro, subtraindo da sua aplicação clínica, 

significações funcionais que possam explicar o potencial de aprendizagem da 

criança observada. Identifica as funções que envolvem as três unidades 

fundamentais do cérebro (LURIA, 1979). A primeira unidade regula o tônus e o 

ajustamento postural; a segunda unidade assegura o processamento da informação 

proprioceptiva (noção do corpo) e exteroceptiva (estruturação espaço-temporal); e a 

terceira unidade regula e verifica a atividade práxica.  

A designação de domínios psicomotores é equivalente à noção de funções, por 

isso, os domínios que compõem a BPM, segundo o autor, traduzem atividades 

complexas adaptativas, com contribuições específicas no todo funcional, que 

compreende a atividade mental expressa na psicomotricidade (FONSECA, 2012b).  
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Em termos ontogenéticos, a organização destes sete domínios confirma a 

hierarquização vertical do modelo Luriano, segundo Fonseca (2012a) 

- tonicidade: aquisições neuromusculares, conforto tátil e integração de 

padrões motores antigravíticos (do nascimento aos 12 meses);  

- equilíbrio: aquisição da postura bípede, segurança gravitacional, 

desenvolvimento dos padrões locomotores (dos 12 meses aos 2 anos); - 

lateralidade: integração sensorial, investimento emocional, desenvolvimento das 

percepções difusas e dos sistemas aferentes e eferentes (dos 2 anos aos 3 anos);  

- noção do corpo: noção do Eu, conscientização corporal, percepção corporal, 

condutas de imitação (dos 3 aos 4 anos)  

- estruturação espaço-temporal: desenvolvimento da atenção seletiva, do 

processamento da informação, coordenação espaço-corpo, proficiência da 

linguagem (dos 4 aos 5 anos);  

- praxia global: coordenação oculomanual e oculopedal, planificação motora, 

integração rítmica (dos 5 aos 6 anos);  

- praxia fina: concentração, organização, especialização hemisférica (dos 6 aos 

7 anos).  

A interpretação dos resultados da BPM leva em consideração as três unidades 

funcionais três unidades funcionais básicas do cérebro humano (LURIA, 1964), tais 

como: 

- 1ª unidade: é o bloco do tônus, da energia e do estado de vigilância, e inclui o 

tronco cerebral superior e a formação reticular;  

- 2ª unidade: bloco de input, recodificação e armazenamento da informação, e 

inclui regiões posteriores hemisféricas; 

- 3ª unidade: bloco que inclui tipicamente zonas motoras e regiões anteriores do 

cérebro, com traços mais complexos. 

Fonseca (2012a) ressalta que problemas de tremor, desorientação espacial, 

assomatognosias, apraxias e agnosias são efetivamente sintomas patológicos que 

ocorrem em qualquer idade, e, portanto, necessitam de atenção especial quando se 

trata de investigação clínica.  
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Outros aspectos importantes do desenvolvimento de infantil são as 

características somáticas, os desvios posturais e a respiração. Fonseca (2012a), 

caracteriza os aspectos somáticos como mesomorfo: estrutura muscular e atlética do 

corpo; endomorfo: aspecto arredondado e amolecido do corpo, troncos extensos e 

membros curtos; ectomorfo: linearidade e magreza corporal, com tronco reduzido e 

membros compridos. 

Nos períodos do desenvolvimento da infância e da adolescência ocorrem 

importantes modificações como aspectos somáticos, hormonais até a formação do 

sistema musculoesquelético, podendo contribuir para complicações físicas sendo 

irreversíveis na fase adulta (PEREIRA, CASTRO, BERTONCELLO, DAMIÃO, 

WALSH, 2013)  

Apesar da desaceleração na velocidade de crescimento ósseo com os anos, 

vários aspectos relacionados às posturas e hábitos das crianças passam a ser 

determinantes para o desenvolvimento muscular e esquelético. Principalmente no 

período de sete a 12 anos de idade, quando ocorre a busca do equilíbrio às novas 

proporções do corpo, evidenciam-se as transformações. Nesta fase, ossos e 

músculos estão em formação e acarretam desvios posturais, com a possibilidade 

dos agravos ocasionarem dificuldades respiratórias. Nesse período, ossos e 

músculos estão em formação e acarretam desvios posturais, com a possibilidade 

dos agravos ocasionarem dificuldades respiratórias. (RODRIGUES et al., 2003) 

As alterações na coluna vertebral estão ligadas ao aumento de suas curvaturas 

fisiológicas ou ao aparecimento de curvaturas laterais (escoliose). Os desvios 

posturais mais freqüentes são: cabeça inclinada, com rotação, elevação, depressão, 

protusão e retração dos ombros, abdução ou adução escapular, inclinação, rotação, 

anteversão e retroversão da cintura pélvica, valgo, varo, hiperextenso e flexo nos 

joelhos e, valgo varo e equinismo nos pés. Esses desalinhamentos são facilmente 

observados em quem permanece na postura ortostática ou em sedestação, 

favorecendo o desequilíbrio muscular, ocasionando alterações nas condições 

respiratórias e nas emoções expressas em atitudes corporais (MAGEE, 2002). 

Campos et al., (2008)  identificaram o perfil psicomotor de crianças de baixo 

nível socioeconômico e verificaram o efeito nelas de um programa de intervenção 

psicomotora. Participaram do estudo seis crianças do sexo masculino, na faixa de 10 

a 12 anos (11,5±0,92). Os participantes foram avaliados utilizando-se uma bateria 
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psicomotora que avalia sete fatores psicomotores: tonicidade, equilíbrio lateralidade, 

noção do corpo, estruturação espaço-temporal, praxia global e fina; de acordo com o 

desempenho da criança, os fatores são pontuados de 1 a 4; o escore 1 refere-se ao 

perfil apráxico, 2 ao dispráxico, 3 ao eupráxico e 4 ao hiperpráxico. Com base nas 

dificuldades detectadas foi elaborado um programa de intervenção psicomotora, 

aplicado durante três meses, em 16 sessões de uma hora de duração, duas vezes 

por semana. Ao término da intervenção os participantes foram reavaliados. Pela 

avaliação inicial, o perfil dos participantes foi predominantemente eupráxico nos 

fatores equilibração, lateralização, noção do corpo, praxia global e praxia fina; nos 

fatores tonicidade e estruturação espaço-temporal o perfil foi predominantemente 

dispráxico. Após o programa de intervenção houve aumento estatisticamente 

significativo (p<0.05) na pontuação nos fatores tonicidade, equilibração, estruturação 

espaço-temporal, praxia global e praxia fina, sugerindo que o programa de 

intervenção psicomotora aplicado beneficiou o desempenho psicomotor de crianças 

de baixo nível socioeconômico.  

Souza, Santos, Borges e Pinheiro (2015) avaliaram crianças de 6 a 10 quanto 

aos aspectos relacionados ao nível socioeconômico, estado nutricional e a 

coordenação motora grossa. Foi utilizado o protocolo Korperkoodinationtest fur 

Kinder (KTK) para coordenação motora grossa, o critério de classificação econômica 

Brasil e a classificação de Waterlow foram usados. Dessa maneira observou-se os 

grupos de menor nível socioeconômico apresentaram diferenças estatísticas para 

provas da coordenação motora grossa, relacionadas á força muscular. Isso pode ser 

explicado por Versan (2010) em seu estudo que verificou o desempenho motor das 

crianças de 7 a 8 anos de idade relacionado com as condições socioeconômicas e 

pode perceber que o inadequado padrão alimentar e as precárias condições 

ambientais são fatores importantes que interferiram no pleno desempenho motor 

dessas crianças. 

Silva e Dounis (2014) traçaram o perfil do desenvolvimento motor em crianças 

entre 9 e 11 anos com baixo rendimento escolar da rede municipal de ensino da 

cidade de Maceió, AL, utilizando a Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) 

verificaram que as crianças apresentaram perfis motores que variaram de “normal 

médio” a “muito inferior”, apontando estreita relação entre desenvolvimento motor e 

baixo rendimento escolar, enfatizando a importância da intervenção psicomotora 

para a maturação de padrões motores mais complexos. 
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Com isso, ressalta-se a importância de uma avaliação sistematizada, com 

métodos e instrumentos voltados à compreensão do desenvolvimento da criança e 

suas habilidades psicomotoras. No processo de avaliação das habilidades 

psicomotoras, devem ser considerados os recursos estratégicos para a obtenção de 

informações que possam ser clinicamente válidos. Um instrumento de avaliação bem 

projetado deve possuir confiabilidade, validade e objetividade muito forte. Contudo, 

faz-se necessário verificar as propriedades psicométricas desse instrumento, pois 

níveis satisfatórios de validade e confiabilidade de um instrumento de avaliação não 

são garantidos quando é utilizado em uma população culturalmente diferente 

daquela para a qual foi desenvolvido (BEHLING; LAW, 2000; EICKMANN; EMOND; 

LIMA, 2016).  

 

2.4 PROCESSOS DE VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

O processo de validação, recomendado pela literatura internacional (HOGAN, 

2006), segue cinco etapas, tais como: Validade Preliminar, Validade do Conteúdo, 

de Critério, de Constructo, e de Consistência Interna. 

 

2.4.1 Validade Preliminar 

Um processo de avaliação compreende a utilização de instrumentos válidos, 

elaborados eficazmente e adaptados para população específica, além de um 

ambiente favorável e, principalmente, de um avaliador capaz de reconhecer a 

dinâmica do desenvolvimento das habilidades, de observar e quantificar resultados, 

além de identificar atributos positivos e não somente suas limitações (ALMEIDA et 

al., 2008; COUTO; LEAL; PITTA, 2016). 

A elaboração e a validação de instrumentos para uma avaliação envolvem a 

aplicação de testes psicométricos e estatísticos, com intuito de responder a alguns 

questionamentos inerentes ao processo, tais como: o teste atinge o objetivo 

proposto? Pode-se confiar nos resultados finais da mensuração? Em busca destas 

respostas, torna-se possível reconhecer qualidades primárias do instrumento, como 

a consistência interna, a confiabilidade e a validade (VALENTINI et al., 2008; 

NOVATO; GROSSI; KIMURA, 2008; CARPES et al., 2008).  
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Para Raymundo (2009), o processo de medida não visa obter apenas escores 

numéricos, mas examinar as situações relativas à aprendizagem, ocorridas por meio 

do ensino, às respostas dos indivíduos às situações apresentadas e à classificação 

segundo suas respostas, que constituem o elemento nuclear do processo de 

medida. É a partir delas que toda uma superestrutura estatística é constituída para 

possibilitar um julgamento do seu desempenho. A estatística, longe de ser apenas 

uma complicação matemática, tem se mostrado um instrumento extremamente útil 

na organização e na interpretação dos dados. 

Não se podem considerar as respostas como um valor em si, um produto final, 

mas como um elemento por meio do qual se pode inferir a qualidade do 

desempenho do participante. Para minimizar a possibilidade de julgamentos 

subjetivos e transformar um teste num instrumento hábil, com objetivos de 

verificação e avaliação, é importante que possua dois requisitos básicos: a 

fidedignidade e a validade (VIANNA, 1978; 1989). 

De acordo com Hayes (1995) e Torres-Lagunas et al., (2015) a validade refere-

se ao grau com que a escala utilizada no instrumento (e consequentemente este 

próprio) realmente mede o objeto para o qual ela foi criada para medir, e a 

confiabilidade é definida como o grau com que as medições estão isentas de erros 

aleatórios. Segundo Trochim (2003), a consistência interna refere-se ao grau com 

que os itens de um instrumento estão correlacionados entre si e com o resultado 

geral da pesquisa, o que representa uma mensuração da confiabilidade do mesmo. 

O método de consistência interna baseado no Alfa de Cronbach permite 

estimar a confiabilidade de um instrumento de medida por meio de um conjunto de 

itens que, se espera, meçam o mesmo constructo ou dimensão teórica (HAYES, 

1995). A validade de um instrumento se refere ao grau em que o mesmo mede 

aquilo que pretende medir. A confiabilidade da consistência interna do instrumento 

pode ser estimada com o Alfa de Cronbach. A medida da confiabilidade mediante o 

alfa de Cronbach assume que os itens (medidos na escala tipo Likert) (WELCH; 

COMER, 2001) meçam um mesmo constructo e que estão altamente 

correlacionados. Quanto mais próximo encontrar o valor do alfa a (1), maior será a 

consistência interna dos itens analisados. A confiabilidade da escala deve ser obtida 

sempre com os dados de cada amostra, para garantir a medida confiável do 

constructo (WELCH; COMER, 2001; CUNHA; ALMEIDA NETO; STACKFLETH, 
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2016). Para Huh, Delorme e Reid (2006), o valor de confiabilidade em estudos 

confirmatórios deve estar entre 0,7 e 0,8. George e Mallery (2003) recomendam os 

seguintes coeficientes de alfa de Cronbach, conforme Quadro 1: 

 
Quadro 1 – Coeficientes de alfa Cronbach  
 

Coeficiente alfa Classificação 

>0.9 Excelente 

>0.8 Bom 

>0.7 Aceitável 

>0.6 Questionável 

>0.5 Pobre 

<0.5 Inaceitável 

Fonte: George D, Mallery, P. SPSS for Windows step by step: a simple guide and reference. 11.0 

update. Boston: Allyn & Bacon; 2003. 

 

2.4.2 Validade do Conteúdo 

A validade pode ser verificada em diferentes perspectivas, enfocando-se o 

constructo, o conteúdo e/ou o critério. Recorre-se às evidências de validade de 

critério quando se procura avaliar o grau com que o instrumento discrimina, de 

acordo com um critério padrão, pessoas que diferem em determinadas 

características (ANASTASI; URBINA, 2000).  

Em termos gerais, a validade de um instrumento está relacionada à “precisão 

do instrumento em medir o que se propõe medir” (PERROCA; GAIDZINSKI, 1998; 

CUNHA; ALMEIDA NETO; STACKFLETH, 2016), ou seja, um instrumento é válido 

quando sua construção e aplicabilidade permitem a fiel mensuração daquilo que se 

pretende mensurar. Quando se fala em validação de instrumentos de medidas, as 

técnicas mais conhecidas são: validade de conteúdo, validade de aparência, 

validade de critério e validade de constructo (MARTINS, 2006). A validade de 

conteúdo, um dos tipos de validação utilizados nesta investigação, é a determinação 

da representatividade de itens que expressam um conteúdo, baseada no julgamento 

de especialistas em uma área específica (RUBIO et al., 2003). Isso significa que a 

validação de conteúdo determina se o conteúdo de um instrumento de medida 
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explora, de maneira efetiva, os quesitos para mensuração de um determinado 

fenômeno a ser investigado. 

A validação de instrumentos, consagradamente apresentada como pesquisas 

metodológicas ou de desenvolvimento, utiliza estratégias mistas para verificar e 

desenvolver as propriedades de validade e confiabilidade dos mesmos (SOUSA; 

DRIESSNACK; MENDES, 2007).  De acordo com Beaton et al. (2000), diferentes 

etapas estão dispostas para assegurar uma versão válida e fiel do instrumento de 

pesquisa: (1) preparação de uma versão preliminar; avaliação e modificação desta 

versão; avaliação da versão experimental por um estudo piloto; (2) pesquisa de 

validação do conteúdo; (3) pesquisas de fidedignidade; (4) teste de campo e 

aplicação; (5) pesquisa de validação de constructo e critério; (6) padronização dos 

escores.   

Gjersing, Caplehorne e Clausen (2010) ressaltam que o termo “tradução de 

testes” pode e tem sido substituído pelo termo “adaptação de testes”, enfatizando a 

necessidade de adaptar o instrumento para a cultura do sujeito avaliado, 

possibilitando realizar mudanças em conteúdo e redação, além da tradução para o 

idioma desejado, porém, sempre mantendo as propriedades do instrumento.  

É importante ressaltar que uma tradução adequada requer um tratamento 

equilibrado de considerações linguísticas, culturais, contextuais e científicas sobre o 

constructo avaliado (GRASSI-OLIVEIRA; STEIN; PEZZI, 2006; SACCANI, 2009). 

Dessa maneira tradutores bilíngues independentes devem ser convocados para 

adaptar os itens ao novo idioma (BEATON et al., 2000; GRASSI-OLIVEIRA; STEIN; 

PEZZI, 2006; INTERNATIONAL TEST COMMISSION, 2010). Espera-se que estes 

tradutores possuam uma compreensão do constructo a ser avaliado e que tenham 

habilidade e familiaridade com a escrita de artigos científicos (HAMBLETON, 1996; 

SACCANI, 2009; INTERNATIONAL TEST COMMISSION, 2010). 

Para alguns autores, a validade de conteúdo compreende somente a avaliação 

por um grupo de especialistas (FITZNER, 2007). Entretanto, pesquisadores 

descrevem que a validade de conteúdo é um processo de julgamento sendo 

composto por duas partes distintas. A primeira seria o desenvolvimento do 

instrumento e a segunda a análise de especialistas (POLIT; BECK, 2006; LYNN, 

1986). Durante o desenvolvimento de instrumento, um dos pontos discutidos nessa 
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avaliação é o número e a qualificação desses juízes. A literatura apresenta 

controvérsias sobre esse ponto e indica um mínimo de cinco e um máximo de dez 

pessoas participando desse processo (LYNN, 1986). Outros pesquisadores sugerem 

de seis a vinte sujeitos, sendo composto por um mínimo de três indivíduos em cada 

grupo de profissionais selecionados para participar (HAYNES; RICHARD; KUBANY, 

1995). Nessa decisão, deve-se levar em conta as características do instrumento, a 

formação, a qualificação e a disponibilidade dos profissionais necessários (LYNN, 

1986; GRANT;  DAVIS, 1997; BITTENCOURT et al., 2011).  

O julgamento do instrumento, porém, não é determinado estatisticamente, mas 

resulta do julgamento de diferentes examinadores especialistas, que analisam os 

itens em relação às áreas de conteúdo e à relevância dos objetivos a medir. O 

planejamento do teste tem grande influência na validade de conteúdo, pois é nesse 

momento que se organiza uma amostra representativa de conhecimentos, de 

processos cognitivos e de comportamentos. Nessa fase, os juízes devem relacionar 

os diversos itens do instrumento a fim de caracterizar o equilíbrio do teste, o 

universo dos conteúdos e objetivos do processo instrucional. A finalidade da 

validade de critério está em verificar se o instrumento é capaz de identificar os que 

são efetivamente melhores para uma determinada atividade (VIANNA, 1978; 

MADASCHI et al., 2016). 

 

2.4.3 Validade do Critério  

A validade do critério de um teste refere-se à capacidade de um teste ou uma 

escala prever o desempenho de um indivíduo, se referindo a um critério definido 

previamente. De acordo com Pasquali (2009) a diferença entre os dois é o tempo 

que há entre a coleta de informações pelo teste e a coleta de informações sobre o 

critério. Se for ao mesmo tempo, é validade concorrente. Se os dados de critério 

forem coletados depois das informações sobre o teste, é validade preditiva. 

A validade de critério concorrente existe quando uma interpretação é justificada 

por comparar um teste com as evidências sustentadas ao mesmo tempo da 

validação, isso quer dizer verificar o desempenho do indivíduo quando se está 

aplicando o instrumento, revelando a capacidade com a qual esta pode descrever o 

critério presente (RIKLI, 2000). A validade de critério preditiva tem como objetivo 
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verificar o poder da escala e descrever um critério que será medido futuramente, ou 

seja, o desempenho futuro referente ao critério que está sendo medido 

(CRONBACH; MEEHL, 1955; SACCANI, 2009). 

 

2.4.4 Validade do Constructo  

A validade de constructo refere-se ao grau em que um instrumento de medidas 

se relaciona consistentemente com outras medições assemelhadas derivadas da 

mesma teoria e conceitos que estão sendo medidos. Desse modo, o trabalho de 

validação de um constructo é uma pesquisa científica empírica, porque, definidos os 

constructos que seriam responsáveis pelo desempenho no teste, o avaliador passa 

a formular hipóteses sobre a teoria de constructos e a testá-las empiricamente. Esse 

tipo de validade é estudado quando o investigador deseja entender melhor as 

questões cognitivas e psicológicas que estão sendo medidas pelo teste (MEURER et 

al., 2012). 

 

2.4.5 Validade de Consistência Interna 

A consistência interna analisa a consistência entre os vários itens que 

compõem um instrumento, tendo como base a correlação média entre esses itens 

(ALEXANDRE; COLUCI, 2011). Ela analisa a extensão em que todos os itens 

mensuram o mesmo constructo (TERWEE et al., 2007). Dessa maneira, um 

instrumento apresenta consistência interna ou uniformidade quando todas as suas 

partes mensuram o mesmo conceito (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). Se a escala 

apresenta diferentes domínios mensurando diferentes características, a consistência 

interna deve ser avaliada separadamente para cada parte (DE VON et al., 2007; 

DIMITRO et al., 2001).  

Pode ser avaliada por meio de alguns métodos: correlações totais, coeficiente 

de Kuder Richardson e alfa de Cronbach (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). O método 

das correlações totais mensura a relação entre cada um dos itens e a escala total. 

Apresenta uma correlação para cada questão, porém quando não apresentam uma 

confiabilidade adequada pode ser eliminada do instrumento (ALEXANDRE; COLUCI, 

2011). O coeficiente de Kuder-Richardson (KR-20) é usado para instrumentos que 

têm formato com resposta dicotômica, como por exemplo, respostas de sim ou não 
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(PESUDOVS et al.,  2007, ALEXANDRE;  COLUCI, 2011). Finalmente, o método 

estatístico Alfa de Cronbach compara cada questão de uma escala simultaneamente 

uma com a outra e mede a correlação média entre todos os itens, devendo ter um 

valor maior ou igual a 0,70 (PESUDOVS et al.,  2007, ALEXANDRE;  COLUCI, 

2011). Encontra-se também que valores acima de 0,70 são aceitáveis, acima de 

0,80 são bons e superando 0,90 são excelentes. A confiabilidade também pode ser 

nomeada como precisão, fidedignidade e constância (PESUDOVS et al.,  2007, 

ALEXANDRE;  COLUCI, 2011). 

Dessa maneira, o presente propôs obter evidências da validade de constructo e 

da consistência interna da Bateria Psicomotora proposta por Fonseca (1985) para 

crianças com e sem fissura labiopalatina em fase do ensino escolar fundamental 

numa amostra brasileira. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivo Geral 

 

Obter evidências da validade de constructo e da consistência interna da Bateria 

Psicomotora para crianças em fase do ensino escolar fundamental numa amostra 

brasileira de crianças com e sem fissura labiopalatina. 

 

3.2  Objetivos Específicos 

 

• Examinar evidências de validade de constructo da Bateria Psicomotora 

mediante análises fatoriais. 

• Caracterizar a maturidade perceptivo-motora da dominância lateral, 

esquema corporal, orientação espaço-temporal e motricidade fina de 

crianças com fissura labiopalatina, comparadas ao grupo controle. 

• Identificar a validade incremental da Bateria Psicomotora à avaliação 

perceptivo-motora de crianças com e sem fissura labiopalatina isolada. 
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4  MATERIAL E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo transversal, com emprego da pesquisa de campo, 

descritiva e quantitativa, por meio do método dedutivo. 

 

4.1 CASUÍSTICA 

 

Fizeram parte deste estudo comparativo de validação 102 participantes, ambos 

os sexos, na idade de 8 a 12 anos, cursando o ensino fundamental. Os participantes 

compuseram dois grupos1: 

GI: 51 participantes sem fissura, regularmente matriculados na rede pública de 

escolas brasileiras. 

GII: 51 participantes com fissura labiopalatina, inscritas no Hospital de 

Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo (HRAC-USP). 

No planejamento amostral foram considerados o poder de 80% e α 5%, desvio 

padrão 0,84 e uma diferença mínima a ser detectada de 0.5 na amostra, por ser este 

um instrumento paramétrico do presente estudo. 

 

Critérios de inclusão:  

GI: estar matriculado na rede oficial de ensino público do ensino fundamental; 

estar na faixa etária de 08 a 12 anos de idade; e apresentar o consentimento formal 

para a participação na pesquisa por meio do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Anexo A 

GII: estar inscrito no programa de atendimento do HRAC-USP; ter o 

diagnóstico de fissura labiopalatina; estar na faixa etária proposta no estudo; estar 

matriculado na rede oficial de ensino público do ensino fundamental; e, consentir 

formalmente na participação na pesquisa por meio do TCLE. 

                                                 
1 Pesquisas sobre adaptação de instrumentos têm recebido grande ênfase na comparação de 

resultados por meio de estudos realizados em amostras distintas 
Hambleton. Issues, designs, and technical guidelines for adapting tests into multiple languages and 
cultures. Adapting educational and psychological tests for cross-cultural assessment.2005: 3-38,  
Gjersing L, Caplehorn JRM, Clausen T. Cross-cultural adaptation of research instruments: language, 
setting, time and statistical considerations. BMC Med Res Methodol. 2010;10:13. 
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Critérios de Exclusão: 

GI e GII: apresentar prejuízo intelectual (nível V do instrumento de triagem da 

pesquisa Matrizes Progressivas Coloridas), relatos de alterações neurológicas, 

psiquiátricas, sensoriais ou sindrômicas, decorrentes de informações de prontuário 

clínico hospitalar e acadêmico. 

 

4.2 LOCAL 

 

A coleta de dados do GI foi realizada na escola regular de ensino fundamental 

EEPG Profa Mercedes Paes Bueno. 

O GII foi constituído por usuários do Hospital de Reabilitação de Anomalias 

Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC-USP). Os dados foram 

coletados no Laboratório de Neuropsicologia do HRAC-USP. 

 

4.3 INSTRUMENTOS 

 

4.3.1 Protocolo de Entrevista Estruturada 

Construído para este estudo, o protocolo de entrevista teve o objetivo de 

caracterizar a amostra, considerando as variáveis: idade, gênero, escolaridade, e 

nível socioeconômico, (APÊNDICE A) atendendo aos oito critérios da Secretaria de 

Assuntos Estratégicos para renda familiar (SAE, 2012), de acordo com os níveis: (1) 

extremamente pobre; (2) pobre, mas não extremamente pobre; (3) vulnerável; (4) baixa 

classe média; (5) média classe média; (6) alta classe média; (7) baixa classe alta; (8) alta 

classe alta (ANEXO C). 

 

4.3.2 Teste Matrizes Progressivas Coloridas2 

Constituído por três séries de 12 itens: A, Ab e B, dispostos em ordem de 

dificuldade crescente, cujo objetivo é avaliar o nível intelectual e o raciocínio espaço-

temporal lógico. O instrumento é composto por 30 matrizes, em que falta uma parte 

no conjunto. O desenho faltante é apresentado entre seis alternativas, uma das 

quais completa a matriz corretamente, e deverá ser identificada pelo examinando 

(PASQUALI; WECHSLER; BENSUSAN, 2002). 

                                                 
2 Teste de Psicologia, restrito a profissionais da área. Neste estudo, será administrado por uma psicóloga 
colaboradora. 
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4.3.3 Bateria Psicomotora de Fonseca  

A Bateria Psicomotora (BPM) foi composta considerando sete fatores 

psicomotores: tonicidade, equilíbrio, lateralização, noção do corpo, estruturação 

espaço-temporal, praxia global e praxia fina, subdivididos em 26 sub-fatores. A 

bateria apresenta oportunidades para o estudo da psicomotricidade atípica em 

pessoas com diferentes deficiências, ou seja, físicas, sensoriais, da comunicação e 

sócio-emocionais. São 42 tarefas distribuídas entre os fatores que permitem 

classificar em quatro perfis psicomotores: 1. Realização imperfeita, incompleta e 

descoordenada (fraco) – perfil apráxico; 2. Realização com dificuldades de controle 

(satisfatório) – perfil dispráxico; 3. Realização controlada e adequada (bom) – perfil 

eupráxico; 4. Realização perfeita, econômica, harmoniosa e bem controlada 

(excelente) – perfil hiperpráxico. O perfil psicomotor final dos fatores será a soma 

das pontuações das tarefas e a divisão pelo número de tarefas de cada fator. O 

resultado será obtido cotando os quatro dos sub-fatores que traduz  em de forma 

global o respectivo perfil psicomotor (FONSECA, 2012a). 

 

4.4 PROCEDIMENTOS 

 

4.4.1 Éticos da Pesquisa 

 

Inicialmente, para a realização da proposta de validação do instrumento, foi 

obtido o consentimento formal do autor, Dr. Vitor da Fonseca, para que fosse 

possível a realização. 

Posteriormente, foram adotados os procedimentos éticos da pesquisa, 

obtendo-se a aprovação do projeto sob nº 885.757 pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos do Hospital de Reabilitação de Anomalias 

Craniofaciais (HRAC-USP), atendendo à Resolução do Conselho Nacional de Saúde 

CNS 466/2012 (ANEXO C).  (BRASIL, 2012). 

Os responsáveis foram contatados durante a rotina hospitalar para o convite à 

participação espontânea no estudo. Para a formalização, foi solicitada aos pais ou 

responsáveis, a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, 

elaborado pela pesquisadora, com linguagem acessível à compreensão da proposta, 

segurança do anonimato e da privacidade. Foi resguardado o direito, inclusive, de 
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não aceitarem ou interromper a participação, se assim o desejassem, sem que isso 

pudesse causar constrangimento ou perdas em atendimentos na instituição. 

 

4.4.2 Coleta de Dados 

Para caracterizar os dados demográficos foi utilizado o Protocolo de 

Entrevista Estruturada (APÊNDICE A), aplicado junto aos responsáveis. A 

investigação das habilidades intelectuais dos participantes foi realizada por meio do 

Teste Matrizes Progressivas Coloridas, instrumento psicológico aplicado por uma 

colaboradora do projeto, com formação na área. Posteriormente, foi aplicada a BPM 

– Bateria Psicomotora (ANEXO D), pela pesquisadora, para a obtenção dos dados 

psicométricos do instrumento. 

O processo de validação compreendeu cinco etapas, conforme descrito a 

seguir: 

 

Etapa 4.4.2.1 Adaptação do idioma original  

O instrumento foi submetido ao tratamento equilibrado de considerações 

linguísticas, culturais, contextuais e científicas sobre o constructo avaliado, por 

tradutor bilíngue proficiente, para evitar a tradução literal dos itens que pode resultar 

em frases incompreensíveis ou incoerentes com a fluência do idioma-alvo. Foi 

utilizada para o controle de qualidade dos procedimentos de ajuste semântico e 

idiomático. Em seguida, foi proposta a adaptação trans-cultural (BEATON, et al., 

2000; SILVA, 2015), por outro tradutor para a tradução da versão revisada do 

instrumento ao idioma de origem. Este propósito foi assegurar em que medida a 

versão traduzida estava refletindo o conteúdo do item, conforme propunha a versão 

original. 

Etapa 4.4.2.2 Análise de funções do instrumento original 

Foi realizada uma análise sobre o instrumento original “Bateria Psicomotora – 

BPM” (FONSECA, 1985), para definição das funções e tarefas a serem adaptadas na 

aplicação de crianças brasileiras, na faixa de desenvolvimento pré-escolar e de início 

da escolaridade fundamental, referentes à maturidade perceptiva, esquema corporal e 

orientação espaço-temporal, desenvolvimento motor e linguagem. Esta análise foi 

necessária para resguardar os estímulos cognitivos, apropriados à população alvo. 
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Etapa 4.4.2.3 Análise de juízes especialistas 

Após a análise e adequações decorrentes, o instrumento foi submetido à 

análise dos itens e das instruções, por oito juízes especialistas brasileiros, sendo dois 

com experiência em educação psicomotora, dois em avaliação clínica fisioterápica e 

dois peritos em avaliação neuropsicológica. Esse procedimento foi realizado em duas 

fases: a) julgamento da função ou componente cognitivo que foi predominantemente 

examinado no conjunto de instruções-estímulos; b) análise da importância da inclusão 

de cada subtestes, considerando o constructo a ser avaliado e o objetivo do 

instrumento (APÊNDICE B). Os juízes apontaram se o item (ou função) era 

necessário (ou dispensável), seguido de sugestões pertinentes. Foi feito o cálculo 

utilizando-se de um índice simples de concorrência, com base no método de 

Fagundes (1985), ou seja, número de concordâncias dividido pelo número total de 

itens das tarefas de análise de juízes especialistas. Críticas e sugestões foram 

submetidas a um consenso, pelos autores, para a geração final do instrumento. 

Etapa 4.4.2.4 Estudo Piloto 

Com o objetivo de identificar possíveis erros no planejamento da pesquisa e 

atenuar os vieses na execução dos procedimentos previstos, foi implementado um 

estudo piloto (BOISSEL, 2004) para testar e validar o método, além de fornecer 

subsídios para o cálculo final do tamanho da amostra. Além disso, nesta etapa, a 

equipe adquiriu o treinamento necessário para familiarizar-se com o manuseio dos 

instrumentos, adquiriu destreza para procedimentos da pesquisa, assim como reviu a 

exiguidade dos formulários que serão aplicados no decorrer da pesquisa. Neste 

estudo-piloto, participaram 10 estudantes do GI e 10 do GII, pareados em sexo, idade 

e escolaridade. Foram previstos os ajustes necessários para garantir a uniformidade e 

padronização na execução do projeto, constituindo a operacionalização da bateria. 

Etapa 4.4.2.5 Estudo comparativo de validação 

Nesta etapa, com a versão final do instrumento, participaram dois grupos.  

O GI foi composto por 51participantes brasileiros, de ambos os sexos, idade 

entre 8 a 12 anos, sem alterações no desenvolvimento, matriculados no ensino 

fundamental em escolas públicas do Estado de São Paulo, adjacentes a uma grande 

área urbana. Após os procedimentos éticos de pesquisa, com o consentimento 



40 

informado ao responsável legal e ao próprio participante, foi submetido ao 

procedimento de triagem, para a elegibilidade no estudo. A pesquisa testou a versão 

do instrumento sobre as instruções das tarefas, visando a compreensão dos 

participantes da amostra, com maior foco nos critérios de pontuação, escores de 

acertos, categorização de erros e estratégias de resolução, adotadas para o 

participante em cada sub-prova. São 42 tarefas distribuídas entre os fatores que 

permitem classificar em quatro perfis psicomotores: 1. Realização imperfeita, 

incompleta e descoordenada (fraco) – perfil apráxico; 2. Realização com dificuldades 

de controle (satisfatório) – perfil dispráxico; 3. Realização controlada e adequada 

(bom) – perfil eupráxico; 4. Realização perfeita, econômica, harmoniosa e bem 

controlada (excelente) – perfil hiperpráxico. O resultado foi obtido cotando os quatro 

dos sub-fatores que traduz  em de forma global o respectivo perfil psicomotor. 

O GII foi constituído de 51 crianças brasileiras com fissura labiopalatina isolada 

operada de ambos os sexos, idade de 8 a 12 anos completos, cursando ensino 

fundamental de escolas públicas, inscritas no Hospital de Reabilitação de Anomalias 

Craniofaciais (HRAC/USP)3.  

Foram convidados os pacientes com elegibilidade, em rotina hospitalar, que 

concordassem na participação, de forma espontânea, cientificados e acordados 

formalmente por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Após os 

procedimentos éticos da pesquisa da instituição, pais ou responsáveis legais, assim 

como do próprio participante, foram administradas as Matrizes Progressivas 

Coloridas e a Bateria Psicomotora, considerando a aplicação neste grupo, em uma 

única etapa, de acordo com o cansaço e motivação do participante. Na coleta de 

dados com o participante, os encontros foram agendados previamente em horários 

alternativos aos tratamentos clínicos do protocolo hospitalar, no mesmo dia do 

retorno do atendimento de rotina.  

A entrevista com o responsável foi prevista para ser aplicada com tempo médio 

de 10 minutos. Durante a avaliação psicomotora a criança deveria trajar roupas 

confortáveis para não haver restrição dos movimentos. A aplicação durou cerca de 

40 minutos. As tarefas foram apresentadas de forma lúdica, visando manter o 

interesse pela atividade. O instrumento específico da área da Psicologia teve a 

                                                 
(3) Foi realizada a consulta ao Centro de Processamento de Dados da instituição hospitalar participante, para a obtenção de informações 

referentes ao agendamento da população alvo. 
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participação de uma psicóloga para esta coleta. As Matrizes Progressivas Coloridas 

têm um tempo médio previsto de 10 minutos. 

Ao participante e seus responsáveis foi realizada uma devolutiva sobre os 

resultados e, detectando a necessidade, condutas de orientação e 

encaminhamentos foram adotadas para a estimulação das habilidades cognitivas 

psicomotoras.  

 

4.4.3 Análise de dados 

O processo de validação do instrumento exigiu diferentes procedimentos de 

análise qualitativa e quantitativa, considerando o conteúdo, o constructo e o critério, 

conforme proposto por Mendonça; Guerra; Diógenes; Lima (2007).  

Na validade de conteúdo, foi considerada a proporção em que os itens que 

compõem o instrumento são relevantes e representativos para medir o que propõe.  

Na validação de constructo, considerando a fidedignidade do instrumento e do 

item, foram adotados procedimentos estatísticos que visam calcular coeficientes de 

fidedignidade para o instrumento e mensurar a consistência interna de cada item e 

de cada parte do instrumento. 

Na validação de critério foi considerada a verificação de uma possível 

correlação entre os escores do teste de maturidade perceptiva sensorial, do 

esquema corporal e orientação espaço-temporal, motora e da linguagem e os 

escores do desempenho.  

Para as variáveis idade, número de pontos e média de pontos, foram 

calculados a média e desvio padrão e aplicado o test t-Student para comparação 

entre grupos. As varáveis sociodemográficas foram associadas aos grupos através 

do teste qui-quadrado. Para a Bateria Psicomotora e as Matrizes Progressivas de 

Raven foram aplicado teste t-Student para cada grupo. Para a consistência interna 

foi calculado o coeficiente Alfa de Cronbach. 
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5 RESULTADOS 

 

O processo de validação constou de cinco etapas, cujos resultados são 

descritos a seguir:  

1- Adaptação do idioma original  

A Bateria Psicomotora originalmente estava escrita no Português de Portugal, e 

desta forma, houve necessidade de ajustes quanto aos vernáculos do Português 

Brasileiro para melhor compreensão da instrução, tais como, adaptações idiomáticas 

e semânticas de palavras. As palavras recrutadas constam do Quadro 2.  

 

Português de Portugal           Português do Brasil 

lateralização lateralidade 

Equilibração Equilíbrio 

Cotação Pontuação 

Pé cochinho Saltos com apoio unipodal 

Laxidez nos tendões Frouxidão nos tendões 

Reequilibrações Desequilíbrios 

Visório Visual 

Quinestésica Cinestésica 

Quadro 2. Adaptação de vernáculos para o idioma português do Brasil. 

 

2- Análise de funções do instrumento original 

Na análise do instrumento original foram mantidos todos os itens que compõem 

a Bateria Psicomotora, sobre a estrutura referente à maturidade perceptiva, esquema 

corporal e orientação espaço-temporal, desenvolvimento motor e linguagem. Isto 

possibilitou resguardar os estímulos cognitivos, apropriados à população alvo e ao 

objetivo da performance psicomotora. 

No entanto, as tarefas propostas no instrumento original não são acompanhadas 

de instruções padronizadas, o que possibilita diferentes interpretações dos 

examinadores na mesma tarefa, interferindo nas ações de quem executa e 

consequentemente, nos resultados obtidos. Assim, a análise realizada sobre as 

contingências envolvendo as regras de aplicabilidade do instrumento possibilitou 
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constatar a necessidade de inclusão de procedimentos instrucionais mais 

pormenorizados para a aplicação padronizada das atividades avaliativas.  

Assim, na operacionalização, foram realizadas proposições de alterações nos 

itens que constavam no instrumento original. Não houve modificação no conteúdo 

proposto pelo autor, por ser considerado altamente relevante ao seu propósito. 

Porém, os procedimentos instrucionais de avaliação foram revistos e adicionadas 

proposições pertinentes às instruções gerais de aplicação, em todas as provas da 

bateria. Foram inseridas as instruções de comando ao avaliando, assim como, as 

observações que o avaliador/instrumentador deverá considerar na sua investigação, 

em termos das condições procedimentais, do ambiente, da postura da criança, 

medida de tempo e distância, material instrucional e demais informações julgadas 

fundamentais para assegurar a ambiência e a compreensão da resposta motora.  

Desta forma, além do conhecimento prévio sobre o desenvolvimento 

psicomotor infantil e as unidades funcionais propostas por Lúria (1964), o profissional 

deverá ter a clareza das condições de aplicação, da observação sistematizada e 

instruções objetivas que deverão ser apresentadas ao avaliando, visando maior 

fidedignidade dos achados e efetivas aplicações clínicas.  

As proposições, implicadas em todas as tarefas, foram relacionadas à 

operacionalização das instruções ao aplicador, dos comandos ao examinando e à 

situação no ambiente, conforme descrita no exemplo a seguir. 

TONICIDADE 

MEMBROS INFERIORES: 

Dar modelo e solicitar à criança: 

-Sentado no colchonete deixe as pernas esticadas e realize uma abertura máxima das 

pernas; 

-Deitado no colchonete de barriga para cima, deixe as pernas esticadas, os braços na 

lateral do corpo, retire as duas pernas do chão e eleve os pés na direção da sua 

cabeça; 
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-Deitado no colchonete de barriga para baixo, cotovelos e antebraços apoiados no 

colchonete leve seus pés na direção das costas. 

MEMBROS SUPERIORES 

Dar modelo e solicitar à criança: 

- Em pé, dobre os antebraços nas laterais do corpo leve os cotovelos em direção às 

costas. 

- Em pé, com os braços esticados nas laterais do corpo, levante um braço com a 

palma da mão para cima e o outro com a palma da mão para baixo, dobrando os 

braços em direção aos ombros.  

- Em pé, levante o braço com a palma da mão para baixo. Vou pegar o seu dedo 

polegar e vou levá-lo em direção ao punho. Vamos realizar com o outro braço. 

- Sentada sobre uma cadeira ou mesa alta, deixe as pernas fora do chão e os joelhos 

sem apoio. Estique a perna para frente e depois leve para trás. Realize com a outra 

perna. 

- Em pé, deixe os braços soltos nas laterais do corpo. Eleve um braço de cada vez, 

fazendo movimentos para frente, para trás e para o lado. 

Observação do examinador: verificar se nos Membros Superiores e nos Membros 

Inferiores existe restrição de movimento; isso quer dizer se durante a atividade ela 

permanece, movimenta e retorna ao ponto inicial da atividade sem qualquer 

dificuldade, com alongamento adequado. Classificar quanto a condição de hiper, 

quanto a tonicidade. 

 

3- Análise de juízes especialistas 

Os oito juízes com nível superior, experientes em mais de 10 anos na área 

clínica e científica, foram do sexo feminino, na faixa etária de 28 a 45 anos, sendo 

uma doutora em Ciências da Motricidade, uma doutora em Educação, uma mestre 

em Pedagogia do Movimento, uma mestre em Ciências da Reabilitação, duas 
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especialistas em Reabilitação aplicada à Neurologia e Fisioterapia e duas 

especialistas em Ortopedia e Traumatologia (Quadro 3). 

 

Quadro 3. Demonstrativo demográfico sobre a idade, gênero, formação, título, 

atuação profissional e tempo de exercício dos juízes implicados na análise do 

instrumento. 

                                                                           
Participante 

Idade Gênero Formação Título Atuação 
Profissional 

Tempo 
(anos) 

de 
exercício 

1 45 Feminino Educadora 
Física 

Doutora em 
Ciências da 
Motricidade 

Docente 22  

2 42 Feminino Fisioterapeuta Doutora em 
Educação 

Docente 20 

3 39 Feminino Educadora 
Física 

Mestre 
Pedagogia do 

movimento 

Docente 20 

4 27 Feminino Psicóloga Especialista  Psicóloga 08 
 

5 30 Feminino Psicóloga Mestre em 
Ciências da 
Reabilitação 

Docente 10 

6 42 Feminino Fisioterapeuta Especialista em 
Neuropediatria 

Fisioterapeuta 20 

7 30 Feminino Fisioterapeuta Especialista em 
Ortopedia e 

traumatologia 

Fisioterapeuta 10 

8 39 Feminino Fisioterapeuta Especialista em 
Ortopedia e 

traumatologia 

Docente 11 

 

A avaliação dos juízes constou de um questionário de seis questões 

referentes à linguagem adequada, facilidade de aplicação, procedimento adequado, 

propostas para aplicação e número de atividades. Foi elaborada uma pontuação em 

escala Likert com 5 pontos, sendo 1= excelente e 5 = ruim.  

As respostas dos oito juízes foram tabuladas e analisadas através da soma 

dos pontos atribuídos a cada questão. O total de pontos do questionário variou de 6 

(melhor avaliação) a 30 (pior avaliação).  

Com o total de pontos, foi calculado um escore padronizado subtraindo do 

valor mínimo (6 pontos) e dividindo pela amplitude da escala (24 pontos), 

fornecendo uma proporção. Esse valor foi subtraído de 1 para fornecer a proporção 

de concordância entre os itens avaliados, já que a escala de avaliação foi 

considerada do menor valor (1=excelente) para o maior valor (5=ruim). Para a 

obtenção da concordância entre os juízes, foram consideradas as respostas 1 
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(excelente) e 2 (bom) para a avaliação do construto. A figura 1 apresenta os escores 

atribuídos pelos juízes a cada questão da avaliação do instrumento proposto a ser 

validado.  

 

Tabela 1. Cálculo do escore de avaliação dos juízes para validação da Bateria 

Psicométrica para crianças. 

 

Questões 1 2 3 4 5 6 soma 

% 

concordância 

J1 2 2 2 1 1 1 9 0,88 

J2 3 1 1 2 1 2 10 0,83 

J3 1 2 1 1 1 1 7 0,96 

J4 3 2 1 2 1 1 10 0,83 

J5 3 3 1 1 1 1 10 0,83 

J6 2 2 2 1 1 1 9 0,88 

J7 4 3 2 2 2 2 15 0,63 

J8 2 3 1 2 2 2 12 0,75 

Média 0,82 

(1=excelente; 2=muito bom; 3=bom; 4=razoável; 5=ruim)  

 

Figura 1. Escores atribuídos pelos juízes na avaliação do questionário a ser validade 

 

(1=excelente; 2=muito bom; 3=bom; 4=razoável; 5=ruim) . 
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De acordo com os escores padronizados para os oitos juízes, a média foi de 

0,82, o que indica que o instrumento teve a maior parte dos quesitos avaliados como 

“excelente” e “muito bom” para os juízes, o que valida o construto da bateria 

psicomotora para crianças.  

No julgamento da função e/ou componente cognitivo, examinado no conjunto 

de instruções-estímulo pelos juízes, foi possível destacar as observações, 

consideradas relevantes na avaliação do instrumento, tais como as apresentadas no 

Quadro 6.  

 

Quadro 6 – Observações apontadas pelos juízes do estudo sobre o instrumento 

avaliado e a análise pertinente ao descritivo. 

ÍTENS OBSERVAÇOES DOS JUÍZES ANÁLISE DO DESCRITIVO 

 

 

 

1 

“O instrumento é de fácil aplicação, mas a linguagem dificulta a 

compreensão e o entendimento do examinador” 

A afirmação é contraditória. Se a 

linguagem é de difícil compreensão, 

como pode a aplicação ser fácil? Além 

disso, “compreensão e entendimento” 

são palavras sinônimas neste contexto, 

e, portanto, não foi considerada como 

informação adicional. 

 

 

2 

“O procedimento é adequado para o objetivo de cada tarefa, porém em 

alguns itens deveriam ser divididos por faixa etária” 

A sugestão de dividir os itens por faixa 

etária pareceu um tanto vaga, uma vez 

que foi referido à “alguns itens” da 

bateria, sem demais especificações ou 

fundamentações pertinentes. 

 

 

 

3 

“O número de atividades contempla o objetivo da Bateria, pois no 

decorrer da execução dos exercícios as etapas estão muito bem 

explicadas”  

 “... as etapas estão muito bem 

explicadas”, mostrou-se incompatível 

com demais análises consistentes na 

validação do instrumento, necessitando 

da revisão e de novas proposições 

esclarecedoras para as instruções. No 

entanto, pareceu significativa a 

afirmação sobre o número de atividades 

compatíveis aos objetivos da bateria. 

 

 

4 

“O teste é de média complexidade para quem está aplicando. Nesse 

sentido, para que a criança compreenda as instruções é necessário 

que seja aplicado por uma pessoa bastante treinada e que seja capaz 

de simplificar as instruções ao máximo.”  

A afirmação sobre a necessidade do 

preparo profissional para a utilização da 

bateria corrobora a análise crítica 

apresentada neste estudo, quanto ao 

conhecimento sobre o desenvolvimento 

motor e as unidades funcionais do 

sistema nervoso. 

 

 

 

5 

“Em relação à prova “desenho do corpo”, as pontuações para esse 

subfator são subjetivas; não fica claro o critério para seleção/avaliação 

de: “desenho irreconhecível”, “desenho muito pequeno ou muito 

grande”, “desenho completo, mas com distorções” e “desenho 

O Manual de Observação referencia a 

utilização da escala de Wintsch, porém, 

não apresenta os critérios definidos 

para que a figura desenhada possa ser 
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graficamente perfeito”.”  classificada. De acordo com a análise 

de funções do instrumento original 

(pág.178), foram adicionadas instruções 

para a classificação, facilitando assim o 

entendimento e interpretação da prova.  

 

 

 

6 

“E em relação a equilibração, ficam confuso os itens imobilidade (seria 

de olhos abertos?) e Equilíbrio estático (seria de olhos fechados?). Se 

nesses dois testes o individuo se mantiver parado os dois representam 

teste de equilíbrio estático” 

A diferença entre a imobilidade e 

equilíbrio estático, foi adicionada na 

observação ao instrumentador.  

A imobilidade é característica ou 

condição do que não se move; 

qualidade do que não possui nem 

apresenta movimento; repouso. 

 O equilíbrio estático refere-se à 

capacidade do indivíduo em manter 

uma posição antigravitacional estável 

quando em repouso, por manter o 

centro de massa dentro da base de 

apoio disponível. Apresenta 

estabilidade, isso quer dizer gera força 

nas articulações numa posição mantida 

por longo tempo. 

 

Os juízes fizeram a análise sobre a importância da inclusão de cada 

subprova, considerando o constructo a ser avaliado e o objetivo do instrumento. 

Identificaram cada item como necessário, porém apontaram sugestões consideradas 

pertinentes para a melhoria instrucional da tarefa. Como proposto na metodologia, 

empregou-se o cálculo de concorrências (FAGUNDES, 1985), tendo sido validado 

com relação à aplicação das provas. 

 

4- Estudo Piloto   

Nesta etapa, denominada de estudo-piloto, foi realizado em pequena escala 

um teste dos procedimentos, materiais e método propostos na pesquisa, com o 

propósito de identificar fragilidades e problemas potenciais, a priori à investigação 

propriamente dita. Apesar do planejamento metodológico inicial cuidadoso, o estudo-

piloto foi importante, uma vez que pode revelar falhas sutis na implementação do 

estudo, que não se mostraram aparentes no projeto de pesquisa.  

Na avaliação, a testagem é considerada um momento crucial para a obtenção 

de dados fidedignos e confiáveis. Além da calibração, do conhecimento e domínio 

sobre os procedimentos, grande parte do sucesso depende da habilidade do 
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instrumentador, e principalmente, de instruções claras e objetivas que o instrumento 

de medida deve apresentar. Da forma como consta no manual em análise, as 

instruções para a realização das tarefas não se mostraram adequadas para o 

entendimento da criança. Portanto, foram propostas instruções mais acessíveis à 

compreensão, tanto para o aplicador quanto para a criança, com um modelo objetivo 

e ajustado à linguagem infantil.  

Os dados do estudo piloto e as comparações entre os grupos são mostrados 

na tabela  (Tabela 3).  

 

Tabela 1. Comparação das características avaliadas no estudo piloto para os grupos 

I e II. 

  GI GII  p-valor 

Variáveis  Média±DP Média±DP   

Idade*  9,5±1,6 10,0±1,3  0,4681 

Pontos*  25,8±2,7 24,2±3,3  0,2502 

      

  n (%) n (%) Total  

Sexo** F 5 (50,0) 6 (60,0) 11 0,6531 

 M 5 (50,0) 4 (40,0) 9  

      

Classificação** Normal 1 (10,0) 1 (10,0) 2 0,6376 

 Bom 4 (40,0) 5 (50,0) 9  

 Superior 5 (50,0) 3 (30,0) 8  

      

Nivel (Haven)** I 0 (0,0) 2 (20,0) 2 0,2865 

 II 5 (50,0) 5 (50,0) 10  

 III 5 (50,0) 3 (30,0) 8  

* teste t-Student; ** teste qui-quadrado. 

 

Considerando os itens do questionário referente a tonicidade, equilíbrio, 

lateralização, noção do corpo, estruturação, praxia global e fina avaliados no estudo 

piloto, o cálculo do coeficiente α de Cronbach foi 0,7087 no global e 0,6745 para o 

GI e 0,6883 para o GII, considerado um valor moderado (0,60 < α ≤ 0,75 ) para este 

coeficiente.  
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A operacionalização da Bateria Psicomotora, após o estudo piloto e as 

reconsiderações sobre as instruções, garantiu o entendimento da prova e maior 

controle sobre as variáveis de aplicação. Foi possível reconhecer que a formação da 

pesquisadora na área de Fisioterapia e já calibrada na utilização clínica do 

instrumento, assegurou consistentemente a aplicação na coleta de dados. 

A tabela 2 apresenta a caracterização demográfica dos grupos de estudo. 

 

Tabela 2. Caracterização demográfica dos grupos de estudo. 

  GI GII  p-valor 

Variáveis  Média±DP Média±DP   

Idade*  9,9±1,4 10,5±1,3  0,0375 

Pontos*  24,0±3,4 24,6±2,7  0,3348 

Média*  3,4±0,5 3,5±0,4  0,4553 

  n (%) n (%) Total  

Sexo** F 33 (64,7) 21 (41,2) 54 0,0173 

 M 18 (35,3) 30 (58,8) 48  

      

Escolaridade Até 4ª série 29 (56,9) 21 (41,2) 50 0,1131 

 5ª série e mais 22 (43,2) 30 (58,8)   

      

Classificação** Normal 14 (27,5) 4 (7,8) 18 0,0246 

 Bom 22 (43,1) 32 (62,8) 54  

 Superior 15 (29,4) 15 (29,4) 30  

      

Nivel (Haven)** I 2 (3,9) 5 (9,9) 7 0,3090 

 II 24 (47,1) 22 (43,1) 46  

 III 19 (37,2) 22 (43,1) 41  

 IV 6 (11,8) 2 (3,9) 8  

      

Condição socioeconômica** Baixo 19 (37,3) 5 (9,8) 24 0,0039 

 Médio-Baixo 9 (17,6) 10 (19,6) 19  

 Médio 23 (45,1) 36 (70,6) 59  

*-teste t-Student; **-teste qui-quadrado 

 

Os resultados da avaliação intelectual da amostra, utilizando as Matrizes 

Progressivas Coloridas, demonstraram que no GI 2 (3,9%) encontraram-se no nível I 

(Superior), no GII 5 (9,8%). O GI no nível II (acima da média) encontrou-se com 24 

(47,1%) e GII 22 (43,1%). Para o nível III (médio) o grupo GI apresentou 19 (37,3%) 
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e o grupo GII 22 (43,1%). E com relação ao nível IV intelectual (abaixo) o grupo GI 

encontrou-se com 6 (11,8%) e grupo GII 2 (3,9%) (Tabela 2). Quanto ao tempo de 

execução, relacionado à velocidade de processamento visual, não houve diferença 

significante entre os grupos nesta tarefa intelectual. 

Na Bateria Psicomotora verificou-se a qualificação psicomotora dos 102 

participantes, no qual 18 (17,64%) estavam dentro da normalidade, 30 (29,41%) 

superior e 54 (52,94%) bom.  

Avaliando a Bateria Psicomotora por grupo (Tabela 3) foi possível observar 

que, quanto à tonicidade, a média dos participantes tanto do GI quanto do GII foi de 

4,0 pontos, estando próximo ao valor recomendado pelo instrumento. Já quanto ao 

equilíbrio a média encontrada no GI e no GII foi de 3,4 pontos, estando também 

próximo à recomendação. Analisando a lateralidade o mesmo resultado foi 

encontrado, estando o GI com uma média de 4,0 pontos e o GII 3,9 atingindo 

resultado esperado. Quanto à noção e estruturação o mesmo resultado foi 

encontrado. Na análise da praxia fina o resultado foi abaixo do esperado do critério 

do instrumento para ambos os grupos, entretanto, na classificação geral da Bateria 

Psicomotora foi tida como “bom”. 

Tabela 3. Comparação das médias da Bateria Psicomotora por grupo 

Grupo Tonicidade Equilibrio Lateralid

ade 

Noção Estruturação Praxia 

Global 

Praxia 

Fina 

Classifica

ção 

GI 4,0±0,1 3,4±0,6 4,0±0,0 3,5±0,8 3,3±1,0 3,6±0.

5 

2,3±1,

4 

BOM 

GII 4,0±0,1 3,4±0,8 3,9±0,4 3,5±1,0 3,5±0,9 3,9±0,

3 

2,2±1,

4 

BOM 

p-valor* 1,0000 0,8895 0,0552 0,8267 0,1939 0,0006 0,9447  

Obs: Máximo a ser atingido na bateria é 4,0 pontos. *- teste t-Student 
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6 DISCUSSÃO 

 

A presente pesquisa teve por objetivo obter evidências da validade de 

constructo e da consistência interna da Bateria Psicomotora para crianças em fase 

do ensino escolar fundamental numa amostra brasileira. 

 De acordo com Madaschi et al (2016), escalas com evidências de validade e 

precisão são importantes para avaliação do desenvolvimento infantil, o que justifica 

o presente estudo, considerando que no Brasil, há escassez de instrumentos 

padronizados e normatizados para a primeira infância. Um dos estudos de grande 

reconhecimento e abrangência sobre o desenvolvimento infantil é a Escala Bayley 

Scales of Infant and Toddler Development, na sua terceira edição (BAYLEY-III), que 

foi traduzida, adaptada para o português e testada com 207 crianças (12-42 meses), 

investigando as propriedades psicométricas e evidenciando boa consistência interna 

com coeficientes alfa a partir de 0,90 e boa estabilidade teste-reteste apenas para a 

escala motora fina, sendo assim apta a contribuir para os avanços da pesquisas 

nacionais.  

Para análise de consistência interna forneceu valor do alfa de Cronbach de α= 

0,60 o que para alguns autores se apresenta como um valor aceitável. Maroco e 

Marques (2006) analisaram consistência interna de uma medida psicológica. Entre 

os diferentes métodos que nos fornecem estimativas do grau de consistência de 

uma medida salienta-se o índice de Cronbach que é aceita por muitos 

pesquisadores. Para Hora, Monteiro e Arica (2010) existe uma variação na literatura 

cientifica a respeito das aplicações do coeficiente nas diversas áreas do 

conhecimento ser ampla e abrangente, ainda não existe um consenso entre os 

pesquisadores acerca da interpretação da confiabilidade de um questionário obtida a 

partir do valor deste coeficiente. Não há um valor mínimo definido para o coeficiente 

alfa de Cronbach ser aceito como bom, mas acha-se na literatura o valor de 0,70 

como mínimo aceitável. Considerando os itens do questionário referente a 

tonicidade, equilíbrio, lateralização, noção do corpo, estruturação, praxia global e 

fina avaliados no estudo piloto, o cálculo do coeficiente α de Cronbach foi 0,7087 no 

global e 0,6745 para o GI e 0,6883 para o GII, considerado um valor moderado (0,60 

< α ≤ 0,75 ) para este coeficiente. Neste presente estudo houve o cuidado para que 

a Bateria Psicomotora pudesse ser compreendida e utilizada por profissionais de 

áreas da Educação e de outras na interface com a Saúde, conforme proposta do 
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autor, constante no Manual de Observação da Bateria original. Foi levada em 

consideração a validação de constructo e consistência interna, o que resultou na 

adaptação do Português de Portugal para o Português Brasileiro, como a tradução 

de palavras que, embora parecessem, efetivamente, não eram sinônimos do idioma 

do Brasil, nem compatível com a norma culta da língua. 

Outro aspecto a ser considerado nesta discussão é a análise realizada pelos 

oito juízes com experiência em Psicomotricidade, que avaliaram a Bateria original 

quanto à linguagem utilizada adequação dos procedimentos ao objetivo da tarefa, 

instruções claras e número de atividades contempladas. Para cada um desses 

aspectos apontados, foi realizado um ajustamento, o que possibilitou compreender 

numa contribuição significativa para o refinamento da proposição inicial, à uma 

condição mais favorável de utilização do examinador.  

Ao planejar o método de investigação, seja clínica ou de pesquisa, deve-se 

pensar em procedimentos que garantam indicadores confiáveis. A decisão vai 

depender do objetivo da avaliação e da seleção do instrumento de medida adequado 

e preciso. Desta forma, cada vez mais a literatura tem alertado os pesquisadores 

sobre uma correta avaliação das qualidades dos instrumentos. (ALEXANDRE & 

COLUCI, 2011) 

Foi levada em consideração cada colocação pertinente à Bateria e 

evidenciado a dificuldade da aplicação. Um dos aspectos consistentemente 

apontados foi relacionado à dificuldade de aplicação do instrumento, já que os 

termos técnicos indicadores se mostravam isolados de esclarecimentos conceituais 

e instrucionais, necessários à operacionalização da prova. Esta condição levou à 

necessidade de contribuir com normativas de adaptação do instrumento. Isto 

representou um trabalho árduo de reconstrução. No Manual de Observação original, 

todos profissionais estariam aptos a aplicar as provas da Bateria. No entanto, como 

pesquisadora responsável deste estudo e fisioterapeuta há 15 anos, com 

experiência em avaliações clínicas e em utilização sistemática de instrumentos 

psicométricos, reconheço a dificuldade vivenciada no estudo do Manual, pois, 

mesmo com as instruções contidas, não se mostraram suficientemente claras e 

fáceis de compreender a execução e o comando para as manobras das provas. 

Dessa maneira, houve a escolha em não constituir colaboradores de coleta (prática 

usualmente adotada em grupos de pesquisa) e a decisão da aplicação à todos os 

participantes, pela própria pesquisadora, evitando assim o risco da não 
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confiabilidade. Assim, no presente estudo foram construídas as instruções para o 

examinando executar, seguida da observação para o instrumentador sobre as 

contingências envolvendo a prova (ambiente, espaço físico, material, etc.), as 

reações físicas corporais da criança, a qualidade/quantidade/tempo da execução e 

fatores comportamentais envolvidos. O cuidado na administração foi condicionado à 

facilitação instrucional e variáveis consideradas na pontuação e análise da prova.  

É reconhecido o mérito da proposição da Bateria Psicomotora, pelo autor, que 

descreve o perfil psicomotor, suas potencialidades e possíveis dificuldades da 

criança. Ratifica-se a necessidade, portanto, do profissional que a utiliza, do 

conhecimento prévio sobre o desenvolvimento psicomotor infantil e as unidades 

funcionais propostas por Luria (1964), para assegurar a suficiente clareza das 

condições de aplicação, da observação sistematizada e das informações 

apresentadas pelo avaliando, visando maior fidedignidade dos achados e da efetiva 

contribuição clínica. Além disso, permite avaliar a criança no contexto do seu dia-a-

dia, acompanha o curso da vida das fases do desenvolvimento psicomotor de 4 a 12 

anos de idade, onde acontecem as maiores transformações musculoesquelética, 

consciência corporal, lateralidade, localização no espaço, domínio de tempo, 

aquisição da coordenação, gestos e movimentos. Os materiais sugeridos são 

acessíveis, econômicos e sem qualquer sofisticação, o que favorece a sua 

utilização. 

Na proposta do presente estudo, de validação de instrumento específico para 

a avaliação infantil, foi realizado o estudo piloto, análise de juízes e aplicação em 

amostra, compondo GI (crianças sem alterações diagnósticas no desenvolvimento) e 

GII (grupo comparativo com fissura labiopalatina isolada e reparada), visando a 

adequação especialmente relativas às instruções das tarefas, com vistas a favorecer 

a compreensão por parte dos integrantes da amostra, assim como, a adequação do 

protocolo de registro, para facilitar o trabalho dos avaliadores. 

A avaliação psicomotora, proposta na Bateria de Psicomotora (FONSECA, 

2013), envolve aspectos como maturação biológica, desenvolvimento cognitivo, 

integração visomotora, entre outros, fundamental para auxiliar na definição de 

quadros clínicos na infância, em diferentes populações. Cabe ao profissional, não só 

estabelecer o perfil das fragilidades e sua extensão funcional, mas também as 

habilidades preservadas, potenciais.  
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Na comparação amostral, foi elegido o grupo de crianças com fissura 

labiopalatina isolada, por apresentarem maior vulnerabilidade para distorções na 

interpretação dos sinais sensoriais no processamento das percepções (FENIMAN, 

SOUZA, TEIXEIRA, MONDELI, 2012). Essas alterações são passíveis de 

interferirem nas habilidades essenciais dos processos de aprendizagem, como as 

alterações de fala e de organização psicomotora (TABAQUIM, FERRARI, SOUZA, 

2015).  

Na caracterização do fator sócio econômico, foi verificada na amostra total, maior 

incidência na classificação média, porém, o GI como grupo de referência, evidenciou 

condições socioeconômicas em níveis médio-baixo e baixo. Este dado mostra-se 

relevante ao considerar este grupo com nível intelectual inferior quando comparado ao 

GII, com fissura labiopalatina. Desta forma, uma análise mais cuidadosa sobre as 

condições sociodemográficas da amostra, aponta para os fatores de risco elevados e de 

proteção diminuídos do GI, com prejuízos na qualidade de vida e alta prevalência de 

problemas de comportamento motivacional para a aprendizagem (MARTINI, 

PADOVANI, PEROSA, 2016), sinalizando para a necessidade de serviços de 

acompanhamento no ingresso da criança na escola. 

Os resultados da avaliação intelectual da presente amostra, utilizando as 

Matrizes Progressivas Coloridas, evidenciaram no GII um perfil com maiores 

recursos de raciocínio não verbal, com capacidade para estabelecer analogias, 

relações de causa e efeito e articular o pensamento lógico abstrato, condições estas 

essenciais para o bom desempenho acadêmico. As pesquisas apontam (MECCA; 

JANA; SIMÕES; MACEDO, 2015) para uma maior influência das variáveis 

socioeconômicas nas medidas verbais em relação às não verbais, porém, nossos 

resultados indicaram prejuízos em tarefas cognitivas não verbais na amostra 

composta por participantes com nível mais deficitário. 

Sendo assim, os pais com melhores condições socioeconômicas 

proporcionam melhores oportunidades e qualidade de vida, contribuindo para 

melhores habilidades cognitivas, constatado pelo desempenho das crianças em 

tarefas tanto verbais quanto não verbais. Por outro lado, as crianças com baixo nível 

socioeconômico apresentam uma capacidade mais limitada em tarefas acadêmicas 

e em relação às suas próprias habilidades cognitivas, assim como, à população 

geral. (ARDILA ET AL., 2005, CATALE, WILLEMS, LEJEUNE, & MEULEMANS, 
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2012; PALEARI, TABAQUIM, 2013; JACOBSEN, MORAES WAGNER , TRENTINI 

2013) 

Na realização das tarefas acadêmicas, o desenvolvimento psicomotor é 

marcado pela evolução dos movimentos, do mais simples ao mais complexo, do 

global ao refinado, e do difuso ao seletivo. Neste estudo, verificou-se que o GII 

obteve melhor resultado na praxia global com relação ao GI, corroborando com o 

estudo de Campos et al (2008), que investigou habilidades práxicas globais e finas 

de crianças do ensino fundamental e identificou recursos predominantemente 

dispráxicos.  

A carência de aulas de educação física na escola e de propostas pedagógicas 

para promover o desenvolvimento de habilidades motoras tem sido apontada como 

contribuinte para os atrasos na população de crianças do ensino fundamental 

(NOBRE, BANDEIRA, VALENTINI, 2016). Os microssistemas escolares, juntamente 

com os programas sociais são influenciados pela omissão do poder público (exo e 

macrosistemas), repercutindo no desempenho dos escolares. 

 Neste estudo, não foi possível contemplar a análise de todos os componentes 

cognitivos e psicomotores envolvidos na avaliação, tendo sido mantidos aqueles 

considerados essenciais para um exame breve em sessão única. Para 

complementar o estudo diagnóstico funcional, sugere-se o uso de outros 

instrumentos complementares, mais específicos, para uma investigação mais 

aprofundada. Mesmo em face dessas limitações, o desenvolvimento criterioso das 

adequações instrucionais desta ferramenta de investigação psicomotora infantil, 

deverá contribuir para suprir a escassez de instrumentos nacionais padronizados de 

avaliação dos processos neuropsicomotores nesta faixa de desenvolvimento, assim 

como, contribuir como auxiliar no processo de criação de outros protocolos. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Os resultados possibilitaram as seguintes conclusões: 

• Foram obtidas evidências de validade de constructo mediante análises 

fatoriais, capazes de avaliar o desempenho psicomotor de crianças na faixa 

etária proposta, solidificada pela adequação das instruções à criança e ao 

examinador. Conforme estabelece a literatura, a análise de juízes especialistas 

consolidou a versão apresentada, assim como, auxiliou o desenvolvimento da 

versão instrucional do instrumento. 

• Na maturidade perceptivo-motora não houve diferença significante entre os 

grupos GI e GII quanto a tonicidade, equilíbrio, lateralidade, Noção, 

Estruturação, porém o GII ao ser avaliado descritivamente apresentou 

melhores habilidades motoras dentro da praxia global. 

• Os resultados obtidos na análise de validade da Bateria Psicomotora não 

indicaram diferença significante entre os grupos, porém, apontaram 

discrepâncias descritivas, considerando o perfil psicomotor de desempenhos.  

Para concluir, é importante salientar que a validação de instrumentos 

estrangeiros é resultado do acúmulo de informações conscientes, do 

desenvolvimento de habilidades inconscientes, dos interesses e necessidades de 

cada instrumentador. Por essa razão, a avaliação clínica é uma tarefa árdua, que 

requer muita habilidade, talento e interesse por parte de quem avalia. A revisão de 

protocolos fidedignos pode auxiliar o profissional a identificar alterações e ajustar 

técnicas eficazes para lidar com essa complexa realidade de crianças em 

desenvolvimento. 
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ANEXO A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o(a) Sr(a) 

___________________________________________________________________, 

R.G_______________________, responsável pelo(a) menor 

___________________________________________, após leitura minuciosa deste 

documento, devidamente explicado pela pesquisadora em seus mínimos detalhes, ciente dos 

serviços e procedimentos aos quais será submetido, não restando quaisquer dúvidas a respeito 

do lido e explicado, firma o seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, 

concordando na participação do projeto de pesquisa intitulado “Validação De Uma Bateria De 

Testes De Organização Psicomotora: Análise De Constructo E Da Consistência Interna”, sob 

a responsabilidade da Ms. Carolina Tarcinalli Souza (CREFITO nº 55503-F) sob orientação 

da Profª Drª Maria de Lourdes Merighi Tabaquim (CRP nº 06-11976-8), que será 

desenvolvido no HRAC-USP.  

O estudo tem por objetivo obter evidências da validade de constructo e da consistência interna 

da Bateria Psicomotora para crianças em fase do ensino escolar fundamental numa amostra 

brasileira. A avaliação é fundamental para documentar o grau de evolução e obter dados que 

possibilitem desenvolver técnicas de intervenção para a população estudada. A pesquisa não 

oferece riscos previsíveis ao participante, porém pode haver descontinuação caso participante 

apresente canseira, fome, sede. Serão solicitadas atividades de movimento corporal, uso de 

papel e lápis para testar as habilidades propostas. Os testes são de caráter não-invasivos, em 

que serão feitas perguntas e atividades escritas sem riscos à sua integridade. 

A aplicação ocorrerá em dois momentos de 40 minutos aproximadamente, no intervalo das 

consultas de rotina no hospital, com possibilidade de mais intervalos, dependendo da 

disposição, fadiga, interesse e disponibilidade do participante.  

A pesquisadora se compromete a informar aos responsáveis os resultados da avaliação. Após 

o término da pesquisa, o material coletado será mantido sob a guarda da pesquisadora e 

orientadora, com fins específicos de publicação científica, evidentemente resguardando a 

identidade. Caso sejam observados prejuízos na avaliação, o participante será devidamente 

orientado para o encaminhamento aos serviços especializados na comunidade.  
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Fica esclarecido que a participação do sujeito nesta pesquisa não envolve custos sobre 

possíveis ressarcimentos de condução e/ou alimentação, uma vez que está prevista a coleta em 

dias e horários que já fazem parte da rotina hospitalar da criança.  

Fica claro que o sujeito ou seu responsável poderá a qualquer momento retirar seu 

consentimento livre e esclarecido e deixar de participar da pesquisa, ciente que todas as 

informações prestadas tornaram-se confidenciais e guardadas por força do sigilo profissional, 

sem que isso lhe cause penalização, constrangimento ou interfira nas atividades realizadas na 

instituição hospitalar. Podendo ser indenizado por qualquer situação de constrangimento. 

Caso o sujeito da pesquisa ou seu responsável apresentar alguma reclamação em relação a sua 

participação na pesquisa, poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em 

Seres Humanos do HRAC-USP à Rua Silvio Marchione, 3-20 Bauru. Telefone (14) 3235-

8421. 

 

O presente instrumento foi redigido em duas vias, para ser entregue uma ao responsável e 

outra mantida com a pesquisadora. 

 

Por estarem de acordo, assinam o presente termo. 

 

Bauru-SP _______ de __________ de 2014. 

 

 

_______________________          _______________________ 

Responsável pelo sujeito              Pesquisador Responsável 

 

Em caso de dúvidas e demais esclarecimentos sobre o estudo, o participante/responsável 

poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável: 

 

Pesquisador Responsável: Carolina Tarcinalli Souza 

Endereço Institucional (Rua, nº): Anvar Dabus, 2-40 

Cidade: Bauru   Estado: SP   CEP: 17017-120 

Telefone: (14) 981387767    Email: caroltar@usp.br 
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ANEXO B- PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO C- Classificação por Renda média familiar. 

Nível Classificação Média 

1 Extremamente pobre  Até R$ 854 

2 Pobre, mas não extremamente pobre   Até R$ 1.113 

3 Vulnerável Até R$ 1.484 

4 Baixa classe média Até R$ 2.674 

5 Média classe média Até R$ 4.681 

6 Alta classe média Até R$ 9.897 

7 Baixa classe alta Até R$ 17.434 

8 Alta classe alta Acima R$ 17.434 

Fontes: Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) e livro “Estratificação 

Socioeconômica e Consumo no Brasil” 



77 

ANEXO D- BATERIA PSICOMOTORA 
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APÊNDICE A- PROTOCOLO DE ENTREVISTA ESTRUTURADA QUESTIONÁRIO 

SOCIOECONÔMICO  

DATA:                ESCOLA/HRAC  
Nome completo da criança:................................................................Escolaridade...... 
Nome da mãe:.............................................................................Idade da mãe:............ 
Nome do pai:...............................................................................Idade do pai:.............. 
Profissão da mãe:........................................Profissão do pai........................................ 
CARACTERIZAÇÃO DA FAMÍLIA 
1.Número de adultos que vivem na casa da família? ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ou 
mais 
2.Número de crianças que vivem na casa da família? ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ou 
mais 
3.Qual é a escolaridade da mãe? 
( ) Analfabeto 
( ) Apenas alfabetizado 
( ) 1ª à 4ª série - Completei até a 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª ( ) 4ª ( ) série 
( ) 5ª à 8ª série - Completei até a 5ª ( ) 6ª ( ) 7ª ( ) 8ª ( ) série 
( ) 1º ao 3º colegial - Completei até o 1º ( ) 2º ( ) 3º ( ) colegial 
( ) Curso Técnico 
( ) Curso Superior/ Faculdade 
( ) Não sabe 
4.Qual é a escolaridade do pai? 
( ) Analfabeto 
( ) Apenas alfabetizado 
( ) 1ª à 4ª série - Completei até a 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª ( ) 4ª ( ) série 
( ) 5ª à 8ª série - Completei até a 5ª ( ) 6ª ( ) 7ª ( ) 8ª ( ) série 
( ) 1º ao 3º colegial - Completei até o 1º ( ) 2º ( ) 3º ( ) colegial 
( ) Curso Técnico 
( ) Curso Superior/ Faculdade 
( ) Não sabe 
5.Qual a renda mensal da família? (considerar bolsas, pensão, aposentadoria e 
salário) 
( ) sem renda 
( ) até 880* reais 
( ) de 381 a 762 reais 
( ) de 763 a 1900 reais ( ) de 1901 a 2660 reais 
( ) acima de 2661 reais 
*referência do salário mínimo (janeiro/2016) 
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APÊNDICE B- Avaliação dos juízes 

 

Itens de Avaliação  
Atributos de Avaliação 

1 2 3 4 5 

Excelente Muito Bom Bom Razoável Ruim 

1. A linguagem utilizada é de fácil 

entendimento e compreensão.       

 

2. É um instrumento de fácil aplicação. 

         

 

3. O procedimento é adequado para o 

objetivo de cada tarefa.       

 

4. As instruções propostas são atraentes. 

       

 

5. O número de atividades contempla o 

objetivo da bateria.     

 

6. A Bateria Psicomotora atinge seu 

objetivo global.     

 

 


