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“Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória, é o desejo de vencer. “ 
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Resumo 

O desenvolvimento infantil é um processo de mudanças relacionado com a idade e 

influenciado pelo ambiente em que a criança vive. É essencial que a criança tenha um 

desenvolvimento rico em experiências e estímulos, quer motores quer afetivos, sendo assim 

a família um dos seus principais potenciadores. Na ausência de condições adequadas 

proporcionadas pela família, por vezes a institucionalização poderá ser uma das opções. 

Partindo do exposto, o objetivo deste estudo, de delineamento transversal, foi verificar a 

influência do tempo de institucionalização no desenvolvimento motor e cognitivo de crianças, 

bem como apresentar uma proposta de um programa de intervenção. A amostra foi 

constituída por 14 crianças com idades compreendidas entre os 11 e os 14 anos, de duas 

instituições do distrito de Vila Real. Foram utilizados os seguintes instrumentos avaliativos: as 

Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (MPCR) para o desenvolvimento cognitivo e a 

Bateria Psicomotora de Vítor da Fonseca (BPM) para o desenvolvimento psicomotor. 

Os resultados deste estudo indicam que relativamente à BPM foi aferido um resultado médio 

para o perfil psicomotor de 3.86 (±0.53), no qual corresponde a um tipo de perfil psicomotor 

Bom. Em relação ao desenvolvimento intelectual, aferimos que o resultado médio em geral se 

classifica um pouco acima da média, 2.43 (±.1.45), para o total da amostra. Pudemos ainda 

verificar que tanto a idade cronológica como o tempo em instituição não obtiveram resultados 

significativos com os instrumentos avaliativos. 

Em conclusão, pudemos verificar que o desenvolvimento psicomotor das crianças foi 

caracterizado no geral como sendo bom, no qual a sua área mais forte foi a praxia fina e a 

mais fraca a estruturação espácio-temporal. O desenvolvimento intelectual foi atribuído como 

estando acima da média; e que o tempo de institucionalização não influenciou o perfil 

psicomotor e a capacidade intelectual das crianças. 

Existem alguns fatores a considerar na análise destas conclusões de que o desenvolvimento 

das crianças não tenha sido afetado, independentemente, destas permanecerem em âmbito 

institucional. Pensamos assim que os fatores a observar seriam a média do tempo de 

institucionalização destas crianças, pois este ainda não era muito elevado; que provavelmente 

estas instituições se apresentem como sendo uma das melhores alternativas para estas 

crianças, colmatando todas as suas necessidades. Outro aspeto poderá ser ainda a presença 

do fator resiliência nestas crianças, conseguindo estas organizarem-se e apresentando um 

desenvolvimento adequado. 

 

Palavras-chave: crianças; desenvolvimento motor; desenvolvimento intelectual; tempo em 

instituição; programa de intervenção psicomotora. 
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Abstract 

The infant development is a process of changes related with the age and it’s influenced by the 

ambient that the children lives. It’s essential that the children have a rich development in 

experiences and stimulus, motors and affective ones, because the family is one of the main 

enhancers. In the absence of proper conditions proposed by the family, sometimes the 

institutionalization could be one of the options. 

From the foregoing, the purpose of this study, of transversal delineation, was verify the 

influence of the institutionalized time in the motor and intellectual development of children, and 

propose a psychomotor intervention program. 

The sample consisted in fourteen children, with ages between the eleven and fourteen years 

old, from two institutions in the district of Vila Real. The evaluation tools that were used were 

the Fonseca’s Psychomotor Battery (BPM) for the psychomotor development, and the Raven’s 

Coloured Progressives Matrices (MPCR) for the intellectual development. 

The results of this study indicates that for BPM, the media result for the psychomotor 

development was 3.86 (±0.53), and that corresponds to a good psychomotor development. In 

the intellectual development we verify, for all the sample, a general result that is classified 

above the media, 2.43 (±.1.45). We also checked for the chronologic age and the 

institutionalized time, that no significant effect was demonstrated. 

In conclusion, we could verify that the psychomotor development of the children was, in 

general, described has being good, witch the strongest area was the fine praxis and the 

weakest the time space structuring. The intellectual development was seen has being above 

the media; and the institutionalized time doesn’t influence the psychomotor development and 

the intellectual capacity of the children.  

There are some factors to pay attention in the analysis of this conclusions, that the children 

development wasn’t affected, regardless, the children remains institutionalized. We thought 

that the factors to observe were the media of the institutionalized time of the children, because 

this time wasn’t very high. That probably these institutions present themselves as one of the 

best alternatives for this children, because they provide them all that’s necessary. Another 

aspect still may be the presence of resilience in children, so they can get themselves organized 

and presenting a proper development. 

 

Keywords – Children; motor development; intellectual development; time in institution; 

psychomotor intervention program. 
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I. Introdução 

O desenvolvimento humano é um processo gradativo, influenciado por diversos fatores, 

nomeadamente cognitivos, afetivos, motores e psicossociais, fazendo do ser humano um ser 

biopsicossocial (Lineburguer, Mansur, Parciais, & Rosa Neto, 2004). Fonseca (2005), afirma 

também que os primeiros anos de vida são determinantes para o processo de aquisição das 

habilidades, que constituem a base da evolução humana fundamental e especializada. 

Todavia, cada ser é único e as transformações ocorrem com ritmos e intensidades diferentes, 

de acordo com a fase em que cada indivíduo se encontra (Guedes & Guedes, 1997). Assim 

sendo, é essencial que se ofereça à criança um ambiente variado, de novas situações e 

experiências para que se possa proporcionar o seu correto e normal desenvolvimento 

(Medina-Papst & Marques, 2010). Assim, as crianças podem atingir o seu auge, mais cedo ou 

mais tarde, em cada fase do desenvolvimento em comparação com as crianças da mesma 

idade (Willrich, Azevedo & Fernandes, 2009). 

Desde o nascimento, a criança apresenta uma sucessiva sequência de progressos motores, 

que se iniciam por movimentos reflexos (Gallahue & Ozmun, 2001; Fonseca, 2007). Estes 

tornam-se voluntários, funcionais e precisos desde o momento que a criança apresente três 

aspetos fundamentais: estabilidade, locomoção e manipulação (Gallahue & Ozmun, 2001; 

Tecklin, 2002).  

A experiência motora propicia um amplo desenvolvimento das diferentes componentes da 

motricidade. Este desenvolvimento é essencial, particularmente nas idades de crescimento e 

aprendizagem, para que possa assim existir a evolução das competências motoras (Medina-

Papst & Marques, 2010). É usualmente aceite que existe uma relação entre o 

desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento motor (DM). Vários estudos demonstram 

que capacidades motoras bem desenvolvidas facilitam o funcionamento cognitivo das 

crianças (Murray, Veijola, Moilanen, Miettunen, Cannon, Isohanni & Jones, 2006; Piek, 

Dawson, Smith, & Gasson, 2008). 

Segundo Thelen, 1986; Clark & Whitall, 1989; Haywood & Getchell, 2004, o DM depende da 

integridade e interação dos sistemas muscular, esquelético, nervoso, sensorial e da motivação 

do indivíduo. Estes, interagem com o ambiente e com as demandas da tarefa motora. 

Uma das variáveis que poderá influenciar este desenvolvimento é o meio, como fator 

responsável pelo crescimento e desenvolvimento da criança, sendo a casa familiar o primeiro 
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e primordial agente (Rodrigues & Gabbard, 2007; Gabbard, Caçola & Rodrigues, 2008). Uma 

criança que vive num lar estruturado, com uma família afetiva que lhe proporciona conforto e 

proteção, é capaz de desenvolver sentimentos de segurança nos que a rodeiam, em relação 

ao meio, e confiança em si própria. (Bowlby, 1998). Todavia, se a criança crescer afastada de 

um ambiente seguro e estável, pode consequentemente originar distúrbios na relação com os 

outros. Na ausência de condições adequadas, proporcionadas pela família, a 

institucionalização pode ser uma das opções (Dell’ Aglio, 2000).  

Segundo Pereira (2008), a vida de uma criança no seio institucional apresenta consequências 

positivas e negativas. Existem duas linhas de investigação divergentes no que concerne ao 

fenómeno da institucionalização, encarando-o como um fator de risco ou como um fator 

protetor do desenvolvimento humano (Pereira, 2008). 

De acordo com Bairrão e Almeida (2002), o principal objetivo dos programas de intervenção 

precoce é o de atuar nos diferentes níveis de prevenção, no sentido, de não só atenuar as 

consequências dos casos de risco estabelecido, mas, igualmente, de tentar evitar que 

situações de risco biológico e social se consolidem. Assim, os programas de intervenção 

psicomotora podem ser úteis, pois focam-se em potencializar as áreas menos fortes do 

desenvolvimento. A Psicomotricidade desempenha um papel fundamental no 

desenvolvimento da personalidade, integrando as interações cognitivas, emocionais, 

simbólicas e sensório-motoras na capacidade de ser e de se expressar num contexto 

psicossocial (Ortega & Obispo, 2007). A intervenção em psicomotricidade pode desenvolver-

se em diferentes contextos, como o contexto hospitalar, escolar, institucional e familiar 

(Fonseca, 2001). Através da intervenção psicomotora, é possível melhorar o potencial 

adaptativo do sujeito e as suas possibilidades de realização nas trocas com o envolvimento, 

porque fortalece a relação corporal e psíquica do mesmo (Martins, 2001b). A 

Psicomotricidade, segundo Sivadon (1986, in Martins, 2001a) enquanto terapia afetiva do 

corpo, pretende promover o amor-próprio e um melhor conhecimento do próprio corpo, 

maximizando a satisfação com sua existência enquanto pessoa. 

Utilizando a BPM e as MPCR, foi nossa preocupação verificar e analisar a influência do tempo 

de institucionalização, no desenvolvimento motor e cognitivo de crianças com idades 

compreendidas entre os 11 e os 14 anos. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo geral 
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O objetivo deste trabalho é verificar a influência da institucionalização no desenvolvimento 

motor e intelectual de crianças dos 11 aos 14 anos, bem como apresentar uma proposta de 

um programa de intervenção psicomotora. 

1.1.2. Objetivos específicos 

▬ Caracterizar o desenvolvimento motor de crianças institucionalizadas entre os 11 e os 14 

anos; 

▬ Caracterizar o desenvolvimento intelectual de crianças institucionalizadas entre os 11 e os 

14 anos 

▬ Verificar se o tempo de institucionalização influencia o perfil psicomotor e a capacidade 

intelectual das crianças. 

1.2. Estrutura 

Após o enquadramento e os objetivos do estudo, apresenta-se a revisão da literatura, com o 

enquadramento teórico e a referência a trabalhos anteriormente realizados sobre temática. 

Segue-se uma descrição da metodologia utilizada, contemplando os pontos relativos à 

amostra, variáveis, instrumentos e procedimentos, inerentes à aplicação da Bateria 

Psicomotora de Vítor da Fonseca e das Matrizes Progressivas Coloridas de Raven. São 

posteriormente apresentados os resultados obtidos, e no capítulo seguinte a discussão dos 

resultados tendo em conta os objetivos traçados e a revisão da literatura bem como a 

apresentação de uma proposta de um programa de intervenção psicomotora. Por fim, são 

apresentadas as conclusões aferidas ao longo do estudo, assim como as limitações 

encontradas e as propostas de trabalho futuras.
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II. Revisão 

De acordo com Fonseca, 2005, o desenvolvimento infantil é caracterizado por ser um 

processo de natureza dinâmica. Este responde a padrões sequenciais pré-determinados filo 

e ontogeneticamente, pressupondo-se incerto entre os indivíduos pela inter-relação complexa 

de diferentes fatores. O desenvolvimento humano dá-se a partir da constante interação entre 

as características do indivíduo e os ambientes em que o mesmo se encontra inserido 

(Bronfenbrenner, 2002; Krebs, 2003; Haywood & Getchell, 2004). 

A base das aprendizagens, em fases posteriores na vida da criança, depende dos movimentos 

aprendidos durante os primeiros 6 anos da infância (Bessa & Pereira, 2002). O desempenho 

motor encontra-se em constante evolução, partindo de movimentos mais simples e realizados 

de maneira individualizada, para uma série de combinações, que virão a ser utilizadas em 

atividades de lazer, desportivas e principalmente quotidianas, concomitante aos processos da 

aprendizagem escolar e do amadurecimento das principais habilidades motoras (Gallahue & 

Ozmun, 2005). Desta forma as crianças devem ser estimuladas para que não ocorram atrasos 

no desenvolvimento motor (Bessa & Pereira, 2002). 

Atualmente existe um consenso entre teóricos que estudam o desenvolvimento humano 

(Nobre, Costa, Oliveira, Cabral, Nobre & Caçola, 2009). Eles argumentam que o 

desenvolvimento se dá a partir de uma constante interação das características do indivíduo 

com os ambientes em que se encontram inseridos. Os aspetos individuais (genótipo), e as 

características socioeconómicas e culturais (fenótipo) contextualizadas pelo ambiente, bem 

como as tarefas que são realizadas nos diferentes contextos, poderão ser determinantes no 

processo de desenvolvimento motor (Haywood & Getchell, 2004; Gallaue & Ozmun, 2005; 

Payne & Isaac, 2007). 

Cada vez mais se acredita que há uma ação recíproca entre crescimento, maturação, 

hereditariedade, aprendizagem (Bandura, 1977; Papalia & Olds, 2000; Haywood & Getchell, 

2004; Tecklin, 2002; Rodrigues & Gabbard, 2007), perceção e ambiente (Santos & Campos, 

2009; Willrich, Azevedo & Fernandes, 2009; Flehmig, 2000; Oda, Sant`Ana & Carvalho 2002; 

Caetano, 2005). A junção entre o fator maturacional e ambiental levou à inclusão do fator de 

experiência como impulsionador de mudanças (Tani, Júnior, Ugrinowitsch, Benda, 

Chiviacowsky & Corrêa, 2010). 

Nas perspetivas do Modelo Bioecológico, entende-se que além da relação indissociável entre 

os atributos da pessoa em desenvolvimento e o contexto em que está inserido, o processo 
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constituído por contínuas estabilizações e mudanças e a ação dos fatores temporais serão 

determinantes no desenvolvimento deste indivíduo (Brofrenbenner & Morris, 1998; 

Brofrenbenner & Morris, 1999; Krebs, 2003). 

Sob estas perspetivas fica ainda explícito, que as principais relações necessárias para o 

desenvolvimento motor da criança, como cuidados e estímulos, são oferecidas pela família 

no microssistema lar durante a infância (Andrade, Santos, Bastos, Pedromônico, Almeida-

Filho & Barreto, 2005). 

Igualmente importante quanto a organização estrutural do ambiente físico (Forsyth & 

Kielhofner, 2003), é a presença de um agente mediador, criança ou adulto, dotado de 

conhecimento ou experiência de uma dada tarefa que ao estabelecer uma relação é capaz de 

promover o desenvolvimento de outrem (Brofenbrenner, 1979; Vygotsky, 1979). A qualidade 

dos estímulos promovidos por estes agentes mediadores depende de vários fatores. De entre 

os fatores identificam-se: o grau de escolaridade dos pais ou encarregados de educação, a 

presença de outros adultos além dos pais, a presença ou ausência de irmãos (Bober, 

Humphry, Carswell & Core, 2001; Ladewing, Cidade & Ladewing, 2001; Rodrigues & Gabbard, 

2007), a interação com outras crianças (Carvalhal, 2000), a condição estável da vida familiar 

(Rodrigues & Gabbard, 2007), a condição económica (Fetters & Tronick, 1996; Lucca, 2006; 

Rodrigues & Gabbard, 2007; Müller, 2008), o estatuto social (Malina & Bouchard, 1991; 

Gallahue & Ozmun, 2001) e ainda as práticas socioculturais e étnicas (Krebs, 1995; Gallahue 

& Ozmun, 2001; Carvalhal, 2000). 

Considerando que é durante as primeiras idades do indivíduo (com o advento da maturação 

neurológica) que ocorre uma otimização para a construção de comportamentos motores 

necessários à adaptação e exploração do meio, torna-se evidente a influência do contexto 

imediato vivenciado pela criança para a promoção de um nível de desenvolvimento motor 

adequado (Rodrigues & Gabbard, 2007; Gabbard, & Caçola & Rodrigues, 2008) 

De acordo com a perspetiva de Arnold Gesell, McGraw, Jimmy e Johnny, Shirley e Bayley 

(Gesell, 1940), o desenvolvimento é influenciado fundamentalmente por fatores de ordem 

interna que são programados geneticamente ou através de processos fisiológicos (Thelen & 

Adolph, 1992). No entanto e de acordo com outras hipóteses, existe uma maior influência dos 

fatores ambientais no desenvolvimento motor (DM) relativamente à influência dos fatores 

biológicos (Lima, Eickmann, Lima, Guerra, Lira, Huttly & Ashworth, 2004). 
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A interação entre o ambiente e individuo é enfatizada pela teoria ecológica proposta por James 

Gibson, no qual o indivíduo explora ativamente o ambiente. Desta forma, o contexto ou 

ambiente em que as crianças estão inseridas e as exigências das tarefas propostas têm uma 

grande influência na aquisição de novas habilidades (Shumway-cook & Woollacott, 2003; 

Caetano & Alves, 2005). 

De acordo com Urie Bronfenbrenner, na teoria Bioecológica, existem fatores que são 

persuasivos nos diferentes aspetos do comportamento, dos quais dependendo dos 

acontecimentos que envolvem a tarefa e o ambiente onde a pessoa se insere, podem 

desencadear, fortalecer ou enfraquecer o desenvolvimento. Como fatores influenciadores 

estão as atividades, as inter-relações, os papéis sociais e os atributos da pessoa (nível de 

habilidades motoras) (Bronfenbrenner, 1992, 2002). 

Assim, os contextos externos agem como camadas que rodeiam o indivíduo e que o 

influenciam nos seus próprios contextos de mudança (Brofenbrenner, 1992), sendo que é 

através da família, no microssistema lar durante a infância, que são oferecidas as principais 

relações necessárias para o DM da criança, como cuidados e estímulos (Andrade, Santos, 

Bastos, Pedromônico, Almeida-Filho, & Barreto, 2005; Rodrigues & Gabbard, 2007; 

Brofenbrenner, 2002). 

Nesta perspetiva é assim, apoiada a importância do ambiente natural na determinação do 

desenvolvimento humano, pois o desenvolvimento é fruto dos contextos biológicos, físicos e 

socioculturais onde o indivíduo está inserido (Brofenbrenner, 2002).  

Um fator essencial para a intervenção psicomotora é a avaliação. Segundo Soubiran e Coste 

(1975) a avaliação psicomotora tem como objetivo estabelecer o perfil psicomotor do sujeito, 

permitindo ao terapeuta identificar os possíveis focos da sua problemática, expressa através 

do corpo, e compreender a sua relação no plano comportamental, afetivo e relacional do 

indivíduo. Saint-Cast (2004) complementa ainda que o problema/distúrbio psicomotor, não 

deriva de uma expressão evidente, estável ou lesão/ disfunção circunscrita. Neste sentido, a 

avaliação contempla o indivíduo na sua globalidade e diversidade, ou seja, o seu 

funcionamento neurológico, emocional, relacional, cognitivo e social. 

Entretanto, pode-se inferir que a Bateria Psicomotora de Vítor da Fonseca (BPM), além de 

identificar o perfil psicomotor das crianças, é um instrumento dinâmico de avaliação 

psicomotora (Fonseca, 1995). Vale ressaltar que Fonseca (1995), desenvolveu a BPM com o 

propósito de criar um instrumento de avaliação psicomotora que confirmasse, numa certa 
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amplitude, a organização funcional do cérebro, a qual foi proposta pelo psiconeurologista 

Alexander Romanovich Luria em 1973, relacionando o potencial dinâmico com a organização 

cerebral. Luria, ao explicar a organização funcional do cérebro, dividiu-o em três partes, 

explicando cada uma de suas funções. Cada parte foi denominada por unidade funcional, e 

na qual apresentam uma atividade estruturada em termos hierarquizados, mas dialeticamente 

recíproca, pondo em prática a atividade de uma unidade em interação com as outras. 

(Fonseca 1995). Sendo assim, ao desenvolver a BPM, Fonseca procurou enquadrar os seus 

sete fatores psicomotores nessas três unidades funcionais. Esses fatores, distribuídos pelas 

três unidades, apresentam-se como circuitos dinâmicos, autorregulados e dependentes de 

uma hierarquização funcional que ocorre no desenvolvimento motor da criança (Fonseca, 

1995). 

Os fatores Tonicidade e Equilibração correspondem à primeira unidade funcional, sendo esta 

a responsável tanto pela regulação do tónus e do estado de atenção, quanto pela troca de 

informações entre os recetores nervosos, isto é, o sistema central e os músculos. Esta 

primeira unidade localiza-se na medula, tronco cerebral, cerebelo, tálamo e hipotálamo 

(Fonseca, 1995). Segundo Luria (1972 cit. Fonseca, 1995), estes fatores psicomotores são 

de grande complexibilidade intra-estrutural e com inúmeras conexões inter-estruturais, ambos 

participando nas primeiras conquistas anti-gravíticas do desenvolvimento humano e nas 

formas básicas de integração sensorial. A Lateralização, Noção do Corpo e Estruturação 

Espácio-temporal enquadram-se na segunda unidade funcional, sendo esta a responsável por 

obter, captar, processar e armazenar informações vindas do mundo exterior. A segunda 

unidade está localizada nas áreas corticais dos lobos occipitais, temporais e parietais, que 

são as áreas responsáveis pelas análises visual, auditiva e tátil (Fonseca, 1995). A Praxia 

Global e a Praxia Fina correspondem à terceira unidade funcional, na qual programa, regula 

e verifica a atividade mental, e está localizada na região frontal do córtex cerebral (Fonseca, 

1995). Diante do exposto, Lúria explica que as três unidades funcionais seguem uma estrutura 

hierarquizada, sendo que as áreas primárias recebem e enviam os estímulos, as secundárias 

processam e armazenam as informações, e as terciárias programam e regulam as atividades 

(Luria, 1981). Os sistemas hierarquizados são sistemas ordenados, pois mantêm uma relação 

de ordem, isto é, quando há dois elementos, um deles é sempre superior ou inferior ao outro, 

e é essa hierarquia que constitui a ordem total do sistema (Filho & D`Ottaviano, 2000).  

É usualmente aceite que existe uma relação entre o desenvolvimento intelectual e o DM. 

Vários estudos demonstram que capacidades motoras bem desenvolvidas facilitam o 

funcionamento cognitivo das crianças (Murray, Veijola, Moilanen, Miettunen, Cannon, 

Isohanni & Jones, 2006; Piek, Dawson, Smith, & Gasson, 2008). 
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Várias investigações salientam a relação entre o DM e o desenvolvimento cognitivo (Asonitou, 

Koutsouki, & Charitou, 2010; Asonitou, Koutsouki, Kourtessis, & Charitou, 2012; Dewey, 

Kaplan, Crawford, & Wilson, 2002; Wassenberg, Feron, Kessels, Hendriksen, Kalff, Kroes, 

Vles, 2005), tendo sido verificado que as crianças com desordens no desenvolvimento da 

coordenação motora apresentam risco de atenção e de aprendizagem. 

De acordo com pesquisas recentes, estas demonstraram que não existe independência entre 

o desenvolvimento motor e o desenvolvimento cognitivo, revelando uma interconexão entre 

as estruturas cerebrais responsáveis pela realização dos movimentos (cerebelo) e as 

cognitivas (córtex pré-frontal) (Diamond, 2000). 

O desenvolvimento intelectual e o perfil psicomotor tendem a melhorar com o avançar da 

idade, devido à maturação gradual das estruturas cerebrais, correspondentes a cada unidade 

funcional que caracteriza o desenvolvimento humano (Fonseca, 2007). A experiência e a 

maturação levam a que as crianças mais velhas apresentem uma melhoria a nível motor e 

intelectual, visto que segundo De Bellis, Keshavan, Beers, Hall, Frustaci, Masalehdan, Boring 

(2001), verifica-se com a idade um aumento significativo do volume da massa branca cerebral 

bem como do corpo caloso. Gabbard (2009), por sua vez, refere que experiências precoces 

e positivas são a base da aprendizagem e comportamento ao longo da vida, estando assim a 

ser potencializado o desenvolvimento de cada um, tendo em conta um ambiente rico em 

estimulação. 

Em 1904, Spearman definiu a inteligência como sendo composta por dois fatores, sendo um 

fator geral g e um fator específico s (Simões, 1995). O fator g é envolvido em todos os 

desempenhos intelectuais, correspondendo a uma entidade descrita como “energia mental”, 

que seria responsável pela resolução de problemas que envolvem a edução de relações, de 

correlatos e a compreensão da própria experiência. Por sua vez o fator s varia intra e inter-

individualmente. Segundo o autor, o papel desempenhado por cada um destes fatores não é 

igual em todas as capacidades, podendo numas o fator g ser o principal e noutras ser o fator 

s (Simões, 1995). Assim sendo, a importância de cada um destes fatores varia com a 

capacidade ou aptidão que é considerada. Mais tarde, Spearman veio reconhecer a existência 

de outros fatores, os chamados fatores de grupo, que são comuns a várias capacidades de 

um fim. Spearman considerou ainda que a inteligência geral engloba dois processos 

psicológicos distintos: a capacidade dedutiva, na qual serve para deduzir ou inferir correlatos, 

para perceber, ou para produzir esquemas de nível elevado, que tornam possível resolver 

problemas complexos, e a capacidade reprodutiva que é utilizada para evocar uma 
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determinada quantidade de informação adquirida. Estas capacidades, para Spearman, são 

complementares (Simões, 1995). 

O processo de maturação do cérebro desde cedo necessita de um ambiente rico e 

estimulante, pois as experiências não só reforçam os circuitos neurais como evitam o 

enfraquecimento e a morte dos mesmos (Gabbard, 2009). Experiências com recurso ao 

movimento devem ser implementadas desde cedo para o desenvolvimento do cérebro 

(Gabbard, 2009). 

As alterações das estruturas cognitivas desenvolvem-se na inter-relação do indivíduo e do 

meio através da ação (Roussou, 2004). Smith (2005), defende que a inteligência se constrói 

na interação do organismo com o meio ambiente, fruto da atividade sensório-motora. 

O sistema nervoso da criança está em constante transformação e a combinação entre os 

fatores genéticos e ambientais é o que determina o seu desenvolvimento (Torquato, Paes, 

Bento, Saikai, Souto, Lima & Abreu, 2011). 

A avaliação cognitiva pode ocorrer por inúmeras razões, nomeadamente para despistar, 

diagnosticar, tomar decisões e planear intervenções (Nagle, 2000, cit. por Saye, 2003). 

Quando utilizados em crianças, os testes de inteligência podem fornecer informações 

relevantes por exemplo nos casos de dificuldades de aprendizagem, perturbações do 

comportamento, deficiência mental e psicose (Trad, 1989). O estudo da avaliação da 

inteligência tornou-se um alvo de bastante atenção sendo que, especialmente durante as 

últimas décadas, tem-se verificado um aumento do interesse na avaliação da inteligência de 

crianças em idade pré-escolar (Kelley & Surbeck, 2004). A inteligência surge como uma área 

relevante a avaliar (Akiskal, 1986, cit. por Trad, 1989). Em Portugal, a partir da década de 70 

do séc. XX, foram aferidos dois importantes instrumentos de avaliação da inteligência, em 

1970, a aferição portuguesa da Escala de Avaliação da Inteligência de Wechsler para crianças 

(WISC) por Ferreira Marques e, em 1976, a aferição da Nova Escala Métrica da Inteligência 

(NEMI), por Bairrão Ruivo. Posteriormente, outras aferições nacionais de instrumentos de 

avaliação destacaram-se neste campo, como é o caso das Matrizes Progressivas Coloridas 

de Raven (MPCR) (Simões, 1994).  

As MPCR destinam-se a medir a componente dedutiva, definida pela teoria da capacidade 

cognitiva de Spearman. Esta capacidade dedutiva tem implícita a capacidade de produção de 

novos insights, a capacidade para compreender, identificar relações e extrair significados 

(McCallum, Bracken & Wasserman, 2001). 
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Trata-se de um instrumento internacionalmente reconhecido, de aplicação e cotação fáceis e 

rápidas, e composto de um material colorido e atrativo. Estas são apresentadas em 3 testes, 

em que o teste A é composto por figuras contínuas, em que o problema está representado 

num todo unificado. Nos testes Ab e B, as figuras são discretas, sendo o problema composto 

por 3 partes em que falta uma quarta, para que surja um todo logicamente coerente (Pascuali, 

Wechsler & Bensusan, 2002; Simões, 2000). Sendo um teste não-verbal, e considerado como 

uma boa medida do fator g, o teste das MPCR pode ser aplicado individual ou coletivamente, 

podendo ser uma boa prova de rastreio cognitivo. Os testes de avaliação cognitiva não-

verbais são extremamente úteis para populações excecionais, devido ao conteúdo não-verbal 

e não académico e a facilidade de administração (Softas & Petrogiannis, 1989, cit. por Naglieri 

& Prewett, 1990). AS MPCR destinam-se à avaliação de crianças e idosos, podendo ser 

utilizado em estudos antropológicos e em contexto clinico (Raven, Court & Raven, 1998). Para 

Simões (2000), as MPCR têm, indubitavelmente, uma aplicação extremamente abrangente. 

Na ausência de condições adequadas, proporcionadas pela família, a institucionalização 

poderá ser uma das opções. A capacidade para interagir com o meio onde a pessoa está 

inserida é universal (Dell’ Aglio, 2000). Esta está presente em todas as crianças e 

adolescentes, independentemente da sua condição social ou pessoal. Contudo, no que se 

refere à criança e ao adolescente que se encontram institucionalizados, a interação com o 

ambiente físico e social deve ser melhor compreendida nas suas particularidades e melhor 

estimulada nas suas possibilidades, uma vez que a instituição, como contexto de 

desenvolvimento, remete à existência de um campo de relações, que propiciam trocas sociais 

e afetivas particularmente importantes para quem se encontra privado do cuidado parental 

como apresenta Carvalho (2002), Siqueira e Dell’Aglio (2006), Yunes, Miranda e Cuello (2004) 

e também Zeanah, Smyke, Koga e Carlson (2005). 

A instituição consiste num ambiente ecológico de extrema importância para as crianças e 

adolescentes institucionalizados. É o local onde se realizam inúmeras atividades, funções e 

interações, sendo assim um ambiente com potencial para o desenvolvimento de relações 

recíprocas de equilíbrio, de poder e de afeto (Siqueira & Dell’Aglio, 2006). Ainda assim, essas 

crianças sofrem privação familiar associada à carência de estímulos podendo acarretar 

atrasos no desenvolvimento motor (Castanho & Blascovi-assis, 2004), uma vez que a família 

é, possivelmente, o agente sociocultural mais importante da vida de uma criança que, ao 

interagir diariamente com os membros da família, em casa, ela aprende os valores, as atitudes 

e parte do seu estatuto na sociedade (Carvalhal, 2000). 
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Apesar de ser um contexto possível de desenvolvimento, a instituição não fornece um 

equivalente funcional familiar para seus internos (Bronfenbrenner, 1979,1996). Além disso, 

outros autores destacam que em certos meios familiares, o ambiente físico e social é tão 

empobrecido e caótico que a colocação de uma criança numa instituição pode proporcionar a 

recuperação e um crescimento psicológico (Clarke & Clarke, 1976, cit. Bronfenbrenner, 

1979,1996). 

Estudos mais antigos (Bowlby, 1973; Goldfarb, 1943, 1945, cit. Grusec & Lytton, 1988), 

apontaram os prejuízos cognitivos que a vivência institucional proporcionava para as crianças, 

tal como dificuldade intelectual, especialmente no desenvolvimento da linguagem. Estas 

crianças eram mais distraídas e agressivas, apresentando dificuldades emocionais, de 

comportamento e incapacidade de formar laços afetivos duráveis com outros. 

Embora estes estudos convergissem ao apontar os prejuízos ocasionados pela vivência 

institucional, Grusec e Lytton (1988) problematizaram estes resultados, considerando que 

estes efeitos poderiam surgir de outros fatores. Segundo estes autores, estudos posteriores 

confirmaram que, de facto, muitas crianças, que viveram os primeiros anos de vida em 

instituição, apresentaram problemas de aprendizagem e também má adaptação social. 

Estudos apontam mudanças nas práticas de cuidados direcionados às crianças e aos 

adolescentes institucionalizados, ao longo do tempo. Por exemplo, no final da década de 

1970, já existiam instituições de alta qualidade, na Inglaterra, nas quais cada unidade era 

composta por seis crianças, que tinham acesso a brinquedos, livros e também a uma 

proporção cuidador/criança generosa. O sistema destas unidades assemelhava-se ao 

sistema familiar (Grusec & Lytton, 1988).  

O estudo de Tizard, Cooperman, Joseph e Tizard (1972) investigou o efeito da qualidade do 

trabalho dos funcionários e o desenvolvimento do nível da linguagem das crianças 

institucionalizadas, nestas instituições residenciais. Este estudo apontou que o atraso 

intelectual não estava necessariamente relacionado à vivência institucional. 

Segundo Grusec e Lytton (1988), os fatores que modificam os efeitos dos cuidados na 

instituição são de origem multifatorial, sendo estes efeitos fixos. Os fatores são: i) Motivo da 

separação da criança e da sua família; ii) Qualidade da relação prévia com a mãe; iii) 

Oportunidade para desenvolver relações de apego depois da separação; iv) Qualidade do 

cuidado na instituição; v) Idade da criança e duração da separação; vi) O sexo e o carácter 

da criança. 
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Segundo Pasian e Jacquemin (1999), foi possível afirmar que o tempo de contato da criança 

com uma estrutura institucional, propiciadora de experiências de vida positivas, pode 

favorecer a diminuição do número de sinais de dificuldades emocionais. 

Para Bronfenbrenner (1994,1996), os efeitos imediatos da privação dos cuidados maternos 

após o sexto mês de vida traz seguramente danos ao desenvolvimento infantil, mas considera 

que as consequências em longo prazo podem ser superadas ou reparadas em razão de vários 

fatores, como a qualidade do cuidado institucional, o tempo de convivência nesse meio, o 

ambiente pós-institucionalização, entre outros. 

Dell’Aglio (2000), investigou diversos aspetos no desenvolvimento de crianças e adolescentes 

que viviam em instituições e que viviam com a família, não tendo encontrado diferenças 

consistentes entre os grupos. As análises apontaram resultados semelhantes no nível 

intelectual, desempenho escolar, estratégias de coping (formas de lidar com as dificuldades) 

e estilo atribucional (atribuição a algum fator de autoridade, do seu sucesso/falha nas 

tarefas/objetivos propostas). 

O estudo de Arpini (2003), desenvolvido com adolescentes de classe média, também 

observou que aqueles que tiveram vivência institucional a caracterizavam como o melhor 

período das suas vidas, relacionando-a com a criação de novos vínculos, alguns dos quais se 

mantiveram mesmo após deixarem a instituição. Em contrapartida, estes adolescentes 

demonstraram sofrer um forte estigma social, pois são vistos pela sociedade como 

responsáveis e donos de algum tipo de “defeito” ou problema (Altoé, 1993; Arpini, 2003). 

Assim, se por um lado existe uma representação mais positiva em relação à vivência 

institucional, por outro, permanece a representação social que estigmatiza as pessoas que 

compõem este contexto (Arpini, 2003). 

Neste sentido, para Bronfenbrenner (1979,1996) viver em instituição, do ponto de vista de 

valores e expectativas culturais, está associado a um estigma que se pode tornar um 

prognóstico de fracasso. Desta forma, as instituições podem ou não produzir efeitos benéficos 

para a vida de crianças e adolescentes. 

Assim, a experiência da institucionalização na infância e na adolescência podem determinar 

uma série de riscos e limites ao desenvolvimento humano, na medida em que separa a criança 

e o adolescente da família e da comunidade, dificultando a formação e manutenção de 

vínculos sociais (Alexandre & Vieira, 2004; Nogueira, 2004; Carvalho, 2000); uniformiza os 

procedimentos de cuidado à criança e ao adolescente, pela ausência de pessoal em 
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quantidade e qualidade suficientes para atender às suas necessidades, especialmente do 

estímulo à construção de relações estáveis e íntimas (Marques & Czaemak, 2008; Martins & 

Szymanski, 2004; Rizzini & Rizzini, 2004); fragiliza as bases de apoio ao desenvolvimento 

infantil, podendo comprometer certas capacidades humanas no plano físico, intelectual, social 

e afetivo, especialmente quando o acolhimento institucional ocorrer por tempo prolongado 

(Siqueira & Dell’Aglio, 2006; Zeanah, Smyke, Koga & Carlson, 2005). 

Estudos apontam que crianças que tiveram uma vida difícil ou problemas nas relações 

parentais podem apresentar dificuldades de adaptação e de aproveitamento na escola 

(Ferreira & Marturano, 2002). Ferreira e Marturano (2002) destacam que fatores como 

problemas nas relações interpessoais, falhas parentais em relação à supervisão e suporte, 

sinais de uma menor dedicação dos pais no desenvolvimento das crianças, práticas punitivas 

e modelos adultos agressivos estão presentes entre as crianças com baixo desempenho 

escolar. No estudo de Dell’Aglio e Hutz (2004), foi destacado que o tempo de 

institucionalização influencia negativamente o desempenho escolar, corroborando os efeitos 

prejudiciais de um longo período de institucionalização. Dell’Aglio e Hutz (2004) também 

encontraram um menor desempenho escolar entre as crianças institucionalizadas quando 

comparadas às que viviam com a família, demonstrando a importância da família para o 

desempenho escolar na infância 

Para tal, podem ser úteis programas de intervenção psicomotora que possam potencializar as 

áreas menos fortes do desenvolvimento. Assim, a Psicomotricidade poderá desempenhar um 

papel fundamental no desenvolvimento psicomotor. Segundo Rodrigues (2006), a 

psicomotricidade é compreendida por ser uma área transdisciplinar que investiga as relações 

entre as funções psíquicas e a motricidade em vários contextos, com o objetivo de dar o seu 

contributo para ultrapassar os problemas de maturação, desenvolvimento, aprendizagem e 

comportamento, através da intervenção por mediação corporal expressiva, sendo possível 

observar e melhorar comportamentos desadequados do individuo. Fonseca (2005) explica 

ainda que as áreas do psiquismo são compostas por processos cognitivos tais como as 

sensações, perceções, imagens, afetos, emoções, sentimentos, medos, simbolizações, 

representações, ideias, e processos relacionais e sociais. A motricidade é definida como uma 

série de expressões tanto mentais como corporais, reunindo funções tónicas, posturais, 

somatognosias e práxicas, das quais estas expressões podem ser ou não verbais (Fonseca, 

2005).  

Segundo Martins (2001), a terapia psicomotora é definida com uma reeducação ou 

intervenção através da mediação corporal e expressiva, no qual o papel do terapeuta é 
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investigar e compensar os comportamentos motores desadequados, ou com problemas de 

desenvolvimento ou de maturação tanto em âmbito psicomotor, como de comportamento, de 

aprendizagem e psicoafectivo. A prática psicomotora é destinada para toda a população sem 

restrição da faixa etária. Esta intervenção inclui diversas metodologias tais como técnicas de 

relaxação e de consciência corporal, terapias expressivas, atividades lúdicas, atividades 

motoras adaptadas, entre outras (Associação Portuguesa de Psicomotricidade, 2012). 

Fonseca (2001), define como objetivos da psicomotricidade: o mobilizar e reorganizar as 

funções psíquicas e relacionais; melhorar a conduta consciente e o ato mental; elevar as 

sensações e as perceções a níveis de consciencialização, simbolização e conceptualização; 

harmonizar e maximizar o potencial motor, cognitivo, e afetivo-relacional, ou seja, o 

desenvolvimento global do individuo, a capacidade de adaptação social e a modificabilidade 

do processamento de informação; fazer do corpo uma síntese integradora da personalidade, 

reformulando a harmonia e o equilíbrio das relações, entre o psíquico e o motor, para que a 

consciência se construa e se manifeste com o objetivo de promover a capacidade de 

adaptação a situações novas. 

Em termos práticos o processo de intervenção psicomotora é composto por uma avaliação 

inicial, com a definição das áreas a melhorar, tendo em vista as principais dificuldades 

observadas. É realizado um perfil psicomotor sobre o qual se delineia um plano interventivo 

individual. Nesse documento deve estar presentes quais os objetivos a alcançar, para 

promover e melhorar a qualidade de vida do individuo (Fonseca, 2001). Para uma intervenção 

bem-sucedida, é fundamental oferecer uma boa estrutura de apoio, que conheça o nível de 

funcionamento da pessoa, o seu grau de variabilidade de desempenho, bem como os seus 

pontos fortes e os necessários a potenciar (Brown & Brown, 2003), considerando-se sempre 

os diversos sistemas onde a pessoa se insere. 
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III. Metodologia 

Após se ter realizado a revisão da literatura, serão apresentados seguidamente os 

procedimentos metodológicos utilizados neste estudo: tipo de pesquisa, descrição da 

amostra, critérios de inclusão e exclusão, definição das variáveis (dependentes e 

independentes), instrumentos utilizados, procedimentos e tratamento de dados com as 

respetivas técnicas estatísticas utilizadas. 

3.1. Tipo de Pesquisa 

O presente estudo, quanto à natureza da sua amostra caracteriza-se por ser transversal, 

desenvolvimental e correlacional. Para o mesmo foi considerado um só momento na recolha 

de dados.  

3.2. Amostra 

Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de conveniência. Os participantes 

residiam em duas instituições do distrito de Vila Real, sendo estas duas instituições de caráter 

social. 

Na tabela 1 apresenta-se a caracterização da amostra (sexo). 

Tabela 1 – Caracterização da amostra em função do sexo. 

Número de sujeitos 

n=14 

Sexo 

Masculino 

n=9 

Feminino 

n=5 

 

A amostra foi constituída por 14 crianças, sendo 9 do sexo masculino e 5 do sexo feminino. 

Os 14 sujeitos preenchiam os requisitos para se integrarem na amostra, e os 14 foram 

incluídos no estudo pois todos realizaram as avaliações propostas, a BPM e as MPCR. 

A tabela 2 caracteriza a amostra de acordo com a sua idade cronológica e o tempo em 

institucionalização. 
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Tabela 2 – Caracterização da amostra em função da idade cronológica (em anos) e do tempo em 

institucionalização (em meses). 

 N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Idade cronológica 14 11 14 12.71 0.99 

Tempo de 
institucionalização 

14 4 53 24.29 12.99 

 
A amostra foi constituída por 14 crianças com idades compreendidas entre os 11 e 14 anos 

de idade, da qual a idade média do grupo amostral é de 12,71 anos (±,994), e a sua 

permanência em instituição é de 24,29 meses (±12,99). 

A tabela 3 descreve o grupo amostral deste estudo, tendo em conta as características da 

anamnese recolhida (frequências e percentagens), perante os responsáveis das instituições. 

Tabela 3 – Caracterização da amostra em função da sua anamnese. 

 n % 

Morada 

Peso da Régua 4 28.6% 

Chaves 1 7.1% 

Vila Real 9 64.3% 

Família 

Mãe e Pai 10 71.4% 

Pai e Avó 1 7.1% 

Não tem contacto com os pais 2 14.3% 

Não tem conhecimento dos pais 1 7.1% 

Nº de irmãos  
Não institucionalizados 7 50% 

Institucionalizados 7 50% 

Familiares com Patologia 

Pai com esquizofrenia 1 7.1% 

Mãe com esquizofrenia 2 14.3% 

Mãe com acompanhamento em 

psiquiatria 
1 7.1% 

Pai com possível psicose de 

problemas comportamentais 
1 7.1% 

Mãe e irmão com atraso cognitivo 1 7.1% 

Sem conhecimento 4 28.6% 

Sem patologias 4 28.6% 

Medicação 
Sim 3 21.4% 

Não 10 71.4% 
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Já tomou 1 7.1% 

Motivos de Medicação 

Hiperatividade 1 7.1% 

Verbalização 1 7.1% 

Agitação e Controlo comportamental 1 7.1% 

Enurese 1 7.1% 

Sem motivo (não toma) 10 71.4% 

Diagnóstico 

Com 9 64.2% 

Sem 4 28.6% 

Em avaliação 1 7.1% 

Patologias 

Défice Mental Ligeiro 5 35.7% 

Osteogénese Imperfeita 2 14.3% 

Atraso Cognitivo 2 14.3% 

Atraso cognitivo e 

agamaglobulinemia ligada ao 

cromossoma x 

1 7.1% 

Sem patologia 4 28.6% 

Antecedentes no 

desenvolvimento 

Carência de estímulos 5 35.7% 

Carência de estímulos e falta de 

competência parentais 
6 42.9% 

Bom desenvolvimento 3 21.4% 

Apoios 

Escolar 2 14.3% 

Terapêutico 2 14.3% 

Escolar e Terapêutico 7 50% 

Não tem 3 21.4% 

Tipo de Apoios 

Atividades da Vida Diária 3 21.4% 

Psicologia 3 21.4% 

Pedopsiquiatria 1 7.1% 

Psicologia e Pedopsiquiatria 2 14.3% 

Psicologia, Pedopsiquiatria e 

Pediatria 
1 7.1% 

Não tem 4 28.6% 

Tipo de Ensino 

PEI (Programa Específico Individual 

- Adequações curriculares) 
4 28.6% 

PEI e CEI (Currículo Especifico 

Individual) 
5 35.7% 

Normal 5 35.7% 
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Pelo que se pode verificar na tabela, existem alguns aspetos bastante pertinentes acerca da 

amostra em estudo. A naturalidade das crianças divide-se entre Vila Real, Peso da Régua e 

Chaves. Relativamente à família 21.4% das crianças não têm contacto e / ou conhecimento 

dos pais. Quanto ao número de irmãos 50% destes estão também em instituições. Verificamos 

ainda que 42.7% das crianças têm familiares diretos com patologias como a esquizofrenia, 

atrasos cognitivos e psicose. Em relação a diagnósticos apuramos que 71.3% das crianças 

apresentam diagnóstico ou encontram-se em avaliação para o mesmo. Relativamente a 

crianças com patologias apresenta-se um total de 74.4%, em que se distribuem entre défice 

mental ligeiro, osteogénese imperfeita, agamaglobulinemia ligada ao cromossoma x e atraso 

cognitivo. Averiguamos que 35.7% das crianças tiveram carência de estímulos no seu 

desenvolvimento e 42.9% tiveram, não só essa carência de estímulos, mas também falta de 

competências parentais, perfazendo um total de 78.6%. Relativamente a apoios verificamos 

que 78.6% têm apoio escolar, terapêutico ou ambos. Para finalizar constatamos ainda que 

64.3% das crianças têm tipos de ensino especializados (PEI ou PEI e CEI). 

Todos os sujeitos incluídos no presente estudo obedeceram aos seguintes critérios de 

inclusão: i) autorização para a realização do estudo pelos respetivos diretores das instituições 

mencionadas; ii) encontrarem-se em regime formal de institucionalização; iii) estarem na faixa 

etária entre os onze e os catorze anos de idade; iv) realização integral dos instrumentos de 

avaliação. 

Foram excluídos do estudo as crianças que não se enquadraram nos critérios de inclusão 

acima supracitados. 

3.3. Instrumentos 

Foram utilizados dois instrumentos, a Bateria Psicomotora de Vítor da Fonseca (BPM) para 

avaliar o perfil psicomotor e as Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (MPCR) para 

avaliar a capacidade intelectual não-verbal. 

3.3.1. Bateria Psicomotora de Vítor da Fonseca (BPM) 

Segundo  Fonseca (2007), a BPM permite-nos traçar um perfil psicomotor, assim como 

compreender alguns dos problemas de comportamento e de aprendizagem que crianças e 

jovens com idades compreendidas entre os 4 e os 12 anos possam apresentar. O perfil 

psicomotor caracteriza as potencialidades e as dificuldades da criança, dando suporte para 

identificar e intervir nas dificuldades de aprendizagem psicomotora, satisfazendo 

progressivamente as necessidades mais específicas da criança (Fonseca, 1995).  
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Esta é constituída por 7 fatores psicomotores, nomeadamente: Tonicidade e Equilibração, 

constituindo a 1.ª Unidade Funcional de Lúria; Lateralização, Noção de Corpo e Estruturação 

Espácio-Temporal, compondo a 2.ª Unidade Funcional de Lúria; Praxia Global e Praxia Fina, 

com a 3.ª Unidade Funcional de Lúria, finalizando assim as três unidades funcionais. As 

tarefas referentes aos fatores mencionados são distribuídas por 26 subfatores. As cotações 

dos subfatores e do perfil final variam entre 1 e 4, sendo 1 Perfil Deficitário, 2 Perfil Dispráxico, 

3 Perfil Eupráxico e 4 Perfil Hiperpráxico. Os resultados finais permitem-nos obter um perfil 

quantitativo e um qualitativo (7-8 Deficitário, 9-13 Dispráxico, 14-21 Normal, 22-26 Bom, 27-

28 Superior). 

Tabela 4 - Interpretação dos resultados da BPM. 

 

Pontos da BPM Tipos de Perfil Psicomotor Deficit de Aprendizagem 

7-8 Deficitário (1) Significativos 

9-13 Dispráxico (2) Ligeiros 

14-21 Normal (3)  

22-26 Bom (4)  

27-28 Superior (5)  

 

3.3.2. Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (MPCR) 

As MPCR, segundo  Simões (2000), consistem num conjunto de testes que pretendem medir 

a capacidade intelectual não-verbal, da qual avalia a capacidade de raciocínio lógico, 

analógico e representacional envolvendo processos cognitivos não-verbais de seriação, de 

análise e comparação de estruturas visuo-espaciais não simbólicas, de inferência hipotética, 

de dedução, de generalização e também de resolução de problemas. Estão destinadas a 

crianças dos 5 aos 11 anos sendo constituídas por 3 séries (A, Ab e B) com 12 itens cada, 

perfazendo um total de 36. Esta escala permite-nos obter 3 resultados distintos, o resultado 

bruto, o percentil (ajustado à idade) e a classificação qualitativa, cujos níveis, variam entre I 

(1) e V (5), sendo I (1) Intelectualmente superior, II (2) Acima da média, III (3) Intelectualmente 

médio, IV (4) Abaixo da média e V (5) Intelectualmente deficiente (Simões, 2000). 

Tabela 5 – Interpretação dos resultados das MPCR. 

Níveis Interpretação Faixa de percentis 

I (1) Intelectualmente superior 95 ou superior 
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II (2) Acima da média 75-94 

III (3) Intelectualmente médio 26-74 

IV (4) Abaixo da média 6-25 

V (5) Intelectualmente deficiente 5 ou inferior 

 

3.4. Definição das Variáveis 

As variáveis dependentes deste estudo foram ambos os desenvolvimentos, psicomotor e 

intelectual, respetivamente. 

As variáveis independentes são o tempo de institucionalização, a idade e o sexo.  

3.5. Procedimentos  

Em primeira instância, foi realizado o contacto com as Instituições, solicitando autorização 

para a realização deste estudo, através de um pedido da coordenação do Mestrado, 

identificando o trabalho e objetivos pretendidos nesta pesquisa (Anexo I). 

Após esta autorização, foi realizado o levantamento dos participantes enquadrados na faixa 

etária definida pelo instrumento adotado na presente investigação, junto da coordenação das 

instituições. Posteriormente, foram aplicados os instrumentos de avaliação. 

A aplicação da BPM foi feita individualmente a cada criança demorando sensivelmente 45 

minutos. A avaliação tem início com as tarefas referentes à Tonicidade, seguindo 

posteriormente a ordem crescente dos restantes fatores (Anexo III). 

Em relação à aplicação das MPCR, estas foram aplicadas em grupos de dois para alguns, e 

individualmente para duas crianças que demonstraram estar a ter alguma dificuldade na 

perceção do que tinham que executar. Foram aplicadas na forma de caderno e demorou 

cerca de 8 a 10 minutos, com cada grupo e com cada criança, estando esta ou estas 

posicionada(s) em contexto de mesa em frente ao avaliador. Inicialmente foi apresentado e 

explicado, em que consistia a avaliação. Ao longo da avaliação as crianças foram advertidas 

sempre que se verificou algum entusiasmo e/ou ansiedade em fazer tudo rapidamente 

(Anexo II).  

3.6. Tratamento de Dados 
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Para o tratamento estatístico foi utilizado o SPSS versão 20.0 e considerado o nível de 

significância 0.05.  

Foi realizado o tratamento estatístico descritivo, através das medidas de tendência central 

(média, valor mínimo e máximo) e das medidas de dispersão (desvio padrão), para as 

variáveis numéricas. 

Para verificar a influência do tempo de institucionalização no perfil psicomotor e no 

desenvolvimento intelectual foi utilizada a correlação de Pearson. 
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IV. Apresentação dos Resultados 

A apresentação dos resultados está organizada tendo os objetivos definidos, nos seguintes 

subcapítulos: análise descritiva dos resultados, quer da BPM quer das MPCR, e a análise 

correlacional entre os resultados da BPM e das MPCR com a idade (em anos) e o tempo em 

instituição (em meses). 

4.1. Análise descritiva dos resultados 

Na tabela 6 são apresentados os valores do mínimo, máximo, média e desvio padrão, dos 

resultados obtidos na Bateria Psicomotora. 

Tabela 6 – Análise descritiva dos resultados da BPM. 

BPM 

Unidades 

Funcionais de 

Luria 

Fatores 

Psicomotores 
Mínimo Máximo Média 

Desvio 

Padrão 

1ª 
Tonicidade 2 4 3.10 0.53 

Equilibração 2 4 3.12 0.52 

2ª 

Lateralização 3 4 3.14 0.36 

Noção de 

Corpo 
2 4 3.04 0.39 

Estruturação 

Espácio-

Temporal 

2 4 2.86 0.70 

3ª 

Praxia Global 2 4 3.29 0.51 

Praxia Fina 3 4 3.59 0.40 

 Perfil 

Psicomotor 

Geral 

3 5 3.86 0.53 

 

Da análise descritiva dos dados referentes à BPM, aferimos um resultado médio para o perfil 

psicomotor geral de 3,86 (±0.53) para o total da amostra, constatando-se um valor mínimo de 

3 e um valor máximo de 5. Assim, verificamos que o valor deste resultado médio se encontra 

bastante próximo do valor de 4, no qual corresponde a um tipo de perfil psicomotor Bom. No 
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que respeita à divisão por fatores psicomotores, verificámos que foi obtido o valor médio mais 

elevado na praxia fina com 3,59 (±0.40), e o mais inferior na estruturação espácio-temporal 

com 2,86 (±0.70). 

Na tabela 7 são apresentados os valores do mínimo, máximo, média e desvio padrão, dos 

resultados obtidos nas Matrizes Progressivas Coloridas de Raven. 

Tabela 7 – Análise descritiva dos resultados da MPCR. 
 

MPCR 

Testes Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 

A 3 12 10.21 2.49 

AB 6 12 10.43 2.24 

B 4 12 9.43 2.59 

Resultado 

Bruto 
13 35 30.07 6.92 

Percentil 5 95 67 34.14 

Classificação - - 2.43 1.45 

 

Da análise dos dados referentes às MPCR, aferimos um resultado médio para a classificação 

de 2,43 (±.1.45) para o total da amostra. Assim, verificamos que o valor deste resultado médio 

se encontra um pouco acima do nível II (2), no qual corresponde à interpretação de acima da 

média. No que respeita à divisão por testes, verificámos que foi obtido o valor médio mais 

elevado no teste AB com 10.43 (±2.24) com o valor mínimo de resposta de 6 e o máximo de 

12, o valor intermédio no teste A com 10.21 (±2.49) com o valor mínimo de resposta de 3 e o 

máximo de 12, e o valor médio mais baixo no teste B com 9,43 (±2.59) no qual o seu valor 

mínimo é de 4 e o seu máximo de 12. 

4.2. Análise correlacional dos resultados 

Na tabela 8 abaixo indicada apresentam-se os resultados da correlação entre a BPM e as 

MPCR com a idade cronológica (em anos) e o tempo em instituição (em meses). 
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Tabela 8 – Análise correlacional da BPM e das MPCR com a idade cronológica (em anos) e o 
tempo em instituição (em meses). 

Correlação  Idade Cronológica (anos) 
Tempo em Instituição 

(meses) 

Tonicidade 
r .407 -0.94 

p .149 .749 

Equilibração 
r .203 .291 

p .486 .313 

Lateralização 
r .335 -.286 

p .242 .321 

Noção de Corpo 
r .516 .291 

p .059 .313 

Estruturação Espácio-

Temporal 

r .186 -.169 

p .525 .564 

Praxia Global 
r .206 -.232 

p .480 .425 

Praxia Fina 
r -.120 .304 

p .684 .291 

Perfil Psicomotor Geral 
r .062 -.204 

p .833 .484 

A 
r .089 -0.76 

p .763 .797 

AB 
r -.148 .069 

p .614 .814 

B 
r -.098 .019 

p .739 .949 

Resultado Bruto MPCR 
r -.053 .002 

p .858 .994 

Percentil 
r -.007 .001 

p .982 .998 

Classificação MPCR 
r .091 .103 

p .756 .726 

 Nota: *p ≤ .05 **p ≤ .01 
 

Como se observa na tabela 8, não se verificaram correlações estatisticamente significativas 

entre os dados analisados. Pudemos assim, verificar que tanto a idade cronológica como o 

tempo em instituição, não influenciaram negativamente nenhum fator dos instrumentos 

avaliativos.
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V. Discussão dos Resultados 

Os elementos básicos da psicomotricidade são o esquema corporal, lateralidade, orientação 

espacial, orientação temporal, coordenação global, coordenação fina e óculo-manual. Estes 

elementos psicomotores bem organizados atuam de forma integrada e são pré-requisitos 

essenciais no desenvolvimento (Rosa Neto, 2002). 

De acordo com Fonseca (2007), e baseado no modelo de Luria (1981), cada um dos 7 fatores 

psicomotores da BPM, possui uma função específica e desenvolve-se no decorrer de um 

determinado período da criança.  

Assim, na sua generalidade as crianças apresentaram um perfil psicomotor bom em que os 

seus melhores resultados se exibiram na 3ª unidade funcional no fator de praxia fina, 

apresentando um valor ligeiramente inferior no fator de estruturação espácio-temporal 

correspondente à 2ª unidade funcional de Luria. A Praxia Fina é responsável pela 

concentração, organização e destreza, e começa a ser aperfeiçoada por volta dos 6 ou 7 anos 

de idade (Fonseca, 2007). Por sua vez, a Estruturação Espácio-Temporal é responsável pelo 

processamento de informações, coordenação espaço-corpo e localização temporal, iniciando-

se entre os 4 e 5 anos de idade (Fonseca, 2007). A estruturação Espacial e Temporal são os 

fundamentos psicomotores básicos da aprendizagem e da função cognitiva, dado que nos 

fornecem as bases do pensamento relacional, da capacidade de ordenação e de organização, 

de processamento simultâneo e sequencializado da informação, da capacidade de relembrar 

o passado, integrar o presente e preparar o futuro e ainda das capacidades de representação, 

quantificação e de categorização (Leandro, 2013). As crianças em estudo, não deixam então 

de apresentar, à semelhança de alguns estudos (Pinto, Coelho, & Carvalhal, 2013), áreas 

mais fracas quando comparadas às de igual idade, nomeadamente a estruturação espácio-

temporal, em que nas suas idades deveriam constituir segundo Fonseca (2007), aquisições 

consumadas. A base das aprendizagens, em fases posteriores na vida da criança, depende 

dos movimentos aprendidos durante os primeiros 6 anos da infância (Bessa & Pereira, 2002). 

Quanto ao desenvolvimento intelectual, as crianças apresentaram um resultado acima da 

média em que demonstraram um pouco mais de dificuldade de resposta no teste B e mais 

facilidade no teste AB. 

O motivo de o resultado do perfil psicomotor e do desenvolvimento intelectual ter sido apurado, 

respetivamente, como sendo bom e acima da média, pode-se interpretar pelo facto de a média 

de tempo em que estas crianças se encontraram institucionalizadas, não ter sido suficiente 
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para que lhes possa ter afetado o seu desenvolvimento motor e intelectual, pois como indicam 

Dell’Aglio e Hutz (2004), o tempo de institucionalização pode influenciar, negativamente, 

quando existe um longo período de institucionalização. 

Na relação entre o tempo de institucionalização e os resultados dos instrumentos avaliativos 

utilizados (BPM e MPCR), pode-se destacar que estes determinaram que não existiu 

correlação entre eles. Este facto cinge-se pelo motivo de que, como indica a literatura, existem 

duas linhas de investigação divergentes no que diz respeito à institucionalização 

(Pereira,2008), e este estudo veio reafirmar que a institucionalização é uma das opções para 

as crianças, tal como no estudo de Faria, Salgueiro, Trigo e Alberto (2008), que de uma forma 

geral, revelou uma conotação positiva em relação à institucionalização. Pensa-se que isto se 

deve pelo motivo de que nenhum dos desenvolvimentos mencionados (motor e intelectual), 

tenha sido influenciado pelo tempo de institucionalização das crianças.  Apesar de não ser 

preferível viver numa instituição, existem situações em que esta representa a melhor 

alternativa perante um contexto familiar negligente (Valle e Zurita, 2000, cit. in Silva, 2009). 

Sempre que na sociedade é necessária uma resposta extrafamiliar para uma criança em risco 

(Dell´Aglio, 2000), as instituições são a primeira medida de proteção perante situações que 

impeçam um desenvolvimento ajustado e saudável da criança ou jovem (Antunes, 2011). 

Segundo O’Connor, Rutter, Becket, Keaveney, Kreppner e English and Romanian Adoptees 

Study Team (2000), não seria possível afirmar de forma conclusiva que a deterioração e/ou 

os avanços no desenvolvimento motor e cognitivo de crianças avaliadas neste tipo de estudos, 

estariam relacionadas de modo significativo à duração do período de permanência na 

instituição. Para estes autores, os resultados destas investigações sugerem que há muito que 

se investigar acerca dos efeitos de uma infância passada longe de casa e privada dos 

cuidados parentais.  

Morais, Leitão, Koller e Campos (2004) e Yunes, Miranda e Cuello (2004) mostram que os 

poucos estudos presentes na literatura enfatizam que os riscos de uma infância inteira 

passada longe do convívio com a família e os prejuízos da permanência prolongada em 

instituições para a saúde física e mental são eminentes, especialmente em função do 

despreparo dos educadores para lidar com crianças e adolescentes com histórico de privação 

material e emocional. No entanto, a literatura mais recente salienta que, não se pode deixar 

de reconhecer que a instituição é para a criança, oriunda de um ambiente familiar exposto a 

todo o tipo de privações, uma parte integrante da rede de apoio social e afetivo. Ou seja, 

essas instituições podem apresentar aspetos positivos em termos das oportunidades de 

desenvolvimento colocadas à criança sob os seus cuidados (Cavalcante, Magalhães e 
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Pontes, 2007). As reformas que se vêm a fazer nas instituições, têm combatido o caráter 

despersonalizado e impessoal (Santos, 2010) que, consequentemente lhes incutiu uma 

representação social negativa. Estas reformas surgem para promover um ambiente cada vez 

mais familiar dentro das instituições. 

Para que possa existir uma intervenção de caráter preventivo, é implícito que se faça uma 

análise aprofundada do desenvolvimento do sujeito desde a sua infância, bem como todos os 

aspetos que possam afetar esse desenvolvimento (Braga, Simões & Camacho, 2015). Mas 

infelizmente, devido a algumas limitações impostas pelas instituições e também pelo seu 

desconhecimento, não conseguimos identificar todos os aspetos que pudessem afetar o 

desenvolvimento destas crianças. Mas, ainda verificamos que 35.7% das crianças tiveram 

carência de estímulos no seu desenvolvimento e 42.9% tiveram, não só essa carência de 

estímulos, mas também falta de competências parentais, perfazendo um total de 78.6%. 

Verificamos ainda que 42.7% das crianças têm familiares diretos com patologias como a 

esquizofrenia, atrasos cognitivos e psicose. Relativamente a crianças com patologias 

apresenta-se um total de 74.4%, em que se distribuem entre défice mental ligeiro, 

osteogénese imperfeita, agamaglobulinemia ligada ao cromossoma x e atraso cognitivo. 

A evolução desenfreada da civilização obriga diariamente a que cada indivíduo se reajuste e 

encontre novas formas de pensar, agir e se enquadrar perante o aumento significativo das 

situações de risco e vulnerabilidade inerentes ao seu processo de desenvolvimento, e que 

consequentemente terão uma repercussão na sua saúde mental (Matos, Martins, Jesus & 

Viseu, 2015). 

Nos dias de hoje, tem sido comum a reflexão e o estudo em torno da capacidade de algumas 

destas crianças e jovens para ultrapassar situações adversas, desenvolvendo 

comportamentos ajustados. A esta capacidade dá-se o nome de resiliência, conceito que tem 

subjacentes duas condições fundamentais: a exposição a adversidade ou risco e a adaptação 

e desenvolvimento positivos (Antunes, Simões & Santos, 2011). 

O fator resiliência pode também estar envolvido, no motivo de estas crianças não terem 

apresentado variações significativas nos seus desenvolvimentos, motor e intelectual. 

Segundo Antunes, Simões e Santos (2011), no que diz respeito à resiliência em adolescentes 

institucionalizados, os estudos têm indicado que existe um conjunto de recursos internos e de 

recursos externos que funcionam como fatores de proteção. Os recursos internos 

correspondem a competências pessoais e sociais e autoconceito, e os externos à família, 
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pares, escola e comunidade. São frequentemente indicados como recursos fundamentais 

para um desenvolvimento positivo a cooperação e comunicação, empatia, autoeficácia, 

comportamentos pró-sociais, relações afetivas em contextos significativos, expectativas 

elevadas e participação social significativa (Antunes, Simões & Santos, 2011). 

Na investigação de Antunes, Simões e Santos (2011), estes verificaram que as vivências de 

ambos os grupos estudados foram semelhantes relativamente ao nível dos acontecimentos 

de vida positivos, independentemente de terem ou não estado afastados do contexto familiar. 

Estes resultados, tal como os do presente estudo, suportam então a hipótese de que o 

acolhimento institucional poderá constituir uma oportunidade, sendo percebido por muitos dos 

jovens como um acontecimento de vida positivo. 

 

5.1. Proposta de um Programa de Intervenção Psicomotora 

Após a discussão dos resultados, a caracterização do perfil psicomotor das crianças em 

estudo, e a delineação das áreas fortes e menos fortes das crianças (quadro 1), propõem-se 

uma proposta de um programa de intervenção, apresentado no quadro 2. Em anexo (Anexo 

IV), apresentar-se-ão algumas atividades que visam maximizar as potencialidades das 

crianças e minimizar as suas dificuldades ao nível das suas áreas menos fortes. 

Quadro 1 – Delineação das áreas fortes e menos fortes das crianças em estudo. 

Áreas Fortes 
Tonicidade, Equilibração, Lateralização, Noção de Corpo, Praxia 

Global e Praxia Fina 

Áreas Menos Fortes Estruturação Espácio-temporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 34 - 
 

Quadro 2 – Proposta de Programa de Intervenção. 

Fator Objetivo Geral Subfactor 

Objetivo Específico: 

As crianças deverão ser 

capazes de:  

Estruturação Espácio-

temporal 

Aperfeiçoar as 

capacidades de 

orientação espacial-

temporal 

Organização 

Espacial 

Desenvolver a 

capacidade espacial 

concreta de calcular as 

distâncias que têm de 

percorrer. 

  
Estruturação 

Dinâmica 

Desenvolver a 

capacidade de memorizar 

sequências em 

orientações espaciais 

determinadas. 

  
Representação 

Topográfica 

Realizar uma trajetória 

espacial num 

levantamento topográfico 

(planta). 

  
Estruturação 

Rítmica 

Ser capaz de memorizar 

uma sequência 

(batimentos) e reproduzi-

la seguidamente. 

 

Noções e orientações 

espaciais e visuo-

espaciais 

 

Desenvolver noções de: à 

frente, atrás, em cima, em 

baixo, dentro, fora, 

pequeno, grande, médio, 

perto, longe, curto, longo, 

rápido, lento, próximo, 

distante, antes e depois. 

 
Noções temporais e 

corporais 
 

Fomentar o 

reconhecimento esquerda 

/ direita, e a organização 

dos diferentes segmentos 

corporais. 
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VI. Conclusões 

O objetivo deste trabalho foi verificar a influência do tempo de institucionalização no 

desenvolvimento motor e intelectual de crianças dos 11 aos 14 anos, bem como apresentar 

uma proposta de um programa de intervenção psicomotora. Sendo assim, pretendemos 

apresentar as principais conclusões que fomos aferindo ao longo deste trabalho, 

nomeadamente através da discussão efetuada com base nos resultados obtidos: 

▬ O desenvolvimento psicomotor das crianças foi caracterizado no geral como sendo bom, 

no qual a sua área mais forte foi a praxia fina e a mais fraca a estruturação espácio-

temporal; 

▬ O desenvolvimento intelectual foi atribuído como estando acima da média; 

▬ O tempo de institucionalização não influenciou o perfil psicomotor e a capacidade 

intelectual das crianças. 

Existem três indicadores plausíveis para o desencadear destes resultados, pois é possível 

que o desenvolvimento das crianças não tenha sido alterado, porque a média de tempo de 

institucionalização ainda não era muito alta; a instituição apresentar-se como sendo uma das 

melhores alternativas para estas crianças, colmatando todas as suas necessidades; e ainda 

também pela possível presença do fator resiliência nas crianças, em que apesar de poderem 

não ter todas as condições necessárias ao seu correto e funcional desenvolvimento, estas 

fazem uma estruturação, ou reestruturação, interior no qual se organizam e se conseguem 

restabelecer, independentemente das adversidades do meio envolvente ou a riscos a que 

estejam expostas. 

Tal como é destacado por Valle e Zurita (2000), as instituições de acolhimento podem não ser 

melhores do que uma boa família, mas muitas delas são preferíveis a uma vida familiar 

disfuncional de rua, ou outro qualquer registo de vida inadequado para a criança, desde que 

sejam garantidas as condições materiais e relacionais necessárias ao seu adequado 

desenvolvimento. 

6.1. Limitações 

Existiram algumas limitações durante o nosso estudo. Claramente o tamanho da amostra foi 

uma das grandes limitações. O facto de existirem mais instituições de carácter social, mas 

terem-se demonstrado desinteressadas e não recetivas a esta investigação, apresentou-se 

também como sendo outra limitação. 
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6.2. Perspetivas de investigação futura 

Consideramos que seria importante realizar futuras investigações neste domínio, 

nomeadamente na comparação entre crianças institucionalizadas e não institucionalizadas, 

tendo elas as mesmas características. 

Realizar o mesmo tipo de estudo, mas verificando e comparando o desenvolvimento de 

diferentes crianças da mesma faixa etária ou ainda mais velhas, visto serem estas o maior 

número presente nas instituições, pois em 2009 cerca de 71% tinha mais de 12 anos de idade, 

e em que 59% eram adolescentes, com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos.  

(Antunes, Simões & Santos, 2011), distribuídas pelas diferentes regiões do país. 

Seria ainda de grande congruência aplicar às crianças em estudo o programa de intervenção 

psicomotor traçado, para intervir nas suas áreas mais fracas e ir avaliando os seus resultados, 

bem como a evolução destas crianças. 
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ANEXO II 

 Protocolo de aplicação das Matrizes Progressivas Coloridas de Raven 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo II 

 Protocolo de aplicação das Matrizes Progressivas Coloridas de Raven 

Adaptado de Angelini, Alves, Custódio, Duarte & Duarte, (1992). 

AS Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (MPCR) foram aplicadas individualmente, na forma de 

caderno, estando a criança posicionada de frente para o avaliador. No total a aplicação demorou entre 

5 a 7 minutos com cada criança. 

Antes do início da aplicação, era solicitado à criança os seus dados biográficos a fim de ser preenchido 

o cabeçalho da folha de registo das respostas. Posteriormente era apresentado e explicado à criança 

o que esta tinha de fazer através de uma ficha de exemplo (A1). Desta forma era-lhe apresentada uma 

imagem com uma lacuna, que ela teria de preencher, indicando uma das seis hipóteses possíveis, 

sendo que só uma estaria correta. Se a opção escolhida não fosse a opção certa, o avaliador explicava 

novamente, de forma a não deixar quaisquer dúvidas. Caso contrário, seguia-se para a matriz (A2) 

pedindo para que a criança indicasse novamente a lacuna em falta. No caso de a criança errar o 

avaliador voltava novamente a explicar a matriz (A1) solicitando posteriormente para que resolvesse a 

matriz (A2), se a opção fosse a correta seguia-se para a matriz (A3) com o mesmo processo. 

Na matriz (A4) pedia-se à criança que olha-se com atenção o desenho bem como para as 6 opções 

antes de responder, relembrando que apenas uma era a opção correta. Era sempre confirmado com a 

criança se aquela era em seu entender a opção correta, independentemente de esta ser ou não. No 

que diz respeito à matriz (A5) e (A6) procedia-se de igual forma. À medida que a aplicação ia 

decorrendo pelas restantes matrizes esta instrução dava-se apenas quando considerada necessária. 

Aquando da aplicação da serie Ab questionava-se a criança sobre qual a lacuna que faltava no 

desenho, pedindo sempre para que esta olha-se com atenção para o mesmo. 

Nas matrizes (Ab1) até (Ab5) depois da criança indicar a sua opção era questionada se aquela era a 

sua escolha definitiva, independentemente de esta ser a correta ou não. Caso a opção fosse errada 

procedia-se de igual forma às matrizes (A). Posteriormente à matriz (Ab5), era somente dito à criança 

que presta-se atenção e indicasse qual a sua escolha, não sendo questionado se tinha certeza da 

opção. Sempre que era necessário, repetia-se essa explicação nas restantes matrizes desta serie 

assim como nas referentes à serie (B). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 Protocolo de aplicação da Bateria Psicomotora de Vítor da Fonseca 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo III 

Protocolo de aplicação da Bateria Psicomotora de Vítor da Fonseca 

Adaptado de Fonseca (2007). 

A aplicação desta bateria, consiste num conjunto de tarefas distribuídas por 7 fatores psicomotores a 

partir das quais se obtém um perfil. A aplicação da escala demorou cerca de 45 minutos com cada 

criança. As tarefas têm início com o fator Tonicidade no qual se avalia a Extensibilidade dos membros 

inferiores no grupo dos adutores. A criança senta-se no chão com apoio póstero-lateral das mãos, 

afastando as pernas o máximo possível. O avaliador verifica a amplitude do afastamento das pernas 

bem como, o grau de resistência através da palpação simples e suave dos extensores da coxa. Com a 

criança em decúbito dorsal é solicitado que esta eleve as pernas ate fletir as coxas sobre a bacia sendo 

observada a extensão máxima das pernas e o grau de resistência dos músculos posteriores da perna 

e da coxa. Por fim o quadricípite femoral, pedindo à criança que se deite em decúbito ventral e que flita 

as pernas sobre as coxas, o avaliador afasta lateralmente os pés, verificando a que altura estão os 

bordos externos dos pés em relação ao chão. 

Quanto à avaliação dos membros superiores, avalia-se os deltoides anteriores e peitorais, pedindo à 

criança que se mantenha de pé, com os braços pendentes e descontraídos. O avaliador ajuda na 

aproximação máxima de cotovelos atrás das costas, verificando se se tocam ou mede a distância que 

ficam um do outro; os flexores do antebraço, avalia-se através do ângulo formado pelo antebraço e 

pelo braço após extensão máxima do antebraço e a supinação da mão, ajudada pelo observador; e os 

extensores do punho, através da flexão máxima da mão sobre o antebraço, estando o avaliador a 

pressionar suavemente o polegar, verificando se este toca no antebraço ou medindo a que distância 

fica. 

De seguida avalia-se a Passividade dos membros inferiores, estando a criança sentada numa cadeira 

ou mesa com altura suficiente para os pés não tocarem no solo e fazendo mobilizações das pernas no 

sentido ântero-posterior, observando os movimentos efetuados. De seguida, mobilizar o pé, de forma 

a fazer uma rotação interna assistida e rapidamente interrompida, observando a amplitude e frequência 

dos movimentos passivos, a resistência e contrações dos pés. É importante verificar as reações 

emocionais aos exercícios. 

Posteriormente, avaliam-se os membros superiores, estando a criança de pé e com os braços 

pendentes, ao mesmo tempo que o avaliador faz deslocamentos anteriores, balanços e oscilações 

ântero-posteriores, acima da articulação do punho, avaliando a amplitude, frequência, resistência e 

contrações. De seguida, mobiliza-se bruscamente as mãos para ver o grau de liberdade e abandono 

das extremidades.



 

 

Para se avaliar as Paratonias, pede-se à criança que descontraia o máximo possível, enquanto o 

observador vai mobilizando os membros superiores e, posteriormente, os membros inferiores, suave e 

passivamente. A mobilização dos braços deve ser efetuada até à posição vertical, verificando-se 

possíveis resistências ao movimento e o grau de liberdade existente quando o avaliador os deixa cair. 

O mesmo procedimento se deve repetir com os antebraços e pernas. 

Nas Diadococinésias, a criança deve estar sentada, com os antebraços fletidos sobre os braços, com 

os cotovelos apoiados em cima da mesa e com os braços em extensão anterior sem apoio. Desta 

forma, deve fazer movimentos rápidos de pronação e supinação, simultâneos e alternados, com e sem 

apoio dos cotovelos. 

Por fim, para se avaliar as Sincinésias, a criança deve manter-se sentada com ambas as mãos em 

cima da mesa e fazer a contração máxima, com a mão dominante, de uma bola de espuma compacta 

com 5 cm de diâmetro, observando-se movimentos de imitação e crispação contralaterais, peribucais 

e linguais. 

O segundo fator é a Equilibração, através de quatro subfactores: Imobilidade, Equilíbrio Dinâmico e 

Equilíbrio Estático. Na Imobilidade a criança deverá manter-se na posição orto-estática durante 60 

segundos, com os olhos fechados e os braços pendentes ao longo do corpo, com apoio palmar das 

mãos e dedos na face lateral da coxa, com os pés juntos, simétricos e paralelos, desta forma avaliando 

o seu controlo vestibular e cerebeloso da postura. 

O Equilíbrio Estático é semelhante ao anterior, tendo mais três provas de 20 segundos cada. As 

crianças realizam a prova com os olhos fechados, tendo as mãos apoiadas nos quadris. A primeira 

tarefa é de apoio retilíneo, em que a criança deve colocar um pé à frente do outro, encostando o 

calcanhar de um pé à ponta do outro. A segunda é de manutenção do equilíbrio na ponta dos pés, em 

que criança deve colocar-se de pés juntos e manter-se em equilíbrio no terço anterior dos mesmos. A 

terceira e última tarefa é a de apoio unipedal, estando nas mesmas condições das tarefas anteriores, 

deve apoiar-se num só pé, fletindo a perna contrária pelo joelho, fazendo um ângulo reto. 

O Equilíbrio Dinâmico é composto por quatro tarefas: Marcha Controlada, em que a criança deve evoluir 

no solo em cima de uma linha reta de 3 m de comprimento, de modo a que o calcanhar de um pé toque 

na ponta do outro, mantendo sempre as mãos nos quadris; Evolução na Trave, em que a criança vai 

repetir o exercício anterior, mas em cima da trave e fazê-lo para a frente, para trás, para a direita e 

esquerda; Saltos com Apoio Unipedal, em que a criança percorre 3 m em saltos de apoio unipedal, 

registando-se o pé escolhido e voltando a repetir-se com o pé contrário; e Saltos com Pés Juntos, 

fazendo o mesmo procedimento para a frente, trás e de olhos fechados. 

A Lateralização avalia-se através das seguintes tarefas: Lateralização Ocular, pedindo-se à criança que 

olhe através de um canudo de papel e depois de uma folha de papel com um buraco no centro, de 

forma a espreitar com o olho dominante. Para se confirmar esta preferência deve-se pedir à criança



 

 

que foque um determinado ponto e o siga. Os objetos devem ser entregues na linha média do corpo 

da criança; Lateralização Auditiva, pede-se à criança que ausculte um relógio de corda e depois simule 

falar ao telefone, demonstrando qual o seu ouvido dominante; Lateralização Manual, em que se sugere 

à criança que simule escrever e que depois simule cortar um papel com uma tesoura; e, por fim, 

Lateralização Pedal, sugere-se à criança que dê um passo à gigante, partindo de uma posição de pés 

paralelos e depois simule vestir umas calças, registando-se o primeiro pé de enfiamento. 

A Noção do Corpo, que está dividida em Sentido Cinestésico, Reconhecimento Direita-esquerda, Auto-

imagem, Imitação de Gestos e Desenho do Corpo. 

Para a tarefa de Sentido Cinestésico a criança deve estar em pé, de olhos fechados e nomear os vários 

pontos do corpo em que o avaliador vai tocando. As crianças devem nomear dezasseis pontos. 

Na prova de Reconhecimento direita-esquerda, é pedido à criança a resposta motora aos pedidos 

verbais do avaliador. Por exemplo: “Mostra-me a tua mão direita”. A tarefa de Auto-imagem é realizada 

com a criança de olhos fechados, com os braços estendidos lateralmente, as mãos fletidas e os 

indicadores estendidos, devendo a criança executar um movimento lento e de flexão do braço até tocar 

com as pontas dos indicadores na ponta do nariz. Repetir duas vezes com cada mão. 

Para a Imitação de Gestos a criança deve estar de pé em frente ao avaliador e depois de observar 

atentamente gestos realizados por este deve imitá-los. 

Por último, no Desenho do Corpo, pede-se à criança que faça um desenho do seu corpo o melhor que 

souber. 

A Estruturação Espácio-Temporal é composta por Organização, Estruturação Dinâmica, 

Representação Topográfica e Estruturação Rítmica. 

A tarefa de Organização consiste no deslocamento da criança numa distância de 5 m, contando os 

passos em voz alta. De seguida, voltar a fazer o mesmo percurso, somando mais três passos. Por 

último, repetir o exercício, mas com menos três passos respetivamente. 

Para a Estruturação Dinâmica pede-se à criança que observe durante 3 a 5 segundos as fichas 

apresentadas de três a cinco fósforos, devendo em seguida reproduzir o que viu, seguindo a orientação 

da esquerda para a direita. 

Na Representação Topográfica o avaliador em conjunto com a criança reproduzem, o mais fielmente 

possível, o espaço em que se encontram, identificando os diversos locais através de números. De 

seguida deve posicionar a criança, desenhando nessa planta o percurso que a criança deve realizar 

posteriormente.



 

 

Já para a Estruturação Rítmica, pede-se à criança que ouça com muita atenção a sequência de 

batimentos produzidos pelo observador, para em seguida imitá-los. 

A Praxia Global divide-se em quatro tarefas, Coordenação Óculo-manual, que consiste no lançamento 

de uma bola de ténis, estando a criança em pé, para dentro de um cesto posicionado em cima de uma 

cadeira a 2,50m; Coordenação Óculo-pedal, onde se pede à criança que chute uma bola de ténis para 

passar entre as pernas da cadeira, a uma distância igual à tarefa anterior; Dismetria, que se observa 

durante as duas tarefas anteriores, de forma a percecionar a sua adaptação visuo-espacial e visuo-

quinestésica dos movimentos orientados face a uma distância ou alvo; por fim, a Dissociação que é 

dividida pelos membros superiores em que se pede à criança (em pé) que realize batimentos das mãos 

em cima da mesa e pelos membros inferiores, pedindo à criança que repita a tarefa anterior, mas com 

os pés a bater no chão e, coordenação, envolvendo a combinação das duas tarefas anteriores, todas 

elas segundo as indicações fornecidas pelo avaliador. 

Por último, surge Praxia Fina, composta por Coordenação Dinâmica Manual, Tamborilar e Velocidade-

precisão. 

A tarefa de Coordenação Dinâmica Manual realiza-se com a criança sentada, onde se pede para 

montar e desmontar uma pulseira de clips o mais depressa possível. Esta é composta por dez clips. 

Para a prova de Tamborilar, o avaliador demonstra à criança como é que os dedos devem estar 

colocados, realizando círculos na transição de dedo para dedo, desde o indicador para o mínimo, 

seguido do inverso. De seguida, a criança, que está sentada, imita os mesmos movimentos, realizando 

três sequências separadas e uma em simultâneo, avaliando-se as duas mãos. 

Para finalizar toda a avaliação, surge a tarefa de Velocidade-precisão, pede-se à criança que se sente 

e que realize o maior número de pontos e cruzes num espaço de 30 segundos, tendo como referências 

espaciais o quadriculado do papel e a sequência da esquerda para a direita. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Exemplos de atividades para potencializar as áreas fracas das crianças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

Anexo IV – Exemplos de atividades para potencializar as áreas fracas das crianças 

Atividades   

OBJETIVO GERAL: Estruturação Espácio-Temporal 

Exercícios Descrição / Estratégias Objetivos Específicos  Material Critérios de Êxito 

1º Exercício 
“Montar o puzzle ao som 

de melodia de 
relaxamento” 

A sala deve estar silenciosa e com um 
ambiente confortável. O puzzle deve 
conter uma imagem do interesse da 
criança e o número de peças deverá 
adequar-se à idade e características da 
criança. A criança deverá montar o 
puzzle com as orientações espaciais 
corretas ao som de uma música 
relaxante. Para montar o puzzle a 
criança deverá ter uma imagem de 
referência igual à do puzzle em si. 

 Estruturação 
espácio-temporal 

 Relaxamento 

 Coordenação visuo-
manual 

 Memória 

 Concentração e 
atenção 

 Puzzle de 
esferovite 

 Cartão com 
imagem de 
referência 

  Música de 
relaxamento 

 Conseguir construir o 
puzzle mantendo a sua 
orientação espacial 
correta;  

 Memorizar a imagem de 
referência do puzzle;  

 Conseguir manipular 
manualmente as peças do 
puzzle; 

 Adquirir um tónus 
relaxado ao longo da 
realização da tarefa. 

2º Exercício 
“Construir um horário 

semanal” 

A criança deverá elaborar um horário de 
atividades e ações que irá desenvolver 
ao longo da semana. Esta atividade 
permite à criança organizar-se no seu 
dia-a-dia, evitando momentos de 
ansiedade tão elevados perante 
situações novas e evitando também 
esquecimentos.  
Esse horário deverá andar sempre com a 
criança por exemplo no caderno da 
escola. 

 Estruturação 
temporal 

 Organização 
sequencial 

 Diminuição da 
ansiedade 

 Folha de papel 
ou cartão 

 Canetas e 
marcadores 

 Conseguir elaborar o 
horário estruturado tendo 
em consideração a 
sequência das ações e a 
sua duração; 

 Conseguir cumprir as 
tarefas dentro dos 
horários estabelecidos. 



 

 

 

 

 

3º Exercício  
“Constrói o corpo humano” 

São dadas à criança peças 
correspondentes a partes anatómicas do 
corpo humano. A criança terá que juntar 
as peças de modo a formar o corpo 
humano. 

 Noção de corpo 

 Praxia fina 

 Estruturação 
espacial 

 Lateralidade 

 Partes 
anatómicas do 
corpo humano 

 Conseguir ligar as partes 
anatómicas umas às 
outras formando o corpo 
humano; 

 Conseguir realizar a 
preensão manual nas 
peças; 

 Conseguir colocar as 
peças corretamente tendo 
em conta a sua orientação 
espacial. 

4º Exercício 
“A estátua” 

O técnico realiza uma determinada 
posição corporal e a criança, frente a 
frente com o técnico, terá que a 
reproduzir em espelho. 
Esta atividade poderá também ser 
realizada com cartões: a criança retira 
um cartão do saco e em seguida terá que 
reproduzir a figura que consta nesse 
cartão. 
 

 Noção de corpo 

 Equilíbrio 

 Estruturação 
espacial 

 Atenção 

 Concentração 

 Saco 

 Vários cartões 
com figuras 
humanas 

 Conseguir realizar 
corporalmente a figura, 
fazendo a transposição da 
imagem representada no 
cartão ou do técnico para 
movimentos corporais; 
Conseguir manter o 
equilíbrio durante a 
representação corporal. 



 

 

 

 

 

5º Exercício 
“Constrói o teu corpo” 

A criança deita-se sobre papel cenário e 
o técnico com um lápis contorna o seu 
corpo, de modo que fique estampado o 
perímetro do corpo da criança no papel 
cenário. Em seguida a criança deverá 
preencher o seu corpo com materiais à 
escolha: pintar, colar papel de lustro, 
colar tecidos, lãs, folhas, ramos ou outros 
materiais da natureza, recortes de 
revistas, etc. 

 Noção de corpo 

 Praxia fina 

 Estruturação 
espacial  

 Lateralidade. 

 Papel cenário 

 Lápis 

 Cola 

 Materiais à 
escolha: papel 
de lustro, 
marcadores, 
folhas de 
árvores, 
ramos, flores, 
tecidos, lãs, 
missangas, 
etc. 

 Conseguir distinguir as 
partes anatómicas: 
membro superior direito e 
esquerdo, membro inferir 
direito e esquerdo, tronco, 
pescoço, cabeça, olhos, 
nariz, boca, etc.;  

 Conseguir desenhar as 
partes anatómicas em 
falta, como por exemplo 
os olhos, na devida 
orientação espacial.  

6º Exercício 
“Que estás a fazer?” 

A criança retira um cartão, de um saco, 
que contem representado um 
determinado movimento. No chão 
encontram-se cartões que representam 
objetos utilizados durante ações. A 
criança terá que associar o respetivo 
movimento ao objeto. 

 Noção de corpo 

 Competências 
sociais 

 Comunicação não 
verbal 

  Estruturação 
espacial 

 Atenção 

 Concentração. 

 Cartões 
representativos 
de movimentos 

 Objetos 

 Conseguir associar um 
determinado movimento a 
uma ação do dia-a-dia. 


