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Resumo
3URMHWDQGRVH SDUD DOpP GD LGHLD GR FRUSR RUJkQLFR H H[SUHVVLYR H
cimentando uma estreita relação entre motricidade, cognição e linguagem,
as atuais práticas de Psicomotricidade alcançam um novo campo concetual.
1HVWHDUWLJRGHQDWXUH]DTXDOLWDWLYDSUHWHQGHXVHWUDoDURSHU¿OSVLFRPRWRU
GHXPDFULDQoDGHDQRVFRP3HUWXUEDomR(VSHFt¿FDGD/LQJXDJHP 3(/ H
'LVOH[LDDWUDYpVGDDSOLFDomRGD%DWHULDGH2EVHUYDomR3VLFRPRWRUD %30 
GH 9tWRU GD )RQVHFD H FRUUHODFLRQiOR FRP R SHU¿O FRJQLWLYR H OLQJXtVWLFR
$WUDYpV GD WULDQJXODomR GRV UHVXOWDGRV REWLGRV QRV WHVWHV SVLFRPRWRUHV
cognitivos e linguísticos corroboraram-se os dados encontrados na literatura,
que apontam claramente para a existência de co-morbilidade entre PEL,
'LVOH[LDHDOWHUDo}HVQRSHU¿OSVLFRPRWRUGHPRQVWUDQGRDVVLPXPDIRUWH
correlação entre psicomotricidade, cognição e linguagem. Por conseguinte,
WRUQDVHXUJHQWHHH[HTXtYHOVHQVLELOL]DUDIDPtOLDRVWpFQLFRVGHVD~GHHGD
educação para a necessidade de uma intervenção multidisciplinar, nas áreas
GDSVLFRPRWULFLGDGHHOLQJXDJHPTXHUDQtYHOSUR¿OiWLFRTXHUUHDELOLWDWLYR

Palavras-chave: Bateria de observação psicomotora; Perturbação
HVSHFt¿FDGDOLQJXDJHP'LVOH[LD
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3V\FKRPRWRUSURÀOHRIDFKLOGZLWKVSHFLÀFODQJXDJH
LPSDLUPHQWDQG'\VOH[LD
Abstract
Projecting beyond the ideia of the organic and expressive body and cementing
a close relationship between motor skills, cognition and language, the current
SUDFWLFHV 3V\FKRPRWULFLW\ UHDFK D QHZ FRQFHSWXDO ¿HOG ,Q WKLV SDSHU RI
TXDOLWDWLYH QDWXUH LW ZDV LQWHQGHG WR GUDZ WKH SV\FKRPRWRU SUR¿OH RI D 
\HDUV ROG FKLOG ZLWK 6SHFL¿F /DQJXDJH ,PSDLUPHQW 6/,  DQG '\VOH[LD E\
using the Vitor da Fonseca ‘s Observation Psychomotor Battery (OPB) and
FRUUHODWHLWZLWKWKHOLQJXLVWLFDQGFRJQLWLYHSUR¿OHV7KURXJKWKHWULDQJXODWLRQ
of the results obtained in psychomotor, cognitive and language tests, the
data in literature was corroborated, which clearly point to the existence of
co-morbidity between PEL, Dyslexia and disturbances in the psychomotor’s
SUR¿OHWKHUHE\GHPRQVWUDWLQJDVWURQJFRUUHODWLRQEHWZHHQSV\FKRPRWULFLW\
cognition and language. Therefore, it’s urgent, and possible, to sensitize the
family, the health and education professionals for the need to a multidisciplinary
approach in the areas of psychomotricity and language, both at a prophylactic
or rehabilitative level.

Keywords 2EVHUYDWLRQ 3V\FKRPRWRU¶V %DWWHU\ 6SHFL¿F /DQJXDJH
Impairment; Dyslexia.

Introdução
Desde muito cedo, que o corpo e os seus movimentos assumem
um protagonismo importante no desenvolvimento da criança, possibilitandolhe a construção e a aplicação do(s) conhecimento(s) nos vários domínios,
nomeadamente cognitivo e linguístico.
Gradualmente, a criança, numa relação recíproca, com o
meio, descobre as inúmeras e fantásticas potencialidades do seu corpo,
deslumbrando o adulto, em situações corriqueiras, onde a base corporal se
destaca.
7DOVypFRQFUHWL]iYHOGHIRUPDSOHQDHKDUPRQLRVDSHODYLYrQFLD
dos elementos psicomotores, devidamente íntegros e funcionais, nos
FRQWH[WRV OLQJXtVWLFRV VyFLRFXOWXUDLV H DIHWLYRV VLJQL¿FDWLYRV JDUDQWLQGR D
exequível aprendizagem de conceitos formais aliados à aprendizagem de
conceitos em situações diárias.
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Inquestionavelmente, a Psicomotricidade procura aprofundar a
interação de duas componentes importantes do comportamento humano: o
“psiquismo”, entendido como um funcionamento de uma atividade mental,
composta de dimensões sócio-afetivas e cognitivas; e a “motricidade”,
compreendida como um sistema dinâmico que subentende a organização de
um equipamento neurobiológico sujeito a um desenvolvimento e maturação
$662&,$d232578*8(6$'(36,&20275,&,'$'( 
Quando essas componentes não se encontram sistemática e
devidamente, integradas surge uma disfunção psicomotora: dispraxia, que
VH WUDGX] QXP VtQGURPH FXMD HWLRORJLD QmR p HVSHFL¿FDPHQWH RUJkQLFD
WUDXPiWLFD RX KHUHGLWiULD WUDWDQGRVH GH XP HIHLWR RX UHÀH[R FRUSRUDO
SRVWXUDOSUi[LFRRXFRQGXWLYRGHXPDSHUWXUEDomRRXGL¿FXOGDGHSVLFROyJLFD
que tende a manifestar-se, em termos de desenvolvimento e de aprendizagem
RXGHDGDSWDomRSVLFRVVRFLDOGRLQGLYtGXR )216(&$ 
Neste contexto avaliar dinamicamente o potencial neuropsicomotor
de uma criança com vista à optimização da intervenção levada a cabo pelos
GLIHUHQWHVWpFQLFRVLPSHUDVHFRPRFUXFLDOQRSURFHVVRGHDSUHQGL]DJHP
$R GHVHQYROYHU D %DWHULD 3VLFRPRWRUD %30  )RQVHFD 
2007) procurou enquadrar os seus sete fatores psicomotores: a tonicidade, a
equilibração (1ª unidade funcional luriana), a lateralização, a noção do corpo
e a estruturação espácio-temporal (2ª unidade funcional luriana) e as praxias
¿QDHJOREDO XQLGDGHIXQFLRQDOOXULDQD 
Estes fatores, distribuídos pelas três unidades, apresentam-se como
circuitos dinâmicos, auto-regulados e dependentes de uma hierarquização
funcional que ocorre no desenvolvimento motor da criança.
Centrando-se a aprendizagem, na diversidade de programas
motores que a criança experimenta desde muito cedo, quer a nível global, quer
¿QRTXHUDQtYHOGDIDODTXHUGRVDWRVPRWRUHVGRVPHPEURVVXSHULRUHVH
LQIHULRUHVIDFLOPHQWHVHHQWHQGHTXHGL¿FXOGDGHVSUi[LFDVRXSVLFRPRWRUDV
possam implicar algumas perturbações da linguagem oral e escrita, como
explana Fonseca (1985).
1R FDVR GDV 3HUWXUEDo}HV (VSHFt¿FDV GD /LQJXDJHP 3(/ 
GHVLJQDomRDWULEXtGDSRU/HRQDUG  LQ 0(1'2=$ DFULDQoDQmR
segue as etapas normais do desenvolvimento e a sua linguagem não pode
VHUFRPSDUDGDFRPDGHXPDFULDQoD³QRUPDO´PDLVQRYD$VVLPQDV3('/
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não há um atraso mas sim um desvio no desenvolvimento da linguagem,
caracterizado pela incapacidade em desenvolver capacidades linguísticas na
DXVrQFLDGHGp¿FHVQHXUROyJLFRVVHQVRULDLVDXGLWLYRVHPRWRUHVFRJQLWLYRV
emocionais; de perturbações do desenvolvimento, de alterações com
comportamento; de interação social restrita e fatores ambientais restritos.
$V FULDQoDV FRP 3(/ DSUHVHQWDP SDUD DOpP GDV GL¿FXOGDGHV
OLQJXtVWLFDVGL¿FXOGDGHVFRJQLWLYDV DQtYHOGRMRJRVLPEyOLFRGDFRQVWUXomR
de imagens mentais, da memória e do processamento sequencial, da memória
DXGLWLYDDFXUWRSUD]RGDHVWUXWXUDomRGRWHPSRHGRHVSDoR GL¿FXOGDGHV
SHUFHSWLYDV DQtYHODXGLWLYR GL¿FXOGDGHVSVLFRPRWRUDV DQtYHOGHSUD[LDV
alteração do processo de lateralização, imaturidade das destrezas motoras)
HDOWHUDo}HVFRPSRUWDPHQWDLV DQtYHOGHGp¿FHGHDWHQomRHKLSHUDWLYLGDGH
dependência de elementos familiares na conversação, fuga a tarefas que
implicam comunicação, baixa auto-estima e intolerância à frustração,
LPDWXULGDGHVRFLDO  $*8$'2%26&+0(1'2=$ 
Em idade escolar, apesar da atempada intervenção, este diagnóstico
DSUHVHQWDXPDJUDQGHFRPRUELOLGDGHFRP'LVOH[LD'LVJUD¿DH'LVRUWRJUD¿D
(BOSCH, 2006), o que indubitavelmente cria a necessidade de se repensar
HPRGL¿FDUDVSUiWLFDVFRUUHQWHVGHLQWHUYHQomRDSRVWDQGRQDSUHYHQomR
$VVLPQHVWHDUWLJRSUHWHQGHVHFDUDFWHUL]DURSHU¿OSVLFRPRWRUGH
XPDFULDQoDGHDQRVFRP3(/H'LVOH[LDLGHQWL¿FDQGRSRVVtYHLVDOWHUDo}HV
no desenvolvimento psicomotor, estabelecendo prováveis relações entre
SHU¿V SVLFRPRWRU FRJQLWLYR H OLQJXtVWLFR H FRQWULEXLU SDUD D LPSOHPHQWDomR
de um trabalho em equipa multi ou transdisciplinar, nas áreas da linguagem e
GDSVLFRPRWULFLGDGHFRPXPDSURIXQGDHUHDOGLPHQVmRSUR¿OiWLFD

Métodos
O presente artigo enquadra-se no paradigma da investigação
qualitativa, tratando-se de um Estudo de Caso exploratório e descritivo porque
se intentou descrever, de forma densa e detalhada, os resultados obtidos (YIN,
2005), não só na aplicação da Bateria de Observação Psicomotora como
WDPEpP GH RXWURV WHVWHV GH DYDOLDomR OLQJXtVWLFD H FRJQLWLYD WULkQJXODomR
GH GDGRV  XVDGRV SDUD D FDUDFWHUL]DomR GR SHU¿O SVLFRPRWRU H FRJQLWLYR
linguístico da criança selecionada.
Igualmente, havendo o propósito de compreender, de algum
PRGR FRPR p TXH RV IDFWRV DFRQWHFHP XQV HP IXQomR GRV RXWURV D
SHVTXLVDUHSRUWDVHWDPEpPDXP(VWXGRGH&DVRH[SOLFDWLYR <,1 
HWHQGRFRPR¿QDOLGDGHDQDOLVDUXPDGDGDUHDOLGDGHHIRPHQWDUDWRPDGD
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de decisões convenientes para a mudar, nomeadamente, neste caso em
SDUWLFXODULGHQWL¿FDUSUHFRFHPHQWHSHUWXUEDo}HVPRWRUDVHPFULDQoDVFRP
PEL e Dislexia, contribuindo para a optimização do trabalho multidisciplinar
GRVYiULRVWpFQLFRVHGRVIDPLOLDUHVDHQYROYHUQRSURFHVVRWUDWDVHWDPEpP
GHXP(VWXGRGH&DVRWUDQVIRUPDGRU &287,1+2 &+$9(6 

Técnicas e Instrumentos utilizados no estudo
Este estudo empírico tomou por base um acervo documental
composto por registos documentais de avaliação e de diagnóstico, usados
em Terapia da Fala e em Psicologia, que complementaram a informação
GRSHU¿OSVLFRPRWRUREWLGRDWUDYpVGDDSOLFDomRGD%DWHULDGH2EVHUYDomR
Psicomotora de Vítor da Fonseca descrita no Manual de Observação
3VLFRPRWRUD 6LJQL¿FDomR 3VLFRQHXUROyJLFD GRV )DWRUHV 3VLFRPRWRUHV GR
UHIHULGRDXWRU )216(&$ 
$SyV D UHFROKD GDV YDULDGDV XQLGDGHV GH DQiOLVH GH
SHVTXLVDDUTXLYtVWLFDGDTXDOID]HPSDUWHD$QDPQHVH
D$YDOLDomR GD /LQJXDJHP 2UDO GH 6,06,0   R
7HVWH GH$UWLFXODomR 9HUEDO 7$9  GH *XLPDUmHV *ULOR
  R 3URWRFROR GH $YDOLDomR 2URIDFLDO 3$2)  GH
*XLPDUmHV   R 7HVWH GH 'LVFULPLQDomR $XGLWLYD
7'$ GH*XLPDUmHV*ULOR  D:,6&,,,±(VFDODGH
,QWHOLJrQFLDGH:HVFKVOHU  SDUDFULDQoDV WHUFHLUD
edição); o Teste de Idade de Leitura (TIL), adaptado do
teste Lobrot L3 (1973) por Sucena & Castro (2008) e
R 7HVWH GH$YDOLDomR GD /HLWXUD H GD (VFULWD FULDGR QR
Centro Distrital de Desenvolvimento da Criança (CDDC)
GR+RVSLWDO$PDWR/XVLWDQRGD8QLGDGH/RFDOGH6D~GH
de Castelo Branco, em Portugal foram explicados os
objetivos do estudo à criança selecionada e à sua mãe.

Preparados o material e o espaço físico, segundo as instruções do
Manual de Observação Psicomotora, procedeu-se à aplicação da Bateria de
Observação Psicomotora, num local agradável e tranquilo, de conhecimento
mútuo da criança e da terapeuta, no gabinete de Terapia da Fala, no CDDC
e no corredor de acesso ao mesmo, em 3 sessões de 20 minutos, nos dias
HGH-XOKRGH
Os resultados obtidos na observação foram anotados e
referenciados em folhas de registo criadas pela investigadora, de forma a
facilitar a aplicação da BPM em situação real, bem como a posterior leitura
GRV GDGRV SDUD D HODERUDomR GR UHODWyULR D SDUWLU GR TXDO VH LGHQWL¿FDUi
H GLDJQRVWLFDUi TXHU DV GL¿FXOGDGHV GD FULDQoD TXHU R VHX SRWHQFLDO GH
aprendizagem.
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Caracterização da criança em estudo
No período em que decorreu o estudo, V. S. tinha 8 anos e 6
meses e frequentava o 2º ano do Ensino Regular com apoio bissemanal de
Educação Especial e apoio semanal de Terapia da Fala, por apresentar graves
GL¿FXOGDGHVOLQJXtVWLFDVHGHDSUHQGL]DJHPFDUDFWHUtVWLFDVGD3HUWXUEDomR
(VSHFt¿FDGD/LQJXDJHP6tQGURPH)RQROyJLFR6LQWiWLFDH'LVOH[LDTXHOKH
foram diagnosticadas precocemente.
$ UHIHULGD FULDQoD DSUHVHQWD XP SHU¿O FRJQLWLYR KHWHURJpQHR
LQGLFDQGRXPQtYHOGHIXQFLRQDPHQWRPpGLRLQIHULRUQD(VFDOD9HUEDOHPpGLR
QD(VFDOD1mR9HUEDOTXDQGRFRPSDUDGRFRPDPpGLDGRVHXJUXSRHWiULR
$QtYHOGHFRPSHWrQFLDVGHOLQJXDJHPRUDODFULDQoDHPTXHVWmR
encontra-se muito abaixo dos percentis normais esperados para a sua faixa
etária, expressando-se com estruturas frásicas semântica e gramaticalmente
VLPSOHV FRP IUHTXHQWHV RPLVVmR GH SDUWtFXODV VXERUGLQDWLYDV H ÀH[}HV
QRPLQDLV LQDGHTXDGDV FRQMXJDo}HV YHUEDLV LQFRQFRUGkQFLDV HP JpQHUR
e número e inversões dos constituintes frásicos. O seu discurso torna-se,
com frequência, imperceptível porque ainda se observam vários processos
IRQROyJLFRVFRPUHSHUFXVV}HVDQtYHOGDOHLWXUD ÀXrQFLDOHQWDHHQWRDomR
PRQRFyUGLFD FRPHWHQGR YiULDV SDUDOH[LDV VHPkQWLFDV H IRQpWLFDV  H GD
escrita (maior incidência de erros que traduzem confusões fonológicas).
$SUHVHQWDWDPEpPGL¿FXOGDGHVDQtYHOGDPHWDOLQJXDJHP GH¿QLomR
de conceitos, reconhecimento e correção de agramaticalidade, consciência
fonológica) e da discriminação auditiva.

Resultados
Os resultados obtidos na aplicação da BPM foram anotados e
analisados qualitativa e quantitativamente, respeitando os parâmetros
SUHVHQWHVQR0DQXDOGH2EVHUYDomR3VLFRPRWRUD )216(&$ SDUD
posteriormente se elaborar o relatório de observação psicomotora e se
SODQL¿FDUXPDLQWHUYHQomRTXHSRWHQFLDOL]HDVXDDSUHQGL]DJHP

Relatório de Observação Psicomotora
A) Aspecto somático, desvios posturais e controlo respiratório
2 96 p XPD FULDQoD FRP XP VRPDWyWLSR HQGRPRUIR SHOR VHX
“aspecto arredondado e amolecido do corpo, com destaque para o tronco
H[WHQVRHRVPHPEURVFXUWRV´ )216(&$S HDSUHVHQWDXPD
lordose.
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Nas provas de controlo respiratório, efetou as 4 expirações
completas com um ligeiro descontrole no início de cada uma, obtendo
3 pontos; e na prova de apneia, manteve o bloqueio toráxico durante 12
segundos, que corresponde a 2 pontos.
Relativamente ao item de avaliação da fatigabilidade, o V.S. obteve
3 pontos, porque colaborou ativa e entusiasticamente nas várias provas,
WHQGRDSHQDVUHYHODGRDOJXQVVLQDLVGHIDGLJDVHPVLJQL¿FDGRFOtQLFR

B) Tonicidade
Os resultados obtidos por V.S. foram os seguintes, nas provas
relativas ao(s) subfator(es) de:
– extensibilidade dos membros inferiores e superiores: 2 pontos
(90º de afastamento nos adutores e nos extensores da coxa; 15
cm nos quadrícipetes femurais; não tocou nos cotovelos nem no
polegar como esperado; hiperextensibilidade; sinais de esforço;
disfunção);
– passividade dos membros inferiores e superiores: 4 pontos
PRYLPHQWRV SDVVLYRV VLQpUJLFRV KDUPRQLRVRV SHQGXODULGDGH
regular);
– paratonia dos membros inferiores e superiores: 3 pontos (tensões
ligeiras e resistências fracas na manipulação dos 4 membros; autodescontração completa e adequada);
± GLDGRFLQpVLDV  SRQWRV PRYLPHQWRV GH VXSLQDomR H SURQDomR
FRPPXLWDGL¿FXOGDGHPRYLPHQWRVHPHVSHOKRQDPmRSDUDGD 
±VLQFLQpVLDVSRQWRV WDUHIDVFRPOLJHLUDVVLQFLQpVLDVEXFDLVRX
colaterais; contração da mão isolada e controlada; movimentos
associados);
$WUDYpVGDDSDOSDomRVXDYHHGRVUHVXOWDGRVREWLGRVQDVSURYDV
VXSUDPHQFLRQDGDVSRGHVHD¿UPDUTXHR96pXPDFULDQoDTXHDSUHVHQWD
um tónus normal.

C) Equilibração
O V. S. obteve os seguintes resultados nas tarefas do subfator:
– imobilidade: 2 pontos (imóvel 35 segundos; evidentes sinais
disfuncionais; insegurança gravitacional);
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– equilíbrio estático
 ± DSRLR UHFWLOtQHR PDQXWHQomR GR HTXLOtEULR QD SRQWD GRV SpV
e apoio unipedal: 2 pontos (em equilíbrio 10,12,15 segundos,
UHVSHWLYDPHQWH VHP DEULU RV ROKRV GL¿FXOGDGHV GH FRQWUROR
postural; sinais disfuncionais);
– marcha controlada: 3 pontos (marcha com adequado controlo
dinâmico; ligeiros reequilíbrios compensatórios; ausência de
desvios);
– equilíbrio dinâmico
– evolução na trave: 3 pontos (algumas reequilibrações; sem
quedas e sem sinais disfuncionais);
– saltos com apoio unipedal à esquerda e à direita: 3 pontos (ligeiras
reequilibrações e pequenos desvios de direção, sem demonstrar
sinais disfuncionais e revelando controlo dinâmico adequado);
±VDOWRVDSpVMXQWRVSDUDDIUHQWHSDUDWUiVHGHROKRVIHFKDGRV
3 pontos (saltos moderadamente vigiados e controlados com sinais
de reequilibrações e de bloqueio).

D) Lateralização
Nas tarefas de lateralização (auditiva, visual, manual e pedal), o
V.S. foi consistente nas respostas, pelo que obteve 4 pontos (realizou todas
as tarefas espontaneamente, de forma precisa e perfeita, sem hesitações e
FRPSURH¿FLrQFLD 

E) Noção do corpo
Nestas tarefas o V.S. obteve na prova do subfator:
± VHQWLGR FLQHVWpVLFR  SRQWR QRPHRX  GRV  SRQWRV WiFWHLV
FRQIXVmRFLQHVWpVLFDGHVLQWHJUDomRVRPDWRJQyVLFD 
– reconhecimento esquerda/direita: 2 pontos (realizou 4 tarefas
corretamente; mostrou hesitação e confusão permanentes);
– auto-imagem: 3 pontos (falhou o toque uma vez, mantendo um
movimento adequado e controlado sem manifestar outros sinais
disfuncionais);
± LPLWDomR GH JHVWRV  SRQWRV UHSURGX]LX  GDV  ¿JXUDV FRP
distorções de forma e proporção; dismetria e descoordenação
recíproca);
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– desenho do corpo: 3 pontos (realizou 1 desenho completo,
RUJDQL]DGR VLPpWULFR FRP SRUPHQRUHV IDFLDLV H H[WUHPLGDGHV
com distorções mínimas).

F) Estruturação espácio-temporal
Nas tarefas relativas a este fator atribuíram-se as seguintes
cotações nas provas dos subfatores de:
– organização espacial: 1ponto (realizou 1 dos 3 percursos;
QtWLGRV SUREOHPDV GH YHUEDOL]DomR GD DFomR H GH SODQL¿FDomR
visuoespacial);
– estruturação dinâmica: 2 pontos (realizou 3 das 6 tarefas;
GL¿FXOGDGHVGHPHPRUL]DomRHVHTXHQFLDOL]DomRYLVXRHVSDFLDO 
± UHSUHVHQWDomR WRSRJUi¿FD  SRQWRV UHDOL]RX D WUDMHWyULD FRP
frequentes hesitações, interrupções, desorientações angulares);
– estruturação rítmica: 1 ponto (incapaz de reproduzir qualquer
estrutura rítmica; distorções perceptivo-auditivas nítidas).

G) Praxia global
Nas tarefas desta 3ª unidade atribuíram-se as seguintes pontuações:
– coordenação óculo-manual e óculo-pedal: 3 pontos (acertou
2 dos 4 lançamentos; adequado planeamento motor e controlo
visuomotor);
– dismetrias: 3 pontos (realizou as tarefas com ligeiras dismetrias);
– dissociação;
– membros superiores: 3 pontos (realizou 3 sequências com
adequado autocontrolo, com sinais indiscerníveis);
– membros inferiores, coordenação dos 4 membros, agilidade: 2
pontos (realizou 1 das 4 sequências revelando dispraxia, dismetria,
distonia).
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+ 3UD[LDÀQD
O V. S. obteve as seguintes cotações nas tarefas dos subfatores de:
– coordenação dinâmico-manual: 3 pontos (compõe e descompõe
a pulseira de clips em 2 min e 4 seg.; adequado planeamento
micromotor e autocontrole visuomotor);
±WDPERULODUSRQWRV IUDFRSODQHDPHQWRPLFURPRWRUGLVTXLQpVLDV
GLVPHWULDVVLQFLQpVLDVyEYLDVGLVSUD[LD¿QD 
– velocidade/precisão: 3 pontos (realizou 20 cruzes e 32 pontos;
adequado planeamento motor).

Discussão
3HUÀO3VLFRPRWRU&RJQLWLYRH/LQJXtVWLFR
$SyV D DSOLFDomR GD %30 DR 96 SURFHGHXVH D XPD DQiOLVH H
GLVFXVVmR GR SHU¿O SVLFRPRWRU H HVWDEHOHFLPHQWR GH SRVVtYHLV FRUUHODo}HV
FRPRVGHVHPSHQKRVREWLGRVSHOD:,6&,,, 4,9HUEDOH4,GH5HDOL]DomR H
pelos vários instrumentos de avaliação de Terapia da Fala.
$VVLP UHDOL]DQGR R VRPDWyULR GDV YiULDV SURYDV GRV  IDWRUHV
psicomotores, concluiu-se que o valor obtido (20 pontos) pelo V. S.,
FRUUHVSRQGH D XP SHU¿O SVLFRPRWRU QRUPDO SHU¿O HXSUi[LFR  FDUDFWHUtVWLFR
GHFULDQoDVVHPGL¿FXOGDGHVGHDSUHQGL]DJHPHPTXH³RQtYHOGHUHDOL]DomR
pFRPSOHWRDGHTXDGR HFRQWURODGR QDPDLRULD GRVIDWRUHVSRGHQGR VXUJLU
um ou outro fator que revela imaturidade ou imprecisão do controlo”, como
refere Fonseca (2007, p. 218).
7RGDYLDQXPDDQiOLVHPDLVGHWDOKDGDGHFDGDIDWRUFRQ¿UPDVHTXH
R96pXPDFULDQoDTXHDSUHVHQWDDOWHUDo}HVQRGHVHQYROYLPHQWRGRSHU¿O
psicomotor, nomeadamente a nível da Noção do Corpo e da Estruturação
(VSiFLR7HPSRUDO SHU¿OGLVSUi[LFRSRQWXDomR  YHUJUi¿FR 
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*Ui¿FR3HU¿O3VLFRPRWRUGR96REWLGRDSyVDSOLFDomRGD%DWHULDGH2EVHUYDomR3VLFRPRWRUD
(BPM).

$SHVDU GH QmR DSUHVHQWDU GL¿FXOGDGHV VLJQL¿FDWLYDV QDV SURYDV
de lateralização, o V.S. obteve um pior desempenho nas tarefas do sentido
FLQHVWpVLFRUHFRQKHFLPHQWRHVTXHUGDGLUHLWDHLPLWDomRGHJHVWRVGRIDWRU
psicomotor Noção do Corpo, que envolvem noções espacio-temporais;
mudanças de direccionalidade; descentralização do Eu; memorizações,
combinações e sequencializações de padrões motores, fundamentais
segundo Fonseca (2008) para as aprendizagens não simbólicas e simbólicas,
como a linguagem falada e a escrita, as quais, surgem comprometidas em
crianças com PEL, como o V.S., em maior ou menor grau, dependendo da
VHYHULGDGHGRTXDGURHGDLQWHUYHQomRDWHPSDGDHH¿FD] $*8$'2DSXG
0(1'2=$ 
5HOHPEUHVH TXH SDUD DOpP GDV VpULDV GL¿FXOGDGHV HP WRGDV DV
SURYDV GR IDWRU (VWUXWXUDomR (VSiFLR7HPSRUDO R 9 6 WHP GL¿FXOGDGHV
nas noções temporais relativas à organização do(s) dia(s) em unidades de
medida temporal (segundos, minutos, horas) e períodos de renovação cíclica
(semanas, meses, estações do ano); não distingue adequadamente passado/
presente/futuro na oralidade; relata, hesitante e confuso, acontecimentos que
envolvam noções de antes de ontem/ontem/ amanhã/depois de amanhã;
DSUHVHQWDGL¿FXOGDGHVQRXVRHQDFRPSUHHQVmRGDVQRo}HV³DWUDYpVVREUH
sob, à volta de”, omitindo-as ou substituindo por “na, no, em, no meio”.
$FUHVFHQWHVH DLQGD R FRPSURPLVVR D QtYHO GD SHUFHSomR GD
ordem temporal audiovisual e verbal, do reconhecimento do padrão temporal
e resolução temporal, que se encontram em intrínseca ligação com as
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capacidades de memória e sequencialização auditivas e, como tal com a
DGHTXDGDGHVFRGL¿FDomRHHVWUXWXUDomRGDLQIRUPDomR
3HUFHEHVH DVVLP TXH DOJXQV DVSHWRV GR SHU¿O SVLFRPRWRU VmR
FODUDPHQWHWUDQVYHUVDLVDRVSHU¿VFRJQLWLYRHOLQJXtVWLFRVHQGRSRUYH]HV
difícil, dissociar estes últimos dois.
(P UHODomR DR SHU¿O FRJQLWLYR GH 9 6 RV UHVXOWDGRV REWLGRV
apontam para uma heterogeneidade, de desempenho dentro dos valores da
PpGLD$VGLVFUHSkQFLDVREVHUYDGDVHQWUHRGHVHPSHQKRQRVWHVWHVYHUEDLV
  H QRV WHVWHV GH UHDOL]DomR   FRQ¿UPDP RV UHVXOWDGRV REWLGRV QDV
LQYHVWLJDo}HVGH)RQVHFD  TXHVXJHUHPTXHFULDQoDVFRP'L¿FXOGDGHV
GH $SUHQGL]DJHP JHUDOPHQWH DSUHVHQWDP XPD LQWHOLJrQFLD GHQWUR GRV
padrões da normalidade, com desempenho quase sempre melhor na Escala
de Realização do que na Verbal. Essas diferenças acentuadas podem ser
FRQVLGHUDGDV PDUFDGRUHV GH XPD HVSHFLDOL]DomR KHPLVIpULFD RX LQGLFDU
Gp¿FHV GH SURFHVVDPHQWR GLVIXQomR FHUHEUDO ODWHUDOL]DGD GL¿FXOGDGHV GH
DSUHQGL]DJHPHRXDSUHVHQoDGHXPGp¿FHGHOLQJXDJHP 6,0®(6 
1R FDVR GR 9 6 SRGHPRV H[FOXLU D SUHVHQoD GH XP Gp¿FH GH
processamento rápido da informação num curto período de tempo para
reconhecer um símbolo ou um número, envolvendo a memória visual a curto
SUD]RHDDWHQomRXPDYH]TXHDWpREWHYHYDORUHVDFLPDGDPpGLD  
2PHVPRVHYHUL¿FRXDRQtYHOGDRUJDQL]DomRSHUFHSWLYD  VXJHULQGR
um melhor desempenho em tarefas que exigem a manipulação de materiais
concretos, capacidade de análise e síntese de símbolos abstratos, perceção
visual e coordenação óculo-manual.
7RGDYLD FRQ¿UPDPVH DV VXDV GL¿FXOGDGHV GH DSUHQGL]DJHP
HVSHFt¿FDV QRPHDGDPHQWH D QtYHO GD OHLWXUD H GD HVFULWD H GH XP Gp¿FH
GH OLQJXDJHP PDLV HVSHFL¿FDPHQWH GH XPD 3HUWXUEDomR (VSHFt¿FD GR
'HVHQYROYLPHQWRGD/LQJXDJHPH'LVOH[LDFRQ¿UPDGDVSHODDYDOLDomRHP
7HUDSLDGD)DODHSHODVSURYDVGD:,6&,,, YHUJUi¿FR 
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*Ui¿FR±3HU¿O&RJQLWLYRGR96REWLGRQDDSOLFDomRGD(VFDODGH,QWHOLJrQFLDGH:HFKVOHU
SDUD&ULDQoDV±7HUFHLUD(GLomR :,6&,,, 

$VVLPQDVSURYDVYHUEDLVGD:,6&,,,R96REWHYHQRVXEWHVWH
,QIRUPDomR ,QI  TXH DYDOLD R QtYHO GRV FRQKHFLPHQWRV DGTXLULGRV DWUDYpV
da escolarização e da educação familiar, o que implica o uso da memória
episódica a longo prazo e da organização temporal, um mau desempenho
 $XWRUHVFRPR6LP{HV  GHIHQGHPTXHDVFULDQoDVFRPSUREOHPDV
GH OLQJXDJHP GL¿FXOGDGHV GH DSUHQGL]DJHP HVSHFt¿FDV KLSHUDWLYLGDGH
H Gp¿FH GH DWHQomR JHUDOPHQWH DSUHVHQWDP XP Gp¿FH QD RUJDQL]DomR
temporal, o que na realidade se constata com V. S..
$ FDSDFLGDGH GR LQGLYtGXR H[SUHVVDU R TXH DSUHQGHX FRP DV
experiências que vivenciou e o conhecimento de regras de relacionamento
social foram avaliados no subteste Compreensão (Comp), no qual o
96 REWHYH XP GHVHPSHQKR QR OLPLWH GD PpGLD   $V GL¿FXOGDGHV GH
DUJXPHQWDomR H GH ÀH[LELOLGDGH PHQWDO TXH R 9 6 SRGHUi VXJHULU TXH DV
IXQo}HV SUpIURQWDLV FRPR R MXt]R H PDWXULGDGH VRFLDO D FRPSUHHQVmR
YHUEDOHRSHQVDPHQWRDEVWUDWR 6,0®(6 GR96QmRVHHQFRQWUDP
completamente preservadas.
O seu resultado mais baixo foi no subteste de Memória de Dígitos
(MD), que de forma global se associa ao processamento verbal auditivo
6,0®(6 3RUXPODGRDYDOLRXVHDPHPyULDDXGLWLYDVHTXHQFLDOSHOD
DSUHVHQWDomR GRV GtJLWRV SRU RUGHP GLUHWD VHQGR IRUWHPHQWH LQÀXHQFLDGD
pela capacidade de escuta e de atenção; por outro, avaliou-se a memória
de trabalho, pela apresentação dos dígitos pela ordem inversa. Situando-se
RYDORUREWLGRDEDL[RGDPpGLDSRGHUVHiLQIHULUTXHR96DSUHVHQWDXP
Gp¿FHQDPHPyULDDXGLWLYDLPHGLDWDDWHQomRHFRQFHQWUDomR
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$ DWHQomR H D PHPyULD DXGLWLYD GR WUDEDOKR LPHGLDWR HVWmR
IRUoRVDPHQWHLPSOLFDGDVQRVVXEWHVWHV,QIRUPDomR$ULWPpWLFD&RPSUHHQVmR
e Memória de Dígitos, que coincidem, no caso do V. S. com áreas mais fracas,
o que fortalece a nossa inferência.
Na Escala de Realização, destacam-se como áreas fortes: a
capacidade de aprendizagem de uma tarefa nova, a concentração, a
memória imediata, a coordenação grafo-perceptiva e grafo-motora (avaliadas
no subteste de código –CD); bem como, a capacidade de análise e de síntese
GH¿JXUDVJHRPpWULFDVDEVWUDFWDVDFDSDFLGDGHGHUHSUHVHQWDomRPHQWDOD
percepção visual e a coordenação motora, avaliadas no subteste de cubos
(Cb).
$SHVDUGHQmRDSUHVHQWDUYDORUHVDEDL[RGDPpGLDTXHSRGHPRV
GH¿QLUFRPRiUHDVIUDFDVREVHUYRXVHXPGHVHPSHQKRQROLPLWHGDPpGLD
no subteste de Completamento de Gravuras (CG), no qual se avaliou a
memória e a acuidade visual, a distinção dos detalhes essenciais dos não
essenciais e a atenção do V. S. ao meio circundante.
(PVXPDRSHU¿OFRJQLWLYRGR96UHÀHFWHXPDKHWHURJHQHLGDGH
LQGLFDQGR QLWLGDPHQWH GL¿FXOGDGHV QD FDSDFLGDGH GH OLGDU FRP VtPERORV
abstractos, da qualidade da educação formal, da estimulação ambiental,
GD FRPSUHHQVmR H ÀXrQFLDV YHUEDLV TXH UHTXHUHP DWHQomR PHPyULD H
sequencialização auditivas preservadas.
3RU ~OWLPR SDUD GHWHUPLQDU D KLSRWpWLFD FRUUHODomR HQWUH RV SHU¿V
motor, cognitivo e linguístico, procedeu-se à análise dos instrumentos de
avaliação da linguagem, nos quais se constatou um grande paralelismo com
as provas cognitivas usadas neste estudo em concreto.
4XHU D QtYHO GD OLQJXDJHP RUDO YHU JUi¿FR   TXHU QD HVFULWD R
GHVHPSHQKR GR96VLWXRXVHVHPSUHDEDL[RGDPpGLDHVSHUDGD SDUDD
sua faixa etária.
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*Ui¿FR±3HU¿O/LQJXtVWLFRGR96REWLGRQDDSOLFDomRGRWHVWHGH$YDOLDomRGD/LQJXDJHP
2UDO $/2 

2V UHVXOWDGRV REWLGRV QRV VXEVWHVWHV GH 'H¿QLomR 9HUEDO
(percentil 35), Compreensão de Estruturas Complexas (percentil inferior a 5)
e Completamento de Frases (percentil inferior a 5) corroboram os resultados
obtidos nas provas de Informação, Compreensão, Completamento de
Gravuras, uma vez que as várias tarefas cognitivas e linguísticas pressupõe
SURFHVVRV PXLWR VHPHOKDQWHV DR QtYHO GR DFHVVR DR Op[LFR GD PHPyULD
auditiva, da sequenciação espácio-temporal, do raciocínio, do pensamento
abstrato, da concentração, entre outros.
7RGDYLD UHIHULDVH D PDLRU HVSHFL¿FLGDGH GD DSOLFDomR GH DOJXQV
destes aspectos à linguagem, nomeadamente, o papel da memória,
discriminação e sequencialização auditivas, na estruturação de frases
gramaticalmente corretas, que respeitam a ordem dos constituintes; na
compreensão de frases com marcadores espaciais e temporais e/ou
SUHVVXSRQGRHVWUXWXUDVFRPYR]SDVVLYDFRPYHUERVUHÀH[LYRVHSURQRPLQDLV
com orações subordinativas e coordenativas complexas que envolvem a
GHVFRGL¿FDomRGHYiULDVUHODo}HVHQWUHRVFRQVWLWXLQWHV 0(1'2=$ 
que permitem em conjunto com outros dados, estabelecer um diagnóstico
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GLIHUHQFLDODQtYHOGDOLQJXDJHPQRPHDGDPHQWHGH3HUWXUEDomR(VSHFt¿FD
da Linguagem, com co-morbilidade de Dislexia.
7HU VXFHVVR QD DSUHQGL]DJHP GD OHLWXUD HQYROYH SDUD DOpP GD
aquisição de um conjunto de ferramentas psiconeurológicas (como a memória
YLVXDO D DWHQomR HQWUH RXWURV  R GRPtQLR GD OLQJXDJHP IDODGD &$6752
 *20(6   H D LQWHJULGDGH GH SURFHVVRV SVLFRPRWRUHV )216(&$
2008).
&RPRFRPSURYDGRQRVYiULRVWHVWHVR96DSUHVHQWDGL¿FXOGDGHV
a esses níveis, com diferentes graus de severidade, o que com base nos
UHVXOWDGRVREWLGRVQRVSHU¿VSVLFRPRWRUHFRJQLWLYRSHUPLWHQRVSUHVVDJLDU
RVHXGHVHPSHQKRGH¿FLWiULRHPiUHDVHVSHFt¿FDVGDDSUHQGL]DJHPFRPR
a leitura e a escrita.
Novamente, deparamo-nos com a importância da criança integrar,
combinar e organizar os subsistemas psicomotores para aprender a ler de
IRUPDÀXHQWHWDUHIDTXHSDUDR96piUGXDFDQVDWLYDHGHVPRWLYDQWH
'H DFRUGR FRP RV FULWpULRV GH &DSRYLOOD   R 96 SDUHFH
HQFRQWUDUVHQRQtYHOGHOHLWXUDDOIDEpWLFDFRPUHGX]LGDFRPSUHHQVmRGDGR
que apesar, de conseguir, na maior parte das vezes converter a sequência
de grafemas em fonemas, a compreensão encontra-se comprometida.
3DUDTXHSRVVDDWLQJLURQtYHODOIDEpWLFRFRPFRPSUHHQVmRTXHXVDDURWD
OH[LFDOpQHFHVViULRTXHDURWDIRQROyJLFDVHMDFRPSHWHQWHMXVWL¿FDQGRXPD
intervenção ao nível da consciência fonológica.
O desempenho observado na escrita do V. S. revela que apresenta
XPD GL¿FXOGDGH QR SURFHVVR GH FRQYHUVmR JUDIHPDIRQHPD VREUHWXGR
RV TXH HQYROYHP LGHQWL¿FDomR GH WUDoRV GH YR]HDPHQWR $SHVDU GH VH
HQFRQWUDUDRQtYHOGDHVFULWDDOIDEpWLFDSRVVXLXPDGH¿FLWiULDFDSDFLGDGHGH
representação fonológica das palavras.
$ H[LVWrQFLD GH XPD IRUWH FRUUHODomR HQWUH 'HVHQYROYLPHQWR
3VLFRPRWRUH'LVOH[LDWHPVLGRLQYHVWLJDGDSRUYiULRVDXWRUHVGHVGHDGpFDGD
GH  GHVWDFDQGRVH )RQVHFD  S   TXH D¿UPD TXH DOJXPDV
FULDQoDV GLVOp[LFDV DSUHVHQWDP ³GLVIXQo}HV FHUHEUDLV GD RUJDQL]DomR
proprioceptiva (dispraxia), que interfere com o potencial de aprendizagem
H FRP D SODQL¿FDomR GDV Do}HV «  LQGHSHQGHQWHPHQWH GD LQWHOLJrQFLD
normal e de motricidade normal.”
$FULDQoDQHFHVVLWDGHLQWHJUDUWRGRVRVVXEVLVWHPDVSVLFRPRWRUHV
combiná-los e organizá-los espacio-temporalmente para poder aprender a
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ler adequadamente. Desses mesmos subsistemas emerge a contracção e
descontracção de músculos que materializam o movimento na linguagem
escrita ou oral, que em ambos os casos se encontram no V. S. perturbadas.
7DO FRPR DV FULDQoDV GLVOp[LFDV REVHUYDGDV SRU )RQVHFD  
WDPEpPR96PDQLIHVWRXGL¿FXOGDGHVHFRQIXV}HVSRVLFLRQDLVHGLUHFLRQDLV
HPWHUPRVGHQDYHJDomRHVSDFLDOHGDWUDQVGXomRYLVXRJUi¿FDGDVDODSDUD
DSODQWDQDVWDUHIDVGHRUJDQL]DomRHVSDFLDOHGHUHSUHVHQWDomRWRSRJUi¿FD
da BPM, que exigem cálculo mental e sequencialização espacio-temporal,
incorporadas num movimento intencional, reforçando a conectividade entre
GLVOH[LDHSHU¿OSVLFRPRWRU
2PHVPRDXWRUHPVXJHUHTXHDVGL¿FXOGDGHVSUi[LFDVRX
SVLFRPRWRUDV SRVVDP LPSOLFDU GL¿FXOGDGHV QmR Vy GD OLQJXDJHP HVFULWD
FRPR WDPEpP GD IDODGD SRUTXH R SURFHVVR OLQJXtVWLFR Vy VH PDWHULDOL]D
SHODDomRDWUDYpVGDRURPRWULFLGDGH SDUDIDOD HGDPLFURPRWULFLGDGH SDUD
escrita), como se constatou com o V. S..
$VVLP IDFLOPHQWH VH HQWHQGH D QHFHVVLGDGH GH FRQFHSWXDOL]DU
uma intervenção multi ou transdisciplinar, num ambiente estruturado e lúdico,
onde o V.S., individualmente ou em grupo, concretize com sucesso e com
prazer, atividades de relaxamento e de respiração; exercícios de motricidade
orofacial, destinados à adequação da tonicidade e à interiorização de novas
posturas dos órgãos fonoarticulatórios (língua, lábios, bochechas, palato mole
e mandíbula) em repouso e na fala; exercícios de treino da discriminação, de
memória e de sequenciação auditivas; atividades de consciência fonológica
com diferentes graus de complexidade, envolvendo a capacidade de
manipular mentalmente os segmentos fonológicos.
Para melhoria das competências a nível da oralidade, da leitura e
da escrita, sugere-se a realização de exercícios de enriquecimento lexical e
H[SDQVmRJUDPDWLFDORXVR0pWRGR)RQRPtPLFRFULDGRSRU7HOHV  
TXHFRQVLVWHQXPPpWRGRGH(QVLQRH5HHGXFDomRGD/HLWXUDHGD(VFULWD
Multissensorial, Fonomímico, Estruturado e Cumulativo, que combina material
DXGLWLYRHYLVXDOHDUHDOL]DomRGHXPJHVWRLGHQWL¿FDGRUGHFDGDIRQHPDR
XVRGHSLVWDVFLQpVWpVLFDVHSURSULRFHSWLYDVFRUSRUDLVSDUDDDSUHQGL]DJHP
dos pontos e modos de articulação dos vários fonemas que se encontram
DOWHUDGRVSDUD96HDVVXDVUHVSHWLYDVUHSUHVHQWDo}HVJUDIpPLFDV
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Conclusão
$SHVTXLVDGHVHQYROYLGDFRPDDSOLFDomRGD%DWHULDGH2EVHUYDomR
Psicomotora (BPM) permitiu determinar os fatores psicomotores que se
HQFRQWUDP DOWHUDGRV QXPD FULDQoD GH  DQRV FRP 3HUWXUEDomR (VSHFt¿FD
da Linguagem (PEL) e Dislexia, bem como correlacioná-los com os aspetos
linguísticos e cognitivos.
$FULDQoDGHVWHHVWXGRDSUHVHQWDXPSHU¿OGLVSUi[LFRQRVIDFWRUHV
psicomotores “Noção do Corpo” e “Estruturação Espácio-Temporal”, que
HQYROYHP FRPSHWrQFLDV WUDQVYHUVDLV DRV SHU¿V FRJQLWLYR H OLQJXtVWLFR
Competências como a tomada de consciência, a exploração e a orientação do
corpo no espaço, a diferenciação funcional e semântica das várias partes do
mesmo, a compreensão e uso das noções espacio-temporais, das mudanças
de direccionalidade, da memorização, da combinação e da sequencialização
de padrões motores, da discriminação, memória e sequencialização
auditivas, são fundamentais para o normal desenvolvimento da linguagem e
da aprendizagem da leitura e da escrita, áreas que se encontram seriamente
comprometidas na criança do estudo.
7DPEpP FRUURERUDPRV RV UHVXOWDGRV GDV LQYHVWLJDo}HV TXH
apontam claramente para uma co-morbilidade entre PEL e coordenação
PRWRUDHPDFWLYLGDGHVGHPRWULFLGDGH¿QDVXJHVWLYDVGHXPGp¿FHDRQtYHO
do planeamento, da integração e de execução, o que reforça a necessidade
de uma intervenção multidisciplinar nesta patologia, defendida por vários
autores como Fonseca (2007), Oliveira (2008) e Cruz (2009), quer a nível da
prevenção e do tratamento, quer a nível da exploração do potencial ativo de
cada um.
3DUD¿QDOL]DUFLHQWHVGDVOLPLWDo}HVTXHHVWHHVWXGRGHFDVRHQFHUUD
em si, nomeadamente, a impossibilidade da generalização dos resultados,
TXHUHPRV ODQoDU XP GXSOR GHVD¿R D WRGRV DTXHOHV TXH IRUPD GLUHWD RX
indireta trabalham nesta área. Primeiro, estando conscientes dos resultados
desta investigação pioneira urge a necessidade de todos contribuírem para
a intervenção multidisciplinar ser uma realidade precoce e exequível em
qualquer patologia, nomeadamente, na PEL e Dislexia. Segundo, que esta
investigação se assuma como a primeira de muitas, extensíveis a outras
crianças com esta ou outra patologia.
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