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Introdução: A Psicomotricidade é uma ciência que objetiva facilitar a interação entre a 

motricidade, a afetividade e a cognição, pois, acredita-se que o desenvolvimento motor 

normal dos indivíduos está interligado a esses três fatores. Desta forma, desconsidera-se a 

divisão do indivíduo em partes motora, afetiva e intelectual no momento do atendimento 

clínico, buscando envolvê-lo de forma global. [1,2]. A psicomotricidade possui elementos 

básicos, chamados de pilares ou aspectos psicomotores, os quais se destacam o esquema 

corporal, lateralidade, orientação espacial, orientação temporal, tonicidade, equilíbrio, 

coordenação motora fina e coordenação motora grossa [3,4]. A Bateria Psicomotora (BPM), 

proposta pelo Prof. Dr. Vitor da Fonseca, é um instrumento de avaliação composta pelos 

conceitos supracitados, divididos em 26 subfatores, aplicada em indivíduos entre 4 e 12 anos. 

A BPM permite descrever o perfil psicomotor da criança em apráxico, dispráxico, eupráxico 

ou hiperpráxico, caracterizando as potencialidades e as dificuldades, permitindo identificar e 

intervir nas dificuldades de aprendizagem psicomotora; ela avalia o desempenho fora do 

contexto de rotina da criança, mas é possível verificar o reflexo das experiências vivenciadas 

em seu desenvolvimento pelo perfil psicomotor que ela apresenta. [4] A interação entre a 

fisioterapia e a psicomotricidade pode tornar o tratamento fisioterapêutico mais eficaz e 

significativo tanto para o paciente como para o fisioterapeuta. A fisioterapia objetiva 

restabelecer a funcionalidade motora, minimizando sequelas instaladas, porém, apenas a 

utilização das técnicas fisioterápicas não permite ao profissional a observação de alguns 

pontos durante a avaliação e o tratamento, como os aspectos afetivo e emocional, a avaliação 

da imagem corporal, a percepção espacial, a espontaneidade do indivíduo durante a terapia. 

Logo, conceitos da psicomotricidade, como aprendizagem motora, esquema corporal, 

percepção sensório-motora, organização espacial, biorritmo, devem ser utilizados para traçar a 

conduta terapêutica. [2,5] Objetivos: Relatar a experiência obtida por meio da aplicação da 

bateria psicomotora de Vítor da Fonseca em uma escola de educação infantil no município de 

Belém, estado do Pará, com crianças. Descrição da Experiência: Trata-se de um relato de 

experiência vivenciado na disciplina de psicomotricidade, ministrada aos alunos do 6º período 

do curso de Graduação em Fisioterapia do Centro Universitário do Estado do Pará 

(CESUPA), no segundo semestre de 2019, em uma escola de educação infantil, localizada no 

bairro da Marambaia, município de Belém do Pará. Foram avaliadas 17 crianças, a avaliação 

realizada foi baseada no protocolo utilizado pela Bateria Psicomotora de Vítor da Fonseca, a 

qual analisa os seguintes itens: tonicidade, equilíbrio, lateralidade, noção do corpo, 

estruturação espaço-temporal, praxia global e praxia fina, com uma pontuação que varia de 1 

a 4; sendo que, 1) realização imperfeita, incompleta e descoordenada (fraco) -perfil apráxico; 

2) realização com dificuldades de controle (satisfatório) -perfil dispráxico; 3) realização 

controlada e adequada (bom) -perfil eupráxico e 4) realização perfeita, econômica, 

harmoniosa e bem controlada (excelente) -perfil hiperpráxico, que tem como objetivo analisar 

o perfil e o desenvolvimento psicomotor de cada criança. Para isto, um fator importante é a 

coleta dos dados, que foi realizada por meio da observação de cada criança durante as 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

atividades propostas, com o intuito de avaliar os seis pontos principais da bateria psicomotora. 

Sendo assim, as brincadeiras realizadas para avaliar as crianças nos seis quesitos da ficha 

foram: contornar o bambolê pelo corpo levando até acima da cabeça (com objetivo de avaliar 

o tônus), andar sobre uma linha reta (com objetivo de avaliar equilibração), pisar nas pegadas 

com dois e um pé só, atender o celular e procurar uma imagem com auxílio do monóculo 

(com objetivo de avaliar lateralização pedal, manual, auditiva, ocular e adquirida), brincadeira 

da estátua com auxílio de música (com objetivo de avaliar a noção do corpo), a brincadeira do 

morto vivo e da dança da cadeira (com objetivo de avaliar a estruturação espaço-temporal), 

brincadeira de jogar a bola para o alto, bater as mãos e depois agarrar a bola e passar pelos 

bambolês com um pé de cada vez (com objetivo de avaliar a praxia global) e por fim, pegar 

bolinhas de papel com auxílio de um pregador e formar o número 1 com botões pequenos 

(com objetivo de avaliar a praxia fina). Assim, a duração da atividade se deu em torno de 3 

horas, contando o tempo que se levou para organizar o espaço, dessa forma, também se fez de 

fundamental importância a presença do professor que ministra essa disciplina e das 

professoras da escola, pois direcionou na questão quanto a melhor forma de se oferecerem os 

comandos às crianças e também de facilitar o vínculo das mesmas com os alunos que 

aplicaram a atividade. Resultados: A bateria psicomotora foi realizada com 17 crianças, 

destas 9 eram do sexo masculino e 8 do sexo feminino. No sexo masculino, a maior faixa 

etária era de 6 anos, com quatro crianças de perfil hiperpráxico, três crianças com 5 anos de 

perfil hiperpráxico e duas crianças de 4 anos uma com perfil hiperpráxico e outra com perfil 

eupráxico. No sexo feminino, a maior faixa etária era de 5 anos, com cinco crianças de perfil 

hiperpráxico, duas crianças com 4 anos uma com perfil hiperpráxico e outra com perfil 

eupráxico e por fim uma criança de 3 anos com perfil hiperpráxico, nenhuma criança 

apresentou o perfil dipráxico ou apráxico. Vale ressaltar que cada perfil foi gerado a partir do 

score obtido por cada criança, ou seja, pontuações entre 0 a 7 a criança é caracterizada como 

apráxico, de 8 a 14 é dispráxico, de 15 a 21 é eupráxico e de 22 a 28 é hiperpráxico, 

resultando no score e no nível de desenvolvimento. Dessa forma, observa-se que o nível de 

desenvolvimento motor de cada criança avaliada, encontra-se normal de acordo com as 

respectivas idades. Conclusão: Nesta avaliação, não houve crianças com perfil apráxico ou 

dispráxico, levando em consideração as atividades relacionadas à bateria psicomotora e relato 

das docentes da escola. A partir dessa experiência, nota-se a importância da aplicação da 

bateria psicomotora em crianças inseridas no âmbito escolar, pois essa ferramenta de 

avaliação pode detectar de forma precoce algum atraso no desenvolvimento psicomotor da 

criança, facilitando a intervenção precoce em possíveis desordens psicomotoras e adaptação 

na forma do ensino-aprendizagem na infância. 
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