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Introdução e objetivos: O desenvolvimento é um processo sequencial que
é iniciado na concepção e continua durante toda a vida, sendo influenciado
por fatores biológicos, genéticos, sociais, intelectuais e emocionais. No
processo de ingresso escolar e alfabetização há muitas queixas relacionadas
às habilidades motoras das crianças, o que gera como consequência
dificuldades na leitura e aprendizagem. Assim, o presente estudo objetiva
caracterizar o perfil psicomotor de escolares assistidos pelo Projeto Crescer.

Métodos: Trata-se de um estudo transversal, realizado no Projeto Crescer
na cidade de Maceió-AL com 60 crianças com idade compreendida entre 4 a
6 anos, de ambos os gêneros. Exclui-se desta pesquisa crianças com
deficiência. Foi aplicado aplicado um instrumento de coleta de dados com o
responsável, composto de dados objetivos. Posteriormente foi realizada uma
avaliação por meio da escala de desenvolvimento motor de Rosa Neto, que é
indicada nos casos de atraso no desenvolvimento motor, crianças com
dificuldade na aprendizagem escolar, problemas de conduta e alterações
neurológicas, mentais e/ou sensoriais.

Resultado: Participaram desta pesquisa 39 escolares, sendo que 66,7%
eram do gênero masculino e 33,3% do feminino. A média da Idade Motora
Geral (IMG) foi de 55,5 ± 6 em meses, sendo esta inferior à Idade
Cronológica (IC) que foi de 63 ± 6,7 em meses. Todas as idades motoras dos
elementos psicomotores apresentaram média inferior a Idade cronológica
dos escolares. A motricidade fina foi o elemento psicomotor com menor
desempenho e a organização temporal a de maior desempenho. A
lateralidade das crianças foi 66,7% à direita, 25,6% cruzada e 7,7% à
esquerda.O escore médio do Quociente Motor geral (QMG) foi de 88,7,3
±11,1 sendo classificado em um nível normal baixo.

Discussão e conclusão: A motricidade fina apresentou-se alterada o que
pode dificultar a escrita. Apesar da organização temporal ter sido a idade



mais alta, a mesma ainda foi inferior a IC das crianças e a mesma possui
estreita relação com o processo de alfabetização. Os escolares avaliados
apresentaram um risco leve para alterações de aprendizagem. Tal fato
demonstra a necessidade de uma inserção do Fisioterapeuta para atuar com
a Psicomotricidades nessas crianças, demonstrando assim a sua importância
nessa área.
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