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Introducao: Frente às demandas escolares se faz necessário pesquisas que apontem quais são os aspectos que podem interferir na
aprendizagem e que auxiliem o professor nas estratégias pedagógicas. Dentre os apresentados em estudos, o desempenho psicomotor se
faz presente, pois as habilidades motoras são consideradas necessárias para o aprendizado escolar.

Objetivos: Este estudo transversal teve como objetivo investigar o desempenho psicomotor em um grupo de alunos do Ensino
Fundamental I, classificados nos níveis inferiores das provas de leitura, escrita e aritmética, bem como identificar as áreas motoras com
baixo desempenho para idade cronológica que estão comprometidas no grupo avaliado.

Método: Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética sob nº 2.134.303 e CAAE nº 65791717.7.0000.8084. Participaram os alunos do
2º, 3º, 4º e 5º anos de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental de São Paulo, de ambos os sexos com idades entre 7 e 11 anos.
Inicialmente 104 participantes foram avaliados por meio de três instrumentos psicométricos referentes à leitura, escrita e aritmética
obtendo-se o grupo amostral. Foram empregadas como avaliações a Prova de Escrita sob Ditado versão reduzida – PED-vr, Teste de
Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras – TCLPP e a Prova de Aritmética – PA. O grupo final de 35 alunos foi composto
por aqueles que apresentaram, em qualquer uma das provas, pontuação padrão entre 70 e 84, considerada baixa, e pontuação padrão
abaixo de 70, considerada muito baixa. Este grupo foi então avaliado pela Escala de Desenvolvimento Motor – EDM para verificação do
desempenho motor.

Resultados: Os resultados apontaram que houve grande concentração de alunos com baixa competência nas provas de leitura, escrita e
aritmética nas classificações inferiores e muito inferiores da EDM. As correlações entre as provas acadêmicas e a EDM foram mais
evidenciadas quando segmentadas por sexo, principalmente no grupo feminino entre a Prova de Leitura e as provas motoras. As áreas
motoras em que foi verificado um baixo desempenho, no grupo estudado, foram as de organização espacial e temporal.

Conclusão: Depreende-se que os alunos que apresentaram baixa competência nas provas, também tiveram piores resultados no
desempenho psicomotor. Considerando-se os dados obtidos neste trabalho, sugere-se o aprofundamento nas questões levantadas quanto à
correlação encontrada entre as competências nas habilidades de leitura, escrita, aritmética e a psicomotricidade nos grupos segmentados
por sexo."
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