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“Entrega o teu caminho ao Senhor; 
confia nEle e Ele fará.” 

 
(Salmos 37.5)  
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RESUMO 
 

Os objetivos deste estudo foram investigar a prevalência de provável Desordem 
Coordenativa Desenvolvimental (p-DCD) e risco de DCD (r-DCD); comparar as 
Percepções de Competência (PC) de crianças com provável e risco de DCD com 
seus pares; e, verificar associações entre o desempenho motor e a PC. Crianças 
(N= 385; entre 4 e 10 anos) foram avaliadas com o Movement Assessment Battery 
for Children e as escalas Pictorial Scale of Perceived Competence and Social 
Acceptance e Escala de Autopercepção para Crianças. Foi utilizado estatística 
descritiva, ANOVA Oneway e Tuckey Post Hoc Tests (p ≤ 0,05). Os resultados 
evidenciam: (1) prevalência de 28,6% de casos de p-DCD e 18,7% com r-DCD; (2) 
maiores dificuldades na destreza manual; (3) crianças não-alfabetizadas com p-DCD 
apresentam percepção de adequação social (p=0,02), motora (p=0,03) e, 
autoconceito (p=0,01) mais baixos que seus pares. Nos grupos de idade os 
resultados sugerem que (1) crianças não-alfabetizadas com p-DCD com 4 anos 
(adequação social: p=0,001; aceitação materna: p= 0,01; autoconceito: p=0,02) e 8 
anos (adequação social: p=0,05 e autoconceito: p =0,04) percebem-se menos 
aceitas e competentes que seus pares; (2) crianças alfabetizadas com p-DCD de 10 
anos percebem-se menos competentes motoramente que seus pares (p=0,003); (3) 
crianças com p-DCD aos 9 anos de idade percebem-se mais satisfeitas com sua 
aparência (p=0,05). Correlações fracas foram encontradas entre os escores motores 
e as PC social (r=-0,15, p=0,01), motora (r=-0,12, p=0,05), aceitação materna (r=-
0,12, p=0,03) e autoconceito (r=-0,16; p=0,01) de crianças não-alfabetizadas; para 
crianças alfabetizadas correlações foram restritas entre dificuldades motoras e a 
percepção de aparência física (r=-0,17, p=0,01). A DCD é uma desordem que 
implica em prejuízos que ultrapassam a esfera motora, comprometendo também a 
percepção de adequação social e o autoconceito de crianças.  
 

 
Palavras-chave: desenvolvimento infantil; desordem coordenativa 
desenvolvimental; percepção de competência; transtorno das habilidades motoras. 
  



5 
 

ABSCTRACT 
 

The objectives of this study were to investigate the prevalence of probable 
Developmental Coordination Disorder (p-DCD) and risk of DCD (r-DCD) to compare 
the perceptions of competence (PC) of children with probable DCD risk with their 
peers and examine associations between motor performance and PC. Children (N = 
385; between 4 and 10 years) were evaluated with the Movement Assessment 
Battery for Children scales and the Pictorial Scale of Perceived Competence and 
Social Acceptance and Self-Perception Scale for Children. We used descriptive 
statistics, Oneway ANOVA and Tukey Post Hoc Tests (p ≤.05). Results show: (1) 
prevalence of 28.6% of cases of p-DCD and 18.7% with r-DCD, (2) greater difficulties 
in manual dexterity, (3) non-literate children with p-DCD have perception of social 
adjustment (p=.02), motor (p=.03) and self (p=.01) lower than their peers. In the age 
groups the results suggest that (1) non-literate children with p-DCD with 4 years 
(social adequacy: p=.001; maternal acceptance: p=.01; self: p=.02) and 8 years 
(social adequacy, and self p=.05, p =.04) perceive themselves accepted and less 
competent than their peers, (2) literate children with p-DCD of 10 years perceive 
themselves less competent than motorically peers (p=.003), (3) children with p-DCD 
to 9 years of age perceive to be more satisfied with their appearance (p=.05). Weak 
correlations were found between motor scores and PC social (r=-.15, p=.01), motor 
(r=-.12, p=.05), maternal acceptance (r=-.12, p=.03) and self-concept (r=-.16, p=.01) 
of children illiterate, literate children were restricted correlations between motor 
difficulties and the perception of physical appearance (r=-.17, p=.01). The DCD is a 
disorder that results in consequences that exceed the motor sphere, undermines the 
perception of social conformity and self-concept of children. 
 
 
Keywords: child development; developmental coordination disorder; perception of 
competence; motor skills disorder. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Durante a infância o movimento é utilizado como uma das principais formas 

de exploração dos contextos em que as crianças estão inseridas (BEE, 2003; 

GALLAHUE; DONNELY, 2008; HAYWOOD; GETCHELL, 2004; SANDERS, 2005). 

As diversas interações que ocorrem através do movimento tornam-se fatores 

importantes para proporcionar novas conquistas e aprendizados em diferentes 

domínios do desenvolvimento humano (GALLAHUE; OZMUN, 2005; HAYWOOD; 

GETCHELL, 2004). 

O Desenvolvimento Motor é considerado um processo encadeado e 

cumulativo (HAYWOOD; GETCHELL, 2004; PAYNE; ISAACS, 2007) que envolve 

adaptação constante às mudanças e aos desencadeadores destas mudanças 

durante todo o ciclo da vida (CLARK; METCALFE, 2002; PAYNE; ISAACS, 2007). 

Para isso, entende-se que a aquisição motora é dependente de inter-relações entre 

as capacidades biológicas e maturacionais do indivíduo, da tarefa e também das 

oportunidades que o contexto oferece para a prática (GALLAHUE; OZMUN, 2005; 

NEWELL; LIU; MAYER-KRESS, 2001). 

As crianças utilizam os jogos e as brincadeiras livres como formas de explorar 

os movimentos e o ambiente (SANDERS, 2005), descobrindo também sobre o corpo 

e sobre suas próprias competências motoras (GALLAHUE; DONNELY, 2008). A 

imitação de gestos e a descoberta de novos movimentos mediante as brincadeiras 

em que se envolvem são oportunidades que proporcionam a aquisição de um 

repertório de habilidades motoras diversificado, fundamental para a prática de jogos, 

esportes e tarefas de autocuidado. Este repertório, quando amplo e bem 

desenvolvido, será especialmente importante durante o período escolar, no qual as 

crianças vivenciam diariamente novas tarefas que exigem competência motora, 

como escrever, ler, saltar e correr (BERLEZE, 2008; BRAUNER, 2010; FERREIRA 

et al, 2006; IVERSEN, 2006; SPESSATO, 2009; TIEN-NI et al, 2009). Tornar-se 

competente nos mais diversos jogos e brincadeiras é o foco da infância. Ao repetir 

movimentos em contextos variados, as crianças incorporam novos movimentos e 

esta prática repercute diretamente em quanto a criança se percebe competente 

(VALENTINI, 2007). 

Perceber-se competente guia a criança a engajar-se mais nas tarefas motoras 

e, em contrapartida, tornar-se mais competente (VALENTINI, 2007). As percepções 
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de competências em crianças estão relacionadas a diversos domínios do 

comportamento humano, como o motor, o cognitivo e o afetivo, assumindo um 

caráter multidimensional (HARTER, 1982; VALENTINI, 2002a; VALENTINI; 

RUDISILL, 2004). Alguns fatores que podem influenciar a percepção de 

competência de crianças estão relacionados às experiências de sucesso ou fracasso 

na tarefa desempenhada e também ao apoio de pessoas significativas para as 

crianças (ALMEIDA; VALENTINI; BERLEZE, 2009; BERLEZE, 2008; VALENTINI, 

2002b). Crianças que não se percebem competentes tendem a evitar tarefas 

desafiadoras e não participar de atividades, apresentando consequentemente atraso 

no desenvolvimento motor (VALENTINI, 2007). 

Muitas crianças apresentam atrasos na aquisição das habilidades motoras 

durante o período escolar. Estes atrasos motores influenciam diferentes domínios do 

desenvolvimento, como o cognitivo, o social e o físico (DECONINCK et al, 2007; 

FERREIRA et al, 2006; SUMMERS; LARKIN; DEWEY, 2008). Muitas dessas 

crianças podem apresentar a Desordem Coordenativa Desenvolvimental (DCD) 

(APA, 2000). Esta desordem parece influenciar negativamente a realização de 

tarefas motoras diárias e acadêmicas. A avaliação e o diagnóstico da DCD são 

realizados, dentre outras formas, por meio de testes motores que identificam os 

componentes com mais prejuízos motores (DANTAS; MANOEL, 2009; IVERSEN, 

2006; SMITS-ENGELSMAN; HENDERSON; MICHELS, 1998). 

Entre outras, as dificuldades motoras causadas pela DCD mostram-se 

presentes em tarefas relacionadas aos movimentos fundamentais. Os movimentos 

que exigem coordenação entre diferentes grupos musculares e perceptivos (como 

amarrar os cadarços, caminhar no meio de obstáculos, ler, escrever), atividades que 

exijam mais equilíbrio ou tarefas relacionadas ao autocuidado, como higiene e 

alimentação, são prejudicados pela presença da desordem (COETZEE; PIENAAR, 

2010; DECONINCK et al, 2007; FERREIRA et al, 2006; FRANÇA, 2008; SUMMERS; 

LARKIN; DEWEY, 2008).  

Além das perdas motoras, a DCD parece implicar também em afastamento 

social e afetivo destas crianças (CAIRNEY et al, 2005a; CAIRNEY et al, 2005b; 

KANIOGLOU; TSORBATZOUDIS; BARKOUKIS, 2005; SILVA et al, 2006), 

implicando em baixas percepções de competência (SKINNER; PIEK, 2001). As 

crianças que não se percebem competentes motoramente, como as que apresentam 

características da DCD, tendem a se afastar de atividades em que seja necessário o 
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uso da motricidade (CAIRNEY et al, 2005a; FEDER; MAJNEMER, 2007; HAGA, 

2009; SILVA et al, 2006; SUMMERS; LARKIN; DEWEY, 2008; VALENTINI, 2002a; 

VALENTINI, 2002b). 

A familiarização com os problemas causados pela DCD torna-se de grande 

importância para professores de Educação Física, fisioterapeutas e terapeutas 

ocupacionais, tendo em vista que estes possuem a oportunidade de elaborar 

programas motores visando o desenvolvimento pleno das crianças. Maiores 

subsídios sobre as implicações motoras, cognitivas e sociais da DCD permitem que 

a elaboração destes programas seja de forma mais apropriada e coerente com as 

necessidades das crianças (IVERSEN, 2006). Além disso, estes elementos mais 

concretos relacionados a DCD visam proporcionar às crianças oportunidades que 

maximizem seus potenciais motores, com ambientes que ofereçam maior 

envolvimento social e motor. 

Nesta perspectiva, considerando a importância de investigações sobre a DCD 

e seus impactos, estruturou-se para o estudo o seguinte problema de pesquisa: 

quais as dificuldades motoras e como são as percepções de competências de 

crianças com provável DCD, risco de DCD e desenvolvimento típico? 

 A relevância do presente estudo encontra-se na necessidade de investigar o 

impacto que a DCD tem nas percepções de competências das crianças, bem como 

na investigação de prevalência e atrasos motores relacionados a DCD. 

 

1.1 Objetivos 

 

O presente estudo tem como objetivo geral identificar as dificuldades motoras 

e as percepções de competência de meninos e meninas entre 4 e 10 anos. 

Os objetivos específicos do estudo foram (1) investigar a prevalência da 

Desordem Coordenativa Desenvolvimental (DCD); (2) verificar a percepção de 

competência das crianças com provável DCD, risco de DCD e desenvolvimento 

típico, em relação a sexo e idade; (3) comparar o desempenho motor e as 

percepções de competência das crianças com provável DCD, risco de DCD e 

desenvolvimento típico em relação a sexo e idade; e (4) verificar possíveis 

associações entre o desempenho motor e as percepções de competência de 

crianças com provável DCD, risco de DCD e desenvolvimento típico. 
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1.2 Hipóteses do Estudo 

 

H1: Prevalência alta de provável DCD será observada; 

H2: Independente da faixa etária, meninos apresentarão maior incidência de 

casos de provável DCD e risco de DCD; 

H3: As maiores dificuldades motoras das crianças com provável DCD e risco 

de DCD serão nas habilidades de destreza manual, independente da faixa etária e 

do gênero; 

H4: Crianças com provável DCD e em risco de DCD não alfabetizadas e 

alfabetizadas apresentarão níveis de percepção de competência mais baixos em 

relação às crianças com desenvolvimento típico; 

H5: Crianças com DCD não alfabetizadas e alfabetizadas se perceberão 

menos competentes motoramente que seus pares, independente do gênero; 

H6: Serão encontradas associações positivas entre os resultados do teste 

motor e as percepções de competência. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica do presente estudo. 

Inicialmente são abordados os pressupostos teóricos relacionados ao 

desenvolvimento motor na infância e, posteriormente, serão abordados os aspectos 

relevantes a Desordem Coordenativa Desenvolvimental e a Percepção de 

Competência, bem como estudos atuais sobre os temas. 

 

 

2.1  Desenvolvimento Motor 

 

Diferentes domínios do desenvolvimento estão relacionados ao comportamento 

humano. Com isso, podemos compreender o desenvolvimento como um processo 

de constantes mudanças, sendo que estas podem ser analisadas sob diversos 

domínios e competências, como a  física, a psicológica, a social e a motora (CLARK; 

METCALFE, 2002; GALLAHUE; OZMUN, 2005).  

O Desenvolvimento Motor é conceituado pelas mudanças ocorridas ao longo 

do tempo no comportamento motor humano (PAYNE; ISAACS, 2007), sendo 

considerado um processo sequencial e contínuo (HAYWOOD; GETCHELL, 2004). 

Neste processo de continuidade é preciso, no entanto, considerar diferentes ações e 

fatores que se relacionam com as mudanças ocorridas (CLARK; METCALFE, 2002).  

Em uma visão dinâmica, estes processos relacionados ao Desenvolvimento 

Motor estão amplamente pautados nas interações entre indivíduo, tarefa e ambiente 

(Figura 1). Estes três aspectos são influenciados uns pelos outros e, com isso, 

tornam-se também influenciadores na maneira como o movimento é realizado (BEE, 

2003; GALLAHUE; OZMUN, 2005; HAYWOOD; GETCHELL, 2004). 

Neste sentido, apesar de existir uma tendência do desenvolvimento motor 

ocorrer de maneira previsível e ordenada (GALLAHUE; DONELLY, 2008), diversas 

podem ser as restrições envolvidas na realização de um movimento (NEWELL; LIU; 

MAYER-KRESS, 2001). Entre as principais destas restrições, pode-se citar as que 

atuam sobre o indivíduo como, por exemplo, peso ou estatura; sobre a tarefa, com 

os níveis de dificuldades ou o próprio tipo de tarefa, por exemplo; ou as restrições 

sobre o ambiente, como as oportunidades de prática e encorajamento à prática. 

Todas estas restrições acabam alterando a realização do movimento final 
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(HAYWOOD; GETCHELL, 2004), fazendo com que cada etapa do processo se torne 

importante para a aquisição motora posterior (SPESSATO, 2009). 

 

 

Figura 1 - Sistema de interações que influenciam o desenvolvimento motor, proposto por 

Newell (NEWELL, apud HAYWOOD; GETCHELL, 2004). 

 

A maturação do sistema nervoso e cognitivo possui grande influência na 

aquisição dos gestos motores, principalmente dos movimentos mais rudimentares, 

base das habilidades motoras básicas. No entanto, não se pode excluir a influência 

do ambiente e da tarefa neste processo de aquisição e refinamento do repertório 

motor (GALLAHUE; OZMUN, 2005; HAYWOOD; GETCHELL, 2004). Deste modo, 

estes três aspectos devem estar sensíveis entre si para que o movimento atinja um 

padrão coordenado e eficiente. 

Três categorias de movimentos podem ser observáveis, ponderados como a 

base para qualquer habilidade motora, seja ela mais simples até a mais específica, 

como as utilizadas em esportes. Estas três categorias são divididas em (1) 

movimentos estabilizadores, que são todos os que se relacionam a necessidade de 

manutenção da postura para ser realizado; (2) movimentos locomotores, que são 

aqueles utilizados para independência e autonomia de mover-se, como caminhar, 

saltar e correr; e (3) movimentos manipulativos, em que exercemos controle 

muscular sobre algum tipo de objeto ou instrumento, como receber uma bola e  

arremessar (GALLAHUE; DONELLY, 2008; GALLAHUE; OZMUN, 2005; 

HAYWOOD; GETCHELL, 2004; PAYNE; ISAACS, 2007). 

Estes movimentos são amplamente utilizados pelas crianças para explorar e 

experimentar diferentes habilidades motoras durante os primeiros anos de vida. É 

neste período que as crianças descobrem como utilizar de maneira eficaz os 
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movimentos já adquiridos (GALLAHUE; OZMUN, 2005; SANDERS, 2005). Com a 

melhora de capacidades físicas como equilíbrio, força e coordenação motora, os 

movimentos passam a ser combinados mais eficientemente, oportunizando 

experiências motoras novas (GALLAHUE; DONELLY, 2008; PAYNE; ISAACS, 2007) 

e envolvendo-se em novas atividades e jogos (GALLAHUE; DONELLY, 2008; 

SANDERS, 2005). Nesta perspectiva, a precisão e eficácia na realização das 

habilidades fundamentais tornam-se fatores importantes para que ocorra sucesso na 

realização da tarefa em que se está engajado (SMITS-ENGELSMAN; HENDERSON; 

MICHELS, 1998; SPESSATO, 2009; VALENTINI, 2002b, 2007). 

Além disso, se considerarmos apenas as restrições do organismo, por volta 

dos 6 e 7 anos a criança já pode apresentar controle e eficiência no gesto motor 

(GALLAHUE; OZMUN, 2005; HAYWOOD; GETCHEL, 2004). O ritmo e a intensidade 

da aquisição das habilidades motoras básicas estão relacionados, entretanto, com 

as diferentes experiências que a criança vivencia. Algumas pesquisas que 

investigam o desenvolvimento motor de crianças vão de encontro ao comumente 

exposto na literatura sobre a aquisição motora das crianças, evidenciando que as 

experiências motoras não estão sendo suficientes para a formação de repertórios 

motores amplos (CLIFF et al, 2009; GOODWAY; CROWE; WARD, 2003; HARDY et 

al, 2009). No Brasil, por exemplo, os resultados da pesquisa de Vieira e 

colaboradores (2009) evidenciaram um percentual de 97,22% das crianças entre 8 e 

10 anos de idade com desempenho motor muito pobre e pobre. E ainda, em um 

estudo com 1248 crianças entre 3 e 11 anos, apenas 19,2% das crianças 

apresentaram desempenho na média ou acima da média (0,6%) (SPESSATO, 

2009).  

Quando estas pesquisas relacionam sexo e o desempenho motor, os 

resultados sugerem desempenhos mais baixos, principalmente para meninas. 

Nestes estudos, meninos apresentam constante superioridade em habilidades de 

controle de objeto (BRAUNER; VALENTINI, 2009; VALENTINI, 2002b) e, em alguns 

estudos, há também uma superioridade dos meninos nas habilidades de locomoção 

(BERLEZE, 2008; BERLEZE; HAEFFNER; VALENTINI, 2007). Estas pesquisas 

implicam em questionamentos importantes relacionados às experiências motoras 

que as crianças estão tendo em suas rotinas escolares e também nas vivências em 

suas casas. 
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Sabe-se que o desempenho motor adequado à demanda é fator fundamental 

para que o desenvolvimento ocorra de forma harmoniosa. A competência na 

realização das habilidades motoras proporciona autonomia e pode promover 

maiores participações em atividades motoras e esportivas (GALLAHUE; OZMUN, 

2005). Em contrapartida, os atrasos na aquisição motora podem representar à 

criança fracasso, implicando, entre outros, no afastamento social ou na desistência 

da tarefa devido ao medo ou sentimentos de inferioridade (CAIRNEY et al, 2005a; 

FAIRCLOUGH, STRATTON, 2005; SILVA et al, 2006), além de baixa percepção de 

competência e motivação (SKINNER; PIEK, 2001; SUMMERS; LARKIN; DEWEY, 

2008; PIEK; BAYNAM; BARRET, 2006). 

Neste sentido, parece de suma importância que professores de Educação 

Física e demais profissionais que se envolvam motoramente com crianças estejam 

atentos ao processo de desenvolvimento motor, identificando possíveis atrasos. Esta 

identificação precoce através da observação de baixos desempenhos permitirá que 

se criem estratégias e oportunidades satisfatórias de envolvimento motor em aulas e 

intervenções, visto que o ambiente escolar parece ser um dos principais locais de 

engajamento em atividades motoras. 

 

 

2.2  Desordem Coordenativa Desenvolvimental 

 

Crianças habilidosas exibem controle, eficiência e coordenação em seus 

movimentos (GALLAHUE; DONELLY, 2008), o que promove constantes novas 

aquisições e promove oportunidades de sucesso nas atividades motoras (RAMOS, 

2002; TIEN-NI et al, 2009). Entretanto, muitas crianças apresentam dificuldades na 

aquisição e realização destas habilidades motoras básicas, evidenciando um baixo 

desempenho motor (BRAUNER, 2010; CLIFF et al, 2009; GOODWAY; CROWE; 

WARD, 2003; HARDY et al, 2009; SPESSATO, 2009; VIEIRA et al, 2009).  

Diversos termos foram criados para denominar estas crianças, consideradas 

muitas vezes como desajeitadas (HENDERSON; BARNETT, 1998). Categorizações 

que variam de “descoordenada”, “desastrada”, ou termos como “síndrome da criança 

desajeitada”, “disfunção cerebral mínima”, “apraxia do desenvolvimento”, “dispraxia”, 

“dificuldade de movimento” e “atraso motor” foram utilizados para chamar atenção às 
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restrições motoras exibidas por estas crianças (BARNETT; KOOISTRA; 

HENDERSON, 1998; HENDERSON; BARNETT, 1998). 

A Organização Mundial da Saúde reconhece o termo “Specific developmental 

disorder of motor function” através do CID-10 (Classificação Internacional de 

Doenças), traduzido como Transtorno Específico do Desenvolvimento da Função 

Motora, para categorizar as crianças com atrasos motores: 

 

A característica principal do Transtorno Específico do 

Desenvolvimento Motor é a alteração grave do desenvolvimento da 

coordenação motora, que não é explicada apenas em termos de 

retardo intelectual geral ou por qualquer transtorno neurológico 

específico ou adquirido. [...] Mostra imaturidades do 

neurodesenvolvimento importantes, tais como movimentos 

coreiformes dos membros não apoiados, ou movimento em espelho 

e outras características motoras associadas, bem como sinais de 

coordenação motora fina e grosseira prejudicadas (CID 10; 1993). 

 

Em 1995, a American Psychiatric Association (APA) caracteriza nestas 

crianças a Desordem Coordenativa Desenvolvimental – DCD (do termo em inglês 

Developmental Coordination Disorder) (APA, 2000). Esta nomenclatura vem sendo 

cada vez mais utilizada com o fim de delimitar as características principais 

apresentadas pelas crianças (BARNETT; KOOISTRA; HENDERSON, 1998; CPA, 

2010; FERREIRA et al, 2006; HENDERSON; BARNETT, 1998). No Brasil, esta 

desordem também é encontrada com o nome de Transtorno do Desenvolvimento da 

Coordenação (TDC)1.  

A DCD é caracterizada como um déficit na coordenação motora, ocasionando 

dificuldades na realização de atividades básicas vinculadas aos movimentos de 

locomoção, manipulação de objetos e estabilidade. Este déficit na coordenação 

interfere negativamente na realização de diversos tipos de tarefas motoras.  

Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatística – DSM-IV (APA, 2000), para 

realizar o diagnóstico de DCD é necessário observar quatro critérios específicos: 

(A) Déficit acentuado no desenvolvimento da coordenação motora, abaixo do 

esperado para a idade e para a inteligência da criança; 

                                                           
1 No presente estudo será adotado para uso o termo Desordem Coordenativa Desenvolvimental – 

DCD, a fim de manter padrão de nomenclatura utilizado internacionalmente. 
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(B) Prejuízos significativos na realização das atividades básicas diárias ou no 

rendimento escolar; 

(C) Ausência de qualquer condição médica geral, como paralisia cerebral e 

distrofia muscular; 

(D)  Em caso de retardo mental, as dificuldades motoras devem exceder as 

que estão associadas à desordem. 

 

Por ser considerada desenvolvimental, sugere-se que os problemas da DCD 

se manifestem, principalmente, nas fases iniciais da aquisição motora (DANTAS; 

MANOEL, 2009). Assim, crianças entre 5 e 8 anos são mais propensas ao 

diagnóstico de DCD e risco de DCD (APA, 2000; CPA, 2010). A prevalência 

estimada nestas idades está entre 2% e 9% (APA, 2000; HENDERSON; SUDGEN, 

1992; MISSIUNA, 2003), com uma faixa de 10% de risco de DCD (HENDERSON; 

SUDGEN, 1992). No entanto, algumas diferenças na incidência de casos de DCD 

vem ocorrendo em diversos países. Na Holanda, um estudo realizado com 208 

crianças evidenciou 16% de crianças com DCD (SMITS-ENGELSMAN; 

HENDERSON; MICHELS, 1998). Já um estudo com crianças da Inglaterra indica 

prevalência inferior aos 2% sugeridos pela APA, reportando 1,7% de crianças com 

DCD e 4,9% com risco de DCD (LINGAM et al, 2009). 

As pesquisas com crianças brasileiras relatam incidência que varia de 6% 

(MAGALHÃES et al, 2009; MIRANDA, 2010) a 10% (FRANÇA, 2008; SOUZA et al, 

2007). No entanto, o estudo de Valentini e colaboradores (no prelo) avaliou 1587 

crianças da região sul do país (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) e 

encontrou uma incidência de aproximadamente 20% de crianças com sinais 

sugestivos de DCD. 

Em relação a prevalência da DCD em meninos e meninas, alguns estudos 

indicam que a desordem é mais comum em crianças do sexo masculino, com 

relação menino-menina que varia entre 2:1 (APA, 2000; COETZEE; PIENAAR, 2010; 

CPA, 2010; DEWEY et al, 2002; KAPLAN et al, 1998; MISSIUNA, 2003) e  7:1 

(KADESJÖ; GILLBERG, 1998). Entretanto, novamente algumas pesquisas 

contrariam estas estimativas, indicando maior prevalência de DCD em meninas, 

como o estudo de Cairney e colaboradores (2005a). Neste estudo com 578 crianças 

canadenses, 7,5% das crianças apresentaram sinais de DCD. Destes, 44% eram 

meninos e 56% eram meninas. Esta prevalência maior em meninas também aparece 
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em alguns estudos realizados no Brasil, como no de França (2008), com crianças de 

Santa Catarina, Pellegrini e colaboradores (2008), com crianças do estado de São 

Paulo e Valentini e colaboradores (no prelo), citado anteriormente. 

No Brasil, a prevalência por faixas etárias ainda é pouco pesquisada 

(VALENTINI et al, no prelo). Em um estudo com crianças entre 7 e 10 anos 

observou-se maiores casos de DCD e risco de DCD  nas crianças de 8 anos de 

idade, apesar dos resultados não apresentarem diferenças significativas (MIRANDA, 

2010). Em contrapartida, um estudo envolvendo crianças entre 4 e 12 anos, a 

incidência de DCD e também de risco de DCD apresentou-se maior em crianças de 

11 e 12 anos, e o desenvolvimento típico maior em crianças entre 7 e 8 anos 

(VALENTINI et al, no prelo). 

A DCD parece acometer um grupo bastante heterogêneo de crianças 

(CARSLAW, 2011; DECONINCK et al, 2007; KAPLAN et al, 1998; MIRANDA, 2010), 

apesar de ainda não possuir etiologia específica (BARNETT; KOOISTRA; 

HENDERSON, 1998; FERREIRA et al, 2006). Diversos estudos investigando uma 

causa mais provável para a presença da desordem nas crianças são realizados 

(FERREIRA et al, 2006). Uma das abordagens para isso, por exemplo, enfatiza que 

as limitações motoras implicadas pela DCD relacionam-se a atrasos em alguma das 

etapas do processamento de informações (BARNETT; KOOISTRA; HENDERSON, 

1998; MISSIUNA, 2003), ocorrendo um déficit que origina movimentos 

descoordenados e descontínuos, expondo a criança a dificuldades de aprendizado e 

de execução do gesto motor de forma eficiente (FERREIRA et al, 2006; MISSIUNA, 

2003). No entanto, as conclusões destes estudos ainda não são asseguradas na 

literatura específica (CRAWFORD; DEWEY, 2008; FERREIRA et al, 2006; 

MISSIUNA, 2003). 

Para diagnóstico da DCD em crianças, é preciso observar, principalmente o 

critério B do DSM IV, que remete às dificuldades motoras em diversos tipos de 

atividades básicas, como caminhar, receber um objeto na mão, utilizar talheres para 

alimentação e manter o equilíbrio (MIRANDA, 2010; MISSIUNA, 2003; SUMMERS; 

LARKIN; DEWEY, 2008).  

Neste sentido, diversas pesquisas identificando os atrasos motores em 

crianças foram realizadas. Algumas destas pesquisas relatam perdas significativas 

na coordenação motora fina. A pesquisa de Flapper, Houwen e Schoemaker (2006) 

avaliou dois grupos de crianças holandesas. Doze crianças faziam parte do grupo 
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DCD/TDAH e doze crianças faziam parte do grupo controle. Entre outros, os 

resultados do estudo mostraram que crianças do grupo DCD/TDAH apresentaram 

pior desempenho de destreza manual comparado ao grupo controle, apresentando 

menor precisão na tarefa de escrita do teste Movement Assessment Battery for 

Children (HENDERSON; SUDGEN, 1992). 

Para as crianças do Brasil, estudos indicam que as maiores dificuldades 

motoras das crianças com DCD estão presentes neste mesmo componente 

(FRANÇA, 2008; VALENTINI et al, no prelo), e também nas tarefas de habilidade 

com bola (MIRANDA, 2010). Esta última pesquisa corrobora também com outros 

estudos que identificam nas crianças com DCD baixa competência motora na 

habilidade de recepção de objetos, quando comparadas às crianças típicas (GALEN 

et al, 1993). 

Em relação ao controle postural e à manutenção do equilíbrio, as pesquisas 

recentes mostram que a estabilidade também se configura como limitação em 

crianças com DCD (SOUZA, 2006). Por exemplo, Deconinck e colaboradores (2007) 

avaliaram 20 meninos entre seis e oito anos de idade. O grupo de crianças com 

DCD (n=10) apresentou maior oscilação postural em quatro situações diferenciadas 

de equilíbrio. Além disso, os resultados ainda indicaram que o grupo DCD foi mais 

dependente da visão na manutenção do equilíbrio em superfície firme. Outros 

estudos indicam também que a baixa estabilidade em crianças com DCD parece 

estar relacionada a recuperação da postura em situações novas, as quais exigem 

delas maior uso do equilíbrio estático (GEUZE, 2003, 2005; SOUZA, 2006). 

Todas estas pesquisas se ampararam em testes motores como o 

Körperkoordination Test für Kinder - KTK (SCHILLING, 1974) ou o Movement 

Assessment Battery for Children - M-ABC (HENDERSON; SUDGEN, 1992) para 

identificação de crianças com DCD. No entanto, Dantas e Manoel (2009), ressaltam 

a importância de confirmação do diagnóstico de DCD através da verificação das 

dificuldades na vida diária e acadêmica das crianças, como em atividades de 

autocuidado. 

Com esta perspectiva, Summers, Larkin e Dewey (2008) propuseram um 

estudo com pais de 87 crianças australianas e canadenses entre 5 e 9 anos de 

idade a fim de analisar as atividades de vida diária e de autocuidado em crianças 

com e sem DCD. Os resultados desta pesquisa mostram que as crianças com DCD 

(n=38) apresentavam maiores dificuldades nas tarefas de se vestir, manter a higiene 
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pessoal (tomar banho de maneira autônoma) e alimentação, implicando em perdas 

na qualidade de vida das crianças. Outros resultados para estas investigações 

corroboram para a afirmação de que as crianças com DCD apresentam dificuldades 

acentuadas em realizar satisfatoriamente atividades relacionadas ao autocuidado 

(PLESS et al, 2001), confirmando os amplos prejuízos que a DCD provoca em 

crianças. 

Outro aspecto importante a se considerar sobre a DCD é o impacto social que 

esta representa às crianças. Pesquisas como o estudo longitudinal de Cairney e 

colaboradores (2010) com 2083 crianças (destas, 5,3% diagnosticadas com DCD) 

evidenciaram que as crianças com atrasos motores participam menos em atividades 

organizadas de brinquedo livre em comparação com as crianças típicas. Ainda mais, 

estas pesquisas também relatam que a DCD remete a sentimentos de 

constrangimento em participações em aulas de Educação Física ou atividades 

físicas sistemáticas (CAIRNEY et al, 2005b; CAIRNEY et al, 2010; D’HONTD et al 

2009; POULSEN; JOHNSON; ZIVIANI, 2011; SILVA et al, 2006), e que a percepção 

de competência e aceitamento social destas crianças é inferior em relação as 

crianças com desenvolvimento típico (CAIRNEY et al, 2005b; PIEK; BAYNAM; 

BARRET, 2006; PLESS et al, 2001; SKINNER, PIEK, 2001). 

Por fim, ressalta-se que diversas outras implicações já foram pesquisadas em 

relação a DCD em crianças, como (1) a continuidade das limitações impostas pela 

DCD na fase adulta (DEWEY et al, 2002); (2) a relação entre aptidão física e DCD 

(HAGA, 2009); (3) as associações entre a presença da desordem com demais co-

ocorrências de doenças ou síndromes, como autismo, déficit de atenção, 

hiperatividade ou obesidade (ÁVILA; PÉREZ; 2008; BORREMANS; RINTALA; 

McCUBBIN; 2009; D’HONTD et al, 2009; MIRANDA, 2010); (4) as associações entre 

a DCD e dificuldades de aprendizagem relacionadas a escrita e a leitura (DEWEY et 

al, 2002; FLAPPER; HOUWEN; SCHOEMAKER, 2006; KAPLAN et al, 1998; 

MISSIUNA, 2003); e, (5) os benefícios de programas interventivos em criança com 

DCD (COETZEE; PIENAAR, 2010; FINN; VÁLKOVÁ, 2007; IVERSEN, 2006). 

Nos últimos anos, a DCD vem recebendo cada vez mais atenção dos 

pesquisadores. Com isso, busca-se aprimorar os parâmetros de diagnóstico, 

avaliação e intervenção nestas crianças (MIRANDA, 2010). Estes novos estudos 

vem proporcionando aos profissionais (terapeutas, professores, fisioterapeutas) 

maiores informações sobre as diversas implicações e restrições da DCD. Estas 
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parecem ir além da esfera motora, influenciando a saúde, o desempenho 

acadêmico, o desenvolvimento social e o sistema psicológico da criança (CAIRNEY 

et al, 2010; DECONINCK et al, 2007; DEWEY et al, 2002; D’HONTD et al, 2009; 

FERREIRA et al, 2006;  FLAPPER; HOUWEN; SCHOEMAKER, 2006; HAGA, 2009; 

KAPLAN et al, 1998; PIEK; BAYNAM; BARRET, 2006; MIRANDA, 2010; SILVA et al, 

2006). 

Com isso, ressalta-se a importância de investigar mais profundamente as 

crianças com DCD, a fim de valorizar a criação de programas interventivos e 

compensatórios que possam vir ao encontro das dificuldades impostas pela 

desordem nas crianças, principalmente nas que estão em fase de escolarização. 

 

 

2.3  Percepção de Competência 

 

O processo de desenvolvimento conduz o indivíduo à busca pela eficiência 

em suas diversas interações com os ambientes. Neste sentido, o fato do indivíduo 

perceber-se competente parece ser de suma importância para que ocorra um 

engajamento espontâneo em diversas atividades que resultam em benefícios para o 

desenvolvimento global (ALMEIDA; VALENTINI; BERLEZE, 2009).  

 Na infância, os jogos e brincadeiras que envolvem diferentes movimentos 

naturalmente atraem a atenção e a disposição da criança. No entanto, a percepção 

de sua competência na atividade realizada pode determinar o grau de autoconfiança 

e também a disponibilidade em vivenciar novos desafios (BRAUNER, 2010).  

Quando a criança se percebe como pouco competente nas atividades, jogos 

ou brincadeiras que se envolve, frequentemente ela passa a introduzir em suas 

ações sentimentos intrínsecos de vergonha e desvalorização (GALLAHUE; 

DONELLY, 2008; HARTER, 1992). Portanto, a percepção de competência que a 

criança tem de si mesma é considerada como um dos mais importantes mediadores 

para a motivação e para o envolvimento das crianças nas atividades motoras 

(HARTER, 1981, 1992; ROBERTS; KLEIBER; DUDA, 1981). 

 A percepção de competência pode ser conceituada como as apreciações que 

o indivíduo tem sobre o seu desempenho em habilidades (VALENTINI, 2002b). Para 

Harter (1981) e Harter e Pike (1984), o estudo da percepção de competência 

necessita ser ponderado sob uma perspectiva multidimensional, pois recebe 
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diversas influências e pode ser expressa em diferentes domínios – cognitivo, social, 

motor, afetivo. Portanto, quando se assume esta multidimensionalidade para a 

análise da percepção de competência, compreende-se que a energia despendida 

para se tornar competente em alguma área, está amplamente relacionada com a 

importância que o domínio exerce em sua autoestima (VILLWOCK, 2005). 

Independente do domínio estudado, a percepção de competência da criança 

está estruturada sobre quatro aspectos básicos: (1) experiências vivenciadas; (2) 

desempenho de sucesso ou fracasso nas tarefas; (3) suporte e feedback de pessoas 

significativas à criança; e, (4) motivação intrínseca da criança (HARTER, 1982; 

HARTER; PIKE, 1984; VALENTINI; RUDISILL, 2004). Desta maneira, a relevância 

individual de cada um destes fatores é introduzida pela criança, que passa a 

desenvolver um conceito próprio sobre suas habilidades (BRAUNER, 2010). 

Ademais, estes quatro aspectos básicos e também os autoconceitos desenvolvidos 

podem atuar independentemente ou não no desenvolvimento da percepção de 

competência, influenciando as concepções de níveis elevados, moderados ou baixos 

de competências percebidas (VALENTINI, 2002b). 

Crianças que se percebem como competentes possuem autoconfiança que as 

instigam a participar de novos desafios. Com isso, elas se auto motivam a participar 

das atividades, buscando superar suas próprias dificuldades, produzindo um caráter 

de sequencialidade em suas práticas (BERLEZE, 2008; VALENTINI, 2002b). 

Entretanto, o contrário ocorre com as crianças que não se percebem competentes. 

Estas tendem a evitar tarefas que possam expô-las, não sendo motivadas à 

superação de novos desafios. Elas assumem um comportamento que as afasta de 

atividades e locais que exijam maiores níveis de habilidade, como nas tarefas 

propostas em aulas de Educação Física (BRAUNER, 2010; HARTER, 1987). 

Nesta perspectiva, a precisão do julgamento que a criança faz e tem sobre 

suas habilidades é um aspecto importante a ser considerado nos programas 

motores, tendo em vista que superestimar ou subestimar a competência real 

influência o engajamento da criança nas atividades propostas (HARTER, 1992; 

VALENTINI; RUDISILL, 2004). Quando a criança superestima sua competência, ela 

pode criar expectativas não realistas que podem gerar experiências de fracasso na 

tarefa, promovendo uma sensação de baixa percepção de competência. Por outro 

lado, quando a criança subestima sua competência, a expectativa de desempenho 

da tarefa torna-se baixa, conduzindo a pouco interesse e motivação para realização, 
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implicando também em baixo desempenho e fortalecendo a visão de não 

competente intrinsicamente estabelecida (ALMEIDA; VALENTINI; BERLEZE, 2009; 

BRAUNER, 2010; VALENTINI, 2002a, 2002b). 

A percepção de competência tem sido alvo de diversos estudos que 

investigam como ela é constituída (HARTER, 1982; SILON; HARTER, 1985) e 

também quais fatores exercem mais influências sobre ela (HARTER; PIKE, 1984). 

Por exemplo, alguns estudos investigam como é a relação entre percepção de 

competência no domínio motor nas diferentes idades, e como estas influenciam a 

níveis diferenciados de percepções de competência (HARTER, 1992; RUDISILL; 

MAHAR; MEANEY, 1993; VALENTINI, 2002a).  Estes estudos sugerem que o 

feedback das pessoas significativas, como os pais e professores, parece ser um dos 

fatores que mais exerce influência na percepções que crianças mais novas possuem 

de suas habilidades. O processo de desenvolvimento cognitivo somado as poucas 

oportunidades de experimentação motora que a criança possui faz com que ela não 

diferencie perfeitamente as experiências de sucesso e fracasso em uma tarefa, 

fazendo com que ela formule seus julgamentos pessoais em concepções externas 

(PHILLIPS, 1987; VALENTINI, 2007; VILLWOCK; VALENTINI, 2007). 

 Assim, as pesquisas inferem que, até por volta dos 7 anos de idade, as 

crianças tendem a apresentar percepções de competência elevadas ou negativas 

em todos os domínios, pois não há uma consistência em seus julgamentos frente a 

competência real (BRAUNER, 2010; HARTER, 1992; RUDISILL; MAHAR; MEANEY, 

1993; VALENTINI, 2002b). Estes estudos também indicam que, frequentemente as 

percepções de competências de crianças nestas faixas etárias são superestimadas 

(PHILLIPS, 1987; VALENTINI, 2007; VALENTINI et al, 2010). 

Por volta dos 8 e 9 anos, o desenvolvimento cognitivo permite que a criança 

diferencie alguns aspectos relevantes sobre suas habilidades. As experiências 

vivenciadas permitem uma diferenciação entre competência real e desempenho 

apresentado (BRAUNER, 2010), permitindo que a criança crie novos parâmetros 

para julgamentos, um pouco menos dependentes dos feedbacks externos. Assim, ao 

que parece, as crianças mais velhas manifestam percepção de competência mais 

precisa e realista frente ao desempenho real (HARTER, 1982, 1992; VALENTINI, 

2002b; VALENTINI et al, 2010). 

 Outro aspecto estudado sobre a percepção de competência em crianças 

relaciona-se as diferenças que podem existir entre meninos e meninas. Estes 
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estudos, no entanto, são um pouco divergentes em seus resultados. Alguns autores 

sugerem, principalmente para as crianças mais velhas, que meninos tendem a 

apresentar percepção de competência motora mais elevada que as meninas, 

enquanto estas apresentam julgamentos sobre comportamento e aparência física 

mais elevados que os meninos (RUDISILL; MAHAR; MEANEY, 1993; VALENTINI et 

al, 2010; VILLWOCK; VALENTINI, 2007). Os autores defendem que isto acontece, 

em partes, pelo suporte social dispendido à participação das crianças em atividades 

vigorosas ou de ampla movimentação, principalmente nos meninos. Desta forma, as 

meninas, quando incentivadas a práticas menos ativas, parecem zelar mais pelas 

atitudes comportamentais, dando maior importância a aparência física e não 

valorizando tanto as atividades motoras (HARTER, 1992; SILON; HARTER, 1985). 

 Entretanto, existem estudos que defendem que esta diferença entre 

percepções de competência de meninos e meninas não é perceptível quando se 

promove ambientes que não valorizam os estereótipos culturais envolvendo as 

atividades físicas (GOODWAY; RUDISILL, 1997; VALENTINI, 2002b; VALENTINI; 

RUDISILL, 2004; VIEIRA; VIEIRA; KREBS, 1999). Assim, parece importante 

ressaltar a importância que o professor de Educação Física possui na elaboração de 

estratégias que não instiguem estereótipos sociais em atividades motoras, 

permitindo que meninos e meninas se envolvam de maneiras e intensidades 

parecidas em tarefas que possam promover maiores ganhos motores. 

Em relação a percepção de competência em crianças que evidenciam atrasos 

motores, os estudos no Brasil apontam que estas apresentam baixa competência 

percebida quando comparadas as crianças com desenvolvimento típico (BERLEZE, 

2008; BRAUNER, 2010). Por exemplo, os estudos de Brauner (2010) e Valentini e 

Rudisill (2004), evidenciam que as crianças que participavam de programas 

interventivos compensatórios apresentaram mudanças efetivas e positivas na 

maneira como percebiam suas habilidades.  

Ainda sobre crianças com baixo desempenho motor, os estudos que verificam 

a influência das intervenções motoras na construção de percepções de competência 

propõe que, quando a intervenção é estruturada adequadamente, oferecendo 

ambiente com prática e instrução adequadas ao desenvolvimento da criança, 

ocorrem alterações positivas na maneira como as crianças se percebem frente as 

suas competências (BRAUNER, 2010; VALENTINI; RUDISSILL, 2004). Ao passo 

que a melhora motora condiciona a níveis de percepção de competência mais 
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elevados, estas crianças tendem a estar mais envolvidas nas práticas que serão 

proporcionadas, ocasionando consequentemente melhora em todo o processo de 

desenvolvimento social e motor.  

Com esta perspectiva, os professores de Educação Física se configuram 

como essenciais na promoção de oportunidades motoras diferenciadas a estas 

crianças. Por fim, poucos estudos no Brasil investigam como é a percepção de 

competência em crianças com DCD e em risco de DCD. Com todas as informações 

e teorias relacionadas a formação da percepção de competência, torna-se muito 

importante que estas informações sejam também pautadas para a DCD, a fim de 

proporcionar novas alternativas de intervenção nestas crianças. Neste sentido, 

analisar o perfil motor destas crianças para verificar a incidência e a severidade da 

DCD no desenvolvimento motor, bem como identificar a precisão como estas 

crianças julgam a si mesmas em relação a suas competências parece ser de suma 

importância para a consolidação da DCD como temática de pesquisa no Brasil. 

Consequentemente, informações mais precisas sobre a prevalência da DCD em 

crianças brasileiras e também sobre as percepções de competências destas 

crianças, torna o diagnóstico, bem como os programas interventivos mais precisos. 

Assim, podem-se oferecer a estas crianças maiores oportunidades de prática motora 

que visem suprir os atrasos motores. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1   Delineamento do Estudo 

 

  O presente estudo se caracteriza como um estudo transversal ex post facto 

descritivo, comparativo e correlacional. As variáveis foram avaliadas apenas uma 

vez, contemplando os objetivos do estudo (THOMAS; NELSON, 2002). Para Gil 

(1999), a pesquisa descritiva consiste em descrever as características de 

determinada população ou fenômeno, podendo relacionar variáveis. Ainda, 

caracteriza-se como comparativa, pois observa dois ou mais grupos que possam 

estar diferenciados por uma ou mais variáveis pré-existentes; e, como correlacional, 

pois visa estabelecer associação entre duas ou mais variáveis (THOMAS; NELSON, 

2002). 

  

3.2   Participantes do Estudo 

 

A amostra do presente estudo foi definida de maneira intencional. Assim, 

participaram 385 escolares das cidades de Cachoeirinha e Porto Alegre, no estado 

do Rio Grande do Sul, Brasil, com idades entre 4 e 10 anos, de ambos sexos. Como 

critérios de inclusão dos participantes, foram selecionadas crianças que estivessem 

matriculadas nas instituições de ensino públicas das duas cidades, dentro da faixa 

etária de 4 anos e zero meses até 10 anos e 11 meses.  

Para critério de exclusão, primeiramente foi adotado o diagnóstico da DCD 

exposto no DSM IV, através do critério C, que se refere à ausência de qualquer 

condição médica geral (APA, 2000). Assim, a criança que apresentou dificuldades 

coordenativas decorrente de qualquer tipo de condição médica, como paralisia 

cerebral ou distrofia muscular, foi automaticamente retirada da amostra final. Esta 

pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (registro número 14126) e somente fizeram parte do estudo 

crianças que os pais/responsáveis legais assinaram o termo de consentimento livre 

e esclarecido. 
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3.2.1  Características Gerais dos Participantes 

 

Das 385 crianças participantes do estudo, 50,6% eram do sexo masculino e 

49,4% do sexo feminino. As crianças da cidade de Cachoeirinha representam um 

total de 50,1% da amostra e as crianças da cidade de Porto Alegre um total de 

49,9%. Os participantes estavam distribuídos entre 5 escolas das redes públicas de 

ensino das cidades (Cachoeirinha, n=1; Porto Alegre, n=4). Todas as escolas 

contatadas para participarem do estudo eram localizadas em regiões periféricas das 

cidades, atendendo ao público de baixa renda econômica. A tabela 1 traz a 

caracterização da amostra por sexo, idade e cidade. 

 
Tabela 1 - Caracterização da amostra por sexo, idade e cidade. 

Idade N (%) 
Masculino 

N (%) 
Feminino 

N (%) 
Cachoeirinha 

N (%) 
Porto Alegre 

N (%) 

4 anos 13 (348) 9 (4,6) 4 (2,1) - 13 (6,8) 
5 anos 42 (10,9) 22 (11,3) 20 (10,5) - 42 (21,9) 
6 anos 73 (19) 33 (16,9) 40 (21,1) 34 (17,6) 39 (20,3) 
7 anos 54 (14) 29 (14,9) 25 (13,2) 27 (14) 27 (14,1) 
8 anos 58 (15,1) 26 (13,3) 32 (16,8) 24 (12,4) 34 (17,7) 
9 anos 72 (18,7) 37 (19) 35 (18,4) 48 (24,9) 24 (12,5) 
10 anos 73 (19) 39 (20) 34 (17,9) 60 (31,1) 13 (6,8) 

Total 385 (100) 195 (50,6) 190 (49,4) 193 (50,1) 192 (49,9) 

 
 
 
3.3 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

3.3.1 Movement Assessment Battery for Children 

 

O Movement Assessment Battery for Children (M-ABC) é um instrumento 

proposto por Henderson e Sudgen (1992) para avaliar o desenvolvimento motor e a 

coordenação motora de crianças entre 4 e 12 anos de idade. O teste foi validado 

com uma população de 1.234 crianças americanas (HENDERSON; SUDGEN, 1992) 

e tem como principais funções a avaliação do desenvolvimento motor e a presença 

de déficits na coordenação motora (HENDERSON; SUDGEN, 1992). Possui 4 

baterias de faixas etárias, sendo a bateria (1) para crianças entre 4 e 6 anos de 

idade; a bateria (2) para crianças entre 7 e 8 anos de idade; a bateria (3) para 

crianças entre 9 e 10 anos de idade; e a bateria (4) para crianças entre 11 e 12 anos 

de idade. Cada uma delas possui oito subtestes motores, que contém tarefas 
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motoras que variam de acordo com a idade. Os subtestes estão divididos em três 

componentes relacionados a habilidades de destreza manual (motricidade fina), 

habilidades na manipulação de bola (controle de objetos) e equilíbrio. No presente 

estudo, 128 crianças realizaram os testes da bateria (1), 112 crianças os testes da 

bateria (2) e 145 os testes da bateria (3). Nas tabelas 2, 3 e 4 estão descritas as 

tarefas específicas em cada uma destas baterias. 

 
Tabela 2 - Descrição da bateria 1 do M-ABC (4 a 6 anos). 

Bateria (1) – 4 aos 6 anos 

Componente Tarefa Descrição 

Destreza Manual Posting coins Colocar 12 moedas dentro da caixa-cofre. Pontua-se 
pelo tempo. 

Threading 
beads 

Encaixar cubos em um cordão. Pontua-se pelo 
tempo. 

Bicycle trail Contornar o desenho dentro das linhas. Pontua-se 
por precisão. 

Manipulação de 
Bola 

Catching bean 
bag 

Receber o saco de feijão com as duas mãos. 
Pontua-se por número de recepções corretas. 

Rolling ball into 
goal 

Rolar a bola de tênis em direção a meta. Pontua-se 
por números corretos de arremessos. 

Equilíbrio One-leg 
balance 

Equilibrar-se em apenas uma perna. Pontua-se pelo 
tempo. 

Jumping over 
cord 

Saltar por cima de um cordão. Pontua-se por 
desempenho. 

Walking heels 
raised 

Caminhar com a ponta dos pés em linha reta. 
Pontua-se por número de passos certos. 

 

 
Tabela 3 - Descrição da bateria 2 do M-ABC (7 e 8 anos). 

Bateria 2 

Componente Tarefa Descrição 

Destreza Manual Placing pegs Encaixar os pinos no tabuleiro. Pontua-se por 
tempo. 

Threading lace Entrelaçar o cordão no cartão de madeira. Pontua-
se por tempo. 

Flower trail Contornar o desenho dentro das linhas. Pontua-se 
por precisão. 

Manipulação de 
Bola 

One-hand bounce 
and catch 

Quicar a bola e receber com a mesma mão. 
Pontua-se por número de recepções corretas. 

Throwing bean 
bag into box 

Arremessar o saco de feijão na caixa-alvo. 
Pontua-se por número de arremessos corretos. 

Equilíbrio Stork balance Equilíbrio da cegonha. Pontua-se por tempo. 

Jumping in 
squares 

Saltar dentro dos quadrados desenhados no chão. 
Pontua-se por número correto de saltos. 

Heel-to-toe 
walking 

Caminhar sobre a linha unindo calcanhar e dedos. 
Pontua-se por número de passos corretos. 
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Tabela 4 - Descrição da bateria 3 do M-ABC (9 e 10 anos). 
Bateria 3 

Componente Tarefa Descrição 

Destreza 
Manual 

Shifting pegs by 
rows 

Descolar os pinos de linha. Pontua-se por tempo. 

Threading nuts 
on bolt 

Rosquear porcas no parafuso. Pontua-se por 
tempo. 

Flower trail Contornar o desenho dentro das linhas. Pontua-se 
por precisão. 

Manipulação de 
Bola 

Two-hand batch Receber a bola com as duas mãos. Pontua-se por 
número correto de recepções. 

Throwing bean 
bag into box 

Arremessar o saco de feijão na caixa-alvo. Pontua-
se por número de arremessos corretos. 

Equilíbrio One-board 
balance 

Equilibrar-se sobre uma plataforma. Pontua-se por 
tempo. 

Hopping in 
squares 

Saltar dentro dos quadrados desenhados no chão 
com um pé. Pontua-se por número correto de 

saltos. 

Ball balance Caminhar equilibrando uma bola. Pontua-se pelo 
número de vezes que perde-se o equilíbrio. 

 

Para cada uma das 8 tarefas do M-ABC, é estabelecida uma pontuação com 

base nos resultados obtidos, que pode variar entre zero (0) e cinco (5), sendo o valor 

zero (0) para ótimo desempenho e cinco (5) para desempenho insatisfatório. Através 

da soma de todas as pontuações, obtém-se o Escore Total, que pode variar de zero 

a 40 pontos para cada criança. Posteriormente, o Escore Total é convertido à 

percentil, fornecendo a classificação da criança em (1) provável DCD (≤ 5%); (2) 

risco de DCD (entre percentil 6% e 15%, inclusive); e (3) desenvolvimento típico (≤ 

16%). Portanto, quanto maior for o Escore Total da criança, menor será o percentil, 

evidenciando maiores atrasos motores. 

 

3.3.2 Percepção de Competência 

 

Para avaliar a percepção de competência dos participantes do estudo, duas 

escalas específicas foram utilizadas. A primeira delas, Pictorial Scale of Perceived 

Competence and Social Acceptance (PSPCSA) (HARTER; PIKE, 1984), foi utilizada 

com as crianças que não eram alfabetizadas. E a Escala de Autopercepção para 

Crianças (EAC) (HARTER, 1985; VALENTINI et al, 2010) foi utilizada com crianças 

que já eram alfabetizadas.  
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3.3.2.1 Pictorial Scale of Perceived Competence and Social Acceptance 

 

A PSPCSA contém 4 subescalas que podem ser usadas separadamente, em 

três domínios específicos de competência (cognitiva, social e motora) além da 

subescala de aceitação materna, que referencia ao domínio afetivo da criança 

(tabela 5). Esta escala consiste em 24 itens apresentados em forma de figuras, que 

contém dois desenhos colocados um ao lado do outro, representando uma criança 

competente e uma criança não tão competente. A criança deve então, selecionar a 

figura mais parecida com ela e decidir o quanto ela é parecida com a criança da 

figura (Anexo A). 

 
Tabela 5 - Subescalas Pictorial Scale of Perceived Competence and Social Acceptance. 

Escalas Competência 

Competência 
Cognitiva 

Percepção de competência cognitiva relacionados à escola. 

Aceitação Social Percepção do grau de relacionamento das crianças com amigos. 
Competência Motora Percepção quanto a realização de atividades esportivas e ao ar 

livre. 
Aceitação Materna Percepção do grau de aceitação afetiva materna. 

 

 Um total de 199 crianças entre 4 e 8 anos respondeu esta escala. A amplitude 

de resultados para cada item em cada subescala é de 1 (baixa competência) até 4 

(alta competência). Utilizou-se as médias (M) e desvios padrões (DP) para 

categorizar a percepção de competência em alta (acima da M + 1 DP), moderada (M 

– 1 DP e M + 1 DP) e baixa (abaixo da M – 1DP) (HARTER, 1992). 

 

3.3.2.2 Escala de Autopercepção para Crianças 

 

 A EAC contém 6 subescalas em cinco domínios específicos de competência: 

competência escolar, aceitação social, competência motora, aparência física e 

conduta comportamental, além da subescala do autovalor global, que reflete as 

diferenças dos indivíduos nos vários domínios, proporcionando uma imagem 

detalhada do autoconceito (tabela 6). Esta escala foi validada para crianças 

brasileiras (VALENTINI et al, 2010). 

 Para a EAC, a apresentação das situações se dá por frases, uma 

representando a criança competente e a outra a criança que não é tão competente. 

Da mesma maneira que a escala anterior, a criança escolherá a frase que julga ser 
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mais parecida consigo mesma e posteriormente decidir quanto é parecida (Anexo 

B). Cada subescala contém seis questões, compondo o total de 36 questões. A 

amplitude de resultados para cada item em cada subescala é de 1 (baixa 

competência) até 4 (alta competência). 

 As categorizações das percepções em baixa, moderada ou elevada também 

foram através das médias e desvios padrões, conforme explicado anteriormente; 

186 crianças entre 8 e 10 anos responderam a esta escala no presente estudo. 

 

Tabela 6. Subescalas Escala de Autopercepção para Crianças. 

Escalas Competência 

Competência Escolar Percepção de competência cognitiva relacionados à escola. 
Aceitação Social Percepção do grau de relacionamento das crianças com amigos. 

Competência Atlética Percepção quanto a realização de atividades esportivas e ao ar 
livre. 

Aparência Física Percepção do grau de satisfação das crianças com tipo de corpo. 
Conduta 

comportamental 
Percepção de o comportamento ser adequado ou problemático 

Autovalor global Percepção das crianças do quanto gostam delas própria como 
pessoa. 

  
 

3.4  Procedimentos Éticos 

 

 Após o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul aprovar o estudo, foram estabelecidos os contatos com escolas e com os 

professores das crianças, explicando os objetivos e fins da investigação. Com o 

aceite das escolas contatadas, os termos de autorização da instituição e de 

consentimento livre e esclarecido para pais/responsáveis legais foram 

encaminhados (Apêndices A e B). Assim que o consentimento dos pais ou 

responsáveis legais foi obtido pela pesquisadora, deu-se início ao processo de 

coleta de dados. 

Na avaliação motora com o M-ABC, foram adotadas orientações presentes no 

protocolo do teste (HENDERSON; SUDGEN, 1992). Assim, a avaliação foi realizada 

nas escolas de origem das crianças, de forma individual e em salas especialmente 

preparadas para a aplicação do teste sem interrupções. Os locais eram adequados 

para a aplicação da avaliação motora, sem distrações visuais e distantes de 

barulhos ou acesso de outras pessoas. A aplicação durou em média 25 minutos 

para cada criança, e foi conduzida pela pesquisadora/avaliadora treinada. Os 
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escores brutos e descritivos (reações sociais/posturais) foram registrados logo após 

cada tarefa ser realizada. Os valores de escores padrões e percentis foram 

baseados nos registros realizados nas fichas individuais da criança (Anexo C). 

 Os instrumentos de avaliação da percepção de competência também foram 

aplicados individualmente, por pesquisadora/avaliadora treinada. Da mesma forma 

que o teste motor, buscou-se seguir os protocolos de aplicação propostos pelas 

autoras (HARTER; PIKE, 1984; HARTER, 1985). Para isso, estabeleceu-se um local 

de aplicação em cada escola, que foi previamente preparado com classes e cadeiras 

para a criança e para a avaliadora. Estes locais eram distantes de possíveis 

distrações visuais e/ou auditivas. Para as duas escalas utilizadas na mensuração da 

percepção de competência, todas as questões foram lidas em voz alta para cada 

criança. Cada resposta, correspondente ao valor numérico da escolha da criança, foi 

registrado em folha individual. Para todos os participantes, independente da faixa 

etária, uma primeira questão foi conduzida como exemplo. 

 

3.5 Análise dos Dados 

 

Para análise estatística dos dados coletados, utilizou-se o pacote estatístico 

SPSS for Windows, versões 18.0 e 20.0. Utilizou-se estatística descritiva 

(frequência, média e desvio padrão) para (1) investigar a prevalência de provável 

DCD, risco de DCD e desenvolvimento típico nas crianças; (2) identificar a 

percepção de competência dos participantes e (3) identificar as maiores dificuldades 

motoras das crianças com provável DCD, risco de DCD e desenvolvimento típico. 

Para verificar as comparações entre desempenho motor e percepção de 

competência, foram conduzidas análises de variância (ANOVA Oneway) e Tuckey 

Post Hoc Tests. Nas comparações nas prevalências de DCD foram utilizados testes 

não paramétricos (Qui-quadrado e Mann-Whitney). Para verificar possíveis 

associações entre o desempenho motor e percepção de competência, foram 

conduzidos testes de Correlação de Pearson. Como critério de decisão para 

coeficientes de correlação adotou-se valores acima de 0,60 como indicativos de 

correlação forte; valores entre 0,30 e 0,60 como indicativos de correlação moderada 

e valores abaixo de 0,30 como indicativos de correlação fraca. O nível de 

significância adotado no presente estudo foi p ≤ 0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Prevalência de Provável DCD, Risco de DCD e Desenvolvimento Típico 

 

Um dos objetivos do presente estudo era identificar a prevalência de provável 

DCD, risco de DCD e desenvolvimento típico em crianças entre 4 e 10 anos de 

idade. Para isso, utilizou-se a classificação da criança com base no percentil obtido 

no teste M-ABC: provável DCD (≤ 5%), risco de DCD (entre percentil 6% e 15%, 

inclusive) e desenvolvimento típico (≤ 16%). 

Os resultados indicam que, para o total da amostra, 28,6% dos participantes 

apresentavam sinais de provável DCD e 18,7%, risco de DCD; 52,7%, portanto, 

apresentaram desenvolvimento típico. No geral, das crianças identificadas com 

provável DCD, 58,2% eram meninas. Os meninos foram identificados com maior 

prevalência de risco de DCD (55,6%) e de desenvolvimento típico (53,7%). No 

entanto, o teste de Mann-Whitney indica que estas diferenças nos sexos não foram 

significativas (p=0,080). 

A prevalência de provável DCD, risco de DCD e desenvolvimento típico nas 

faixas etárias foi diferenciado (χ2=58,70, gl = 12, p = 0,0001). Os resultados indicam 

maior prevalência de DCD em crianças de 9 e 10 anos (48,6% e 45,2%, 

respectivamente). As crianças de 5 anos apresentaram maior incidência de risco de 

DCD. Na tabela 1, apresentam-se as informações das taxas de prevalência de 

provável DCD, risco de DCD e desenvolvimento típico nas faixas etárias e também 

por sexo. 

 

Tabela 1 - Prevalência de provável DCD, risco de DCD e Desenvolvimento Típico (DT) por idade e 

sexo. 

Faixa etária e sexo 
Provável DCD Risco de DCD DT Total 

N (%) N (%) N (%) N (%) 

4 anos 2 (15,4) 2 (15,4) 9 (69,2) 13 100 

5 anos 6 (14,3) 14 (33,3) 22 (52,4) 42 100 

6 anos 13 (17,8) 14 (19,2) 46 (63) 73 100 

7 anos 12 (22,2) 7 (13) 35 (64,8) 54 100 

8 anos 9 (15,5) 6 (10,3) 43 (74,1) 58 100 

9 anos 35 (48,6) 18 (25) 19 (26,4) 72 100 

10 anos 33 (45,2) 11 (15,1) 29 (39,7) 73 100 

Meninos 46 (23,6) 40 (20,5) 109 (55,9) 195 100 

Meninas 64 (33,7) 32 (16,8) 94 (49,5) 190 100 

Total 110 (28,6) 72 (18,7) 203 (52,7) 385 100 
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A figura 1 apresenta as informações sobre prevalência de provável DCD, risco 

de DCD e desenvolvimento típico nas crianças não alfabetizadas e alfabetizadas. 

 

Figura 1 - Prevalência de provável DCD, risco de DCD e Desenvolvimento Típico (DT) em 
crianças não alfabetizadas e alfabetizadas. 

 
 

 As figuras 2 e 3 apresentam as informações sobre prevalência de provável 
DCD, risco de DCD e desenvolvimento típico nas crianças não alfabetizadas e 
alfabetizadas por idades. 
 
Figura 2 - Prevalência de provável DCD, risco de DCD e Desenvolvimento Típico (DT) em 
crianças não alfabetizadas por idades. 

 
 
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Não Alfabetizadas Alfabetizadas

18,6% 

39,2% 

21,1% 
16,1% 

60,3% 

44,6% 

DCD

Risco de DCD

DT

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

4 anos 5 anos 6 anos 7 anos 8 anos

15,4% 14,3% 

17,8% 

22,0% 
25,0% 

15,4% 

33,3% 

19,2% 

13,0% 

18,8% 

69,2% 

52,4% 

63,0% 
64,8% 

56,3% 

DCD

Risco de DCD

DT



36 
 

Figura 3 - Prevalência de provável DCD, risco de DCD e Desenvolvimento Típico (DT) em 
crianças alfabetizadas por idades. 

 
 

 

4.2 Dificuldades Motoras das Crianças 

 

Em relação aos três componentes motores básicos avaliados pelo M-ABC: 

destreza manual, habilidade com bola e equilíbrio, os resultados são apresentados 

nas tabelas 2 (destreza manual), 3 (habilidade com bola) e 4 (equilíbrio). Os 

resultados apontam que as crianças com provável DCD e risco de DCD possuem 

grandes limitações na motricidade fina, seguido de equilíbrio. O componente de 

habilidade com bola foi o menos prejudicado em crianças com provável DCD. 

As diferenças entre os grupos de provável DCD, risco de DCD e 

desenvolvimento típico foram estatisticamente significativas para os três subtestes. 

Diferenças significativas entre as crianças com provável DCD foram observadas nas 

diferentes idades para destreza manual (p=0,003) e equilíbrio (p=0,016); não foram 

observadas diferenças significativas para habilidade com bola (p=0,089). A mesma 

tendência foi observada para as crianças com risco de DCD (destreza manual: 

p=0,031; equilíbrio: p=0,005; habilidade com bola: p=0,088); e, para crianças com 

desenvolvimento típico (destreza manual: p=0,002; equilíbrio: p=0,001; habilidade 

com bola: p=0,175). Entre os sexos não foram observadas diferenças para crianças 

com provável DCD (destreza manual: p=0,276; habilidade com bola: p=0,073; 

equilíbrio: p=0,130;), nem nas crianças com risco de DCD (destreza manual: p=0,25; 
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habilidade com bola=0,914; equilíbrio: p=0,91). Entretanto, para crianças com 

desenvolvimento típico, diferenças foram observadas para destreza manual 

(p=0,002), com meninos apresentando pior desempenho e, para o componente de 

habilidade com bola, as meninas demonstraram pior desempenho (p=0,0001). Para 

o equilíbrio não houve diferenças significativas. 

 

Tabela 2 - Destreza manual por grupos, idade e sexo. 

Destreza Manual 
Provável DCD Risco de DCD DT 

M (DP) M (DP) M (DP) 

Geral 8,677 (3,260) 5,243 (2,561) 2,362 (2,198) 
       

4 anos 9,000 (1,414) 3,750 (1,060) 1,889 (1,556) 
5 anos 9,500 (2,236) 6,500 (2,000) 3,023 (1,936) 
6 anos 5,577 (3,604) 3,714 (2,672) 1,815 (2,058) 
7 anos 7,833 (3,025) 4,929 (3,952) 1,757 (1,930) 
8 anos 6,833 (1,299) 3,750 (1,917) 2,000 (1,991) 
9 anos 9,957 (3,044) 5,833 (2,029) 2,868 (2,019) 
10 anos 9,182 (3,124) 5,909 (2,311) 3,810 (2,746) 

       
Masculino 9,033 (3,432) 5,550 (2,269) 2,775 (2,237) 
Feminino 8,422 (3,133) 4,859 (2,877) 1,883 (2,061) 

Nota. DT: Desenvolvimento Típico. 

  

Meninos e meninas com provável DCD e em risco de DCD apresentaram pior 

desempenho no componente de destreza manual. Ainda, os resultados mostram 

também que este componente também foi o de pior desempenho para as crianças 

mais novas (4 e 5 anos) e para as mais velhas (9 e 10 anos) com provável DCD.  

 

Tabela 3 - Habilidade com bola por grupos, idade e sexo. 

Habilidade com Bola 
Provável DCD Risco de DCD DT 

M (DP) M (DP) M (DP) 

Geral 4,945 (2,994) 3,194 (2,433) 1,793 (1,812) 

       
4 anos 7,000 (0,000) 4,500 (2,121) 1,889 (2,315) 
5 anos 4,500 (2,881) 2,500 (2,534) 1,364 (1,465) 
6 anos 6,538 (2,536) 3,714 (1,938) 2,043 (1,977) 
7 anos 6,250 (2,911) 4,643 (2,838) 2,229 (1,812) 
8 anos 4,778 (2,306) 4,917 (1,319) 1,767 (1,517) 
9 anos 4,000 (3,217) 2,444 (2,683) 1,368 (2,314) 
10 anos 4,848 (2,938) 2,545 (2,067) 1,483 (1,639) 

       
Masculino 4,326 (3,245) 2,900 (2,483) 1,317 (1,567) 
Feminino 5,391 (2,740) 3,563 (2,354) 2,346 (1,926) 

Nota. DT: Desenvolvimento Típico. 
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Tabela 4 - Equilíbrio por grupos, idade e sexo. 

Equilíbrio 
DCD Risco de DCD DT 

M (DP) M (DP) M (DP) 

Geral 5,218 (3,376) 3,299 (1,962) 1,236 (1,606) 
       

4 anos 14,000 (0,000) 4,750 (1,767) 2,944 (2,083) 
5 anos 6,333 (4,082) 4,179 (2,770) 2,364 (2,048) 
6 anos 5,846 (3,760) 4,179 (1,957) ,935 (1,408) 
7 anos 2,458 (2,189) 1,714 (1,253) ,371 (0,720) 
8 anos 4,833 (2,738) 2,583 (1,530) ,756 (1,076) 
9 anos 5,071 (2,618) 3,056 (1,443) 2,605 (2,017) 
10 anos 5,500 (3,450) 2,591 (1,044) 1,190 (1,183) 

       
Masculino 5,837 (3,637) 3,250 (1,694) 1,376 (1,709) 
Feminino 4,773 (3,129) 3,359 (2,279) 1,074 (1,470) 

Nota. DT: Desenvolvimento Típico. 
 

As médias e os desvios padrões nas tarefas do M-ABC foram utilizados para 

identificar dificuldades motoras nas crianças participantes do estudo. Assim, admitiu-

se que os piores desempenhos seriam também as maiores dificuldades motoras. Os 

resultados para o total da amostra indicam que o pior desempenho no teste foi na 

tarefa de “destreza manual 2 (DM2)”. A tarefa com melhor desempenho foi “equilíbrio 

dinâmico 2 (ED2)”. Em relação às idades, observa-se que as crianças de 4 anos 

apresentaram pior desempenho na tarefa de “equilíbrio dinâmico 1 (ED1)” e as 

crianças mais velhas (9 e 10 anos) na tarefa de “destreza manual 1 (DM1)”. Os 

valores de média e desvios padrões das tarefas motoras estão apresentados na 

tabela 5, para o total da amostra e também por faixas etárias. 

 

Tabela 5 - Dificuldades motoras nas tarefas do M-ABC. 

Tarefa 
Geral 4 anos 5 anos 6 anos 7 anos 8 anos 9 anos 10 anos 

M (DP) M (DP) M (DP) M (DP) M (DP) M (DP) M (DP) M (DP) 

DM1 
1,578 

(1,598) 
0,731 

(1,110) 
0,940 

(1,402) 
0,616 

(0,895) 
0,815 

(1,293) 
1,052 

(1,153) 
2,750 

(1,438) 
2,884 

(1,454) 

DM2 
1,74 

(1,883) 
1,38 

(1,758) 
1,93 

(1,536) 
1,42 

(1,615) 
1,22 

(1,610) 
0,67 

(1,276) 
2,32 

(1,920) 
2,67 

(2,267) 

DM3 
1,39 

(1,838) 
1,15 

(1,214) 
2,24 

(1,832) 
0,81 

(1,488) 
1,48 

(2,053) 
1,21 

(1,530) 
1,99 

(2,073) 
1,00 

(1,772) 

HB1 
1,488 

(1,724) 
1,923 

(2,019) 
0,976 

(1,439) 
1,219 

(1,600) 
1,880 

(1,687) 
1,474 

(1,247) 
1,694 

(2,140) 
1,493 

(1,780) 

HB2 
1,468 

(1,670) 
1,154 

(1,405) 
1,214 

(1,600) 
1,945 

(1,794) 
1,556 

(1,598) 
1,086 

(1,380) 
1,222 

(1,646) 
1,671 

(1,818) 

EE 
1,535 

(1,680) 
1,692 

(1,601) 
1,512 

(1,617) 
0,719 

(1,247) 
0,583 

(0,945) 
1,078 

(1,444) 
2,646 

(1,617) 
2,308 

(1,826) 

ED1 
0,747 

(1,467) 
2,462 

(2,503) 
1,810 

(2,265) 
1,096 

(1,788) 
0,241 

(0,698) 
0,121 

(0,532) 
0,521 

(0,881) 
0,575 

(1,033) 

ED2 
0,491 

(1,078) 
0,769 

(1,877) 
0,214 

(0,519) 
0,685 

(1,104) 
0,185 

(0,478) 
0,379 

(0,875) 
0,750 

(1,329) 
0,466 

(1,214) 

Nota. DM: Destreza Manual; HB: Habilidade com Bola; EE: Equilíbrio Estático; ED: Equilíbrio 
Dinâmico. 
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Na análise das dificuldades motoras por grupos, os resultados mostram que a 

tarefa “destreza manual 2 (DM2)” foi a de pior desempenho no M-ABC nas crianças 

com provável DCD, bem como para as crianças com risco de DCD. Crianças que 

apresentaram desenvolvimento típico apresentaram baixo desempenho na tarefa de 

“habilidade com bola 2 (HB2)”, conforme apresentado na tabela 6. 

 

Tabela 6 - Dificuldades motoras nas tarefas do M-ABC nos grupos. 

Tarefa 
Provável DCD Risco de DCD DT 

M (DP) M DP M DP 

DM1 3,005 (1,493) 1,535 (1,397) 0,820 (1,132) 
DM2 3,16 (1,748) 2,21 (1,853) 0,80 (1,350) 
DM3 2,51 (2,080) 1,50 (1,854) 0,74 (1,330) 
HB1 2,655 (1,939) 1,611 (1,657) 0,813 (1,205) 
HB2 2,291 (1,888) 1,583 (1,598) 0,980 (1,367) 
EE 2,918 (1,816) 1,785 (1,406) 0,697 (1,060) 

ED1 1,300 (1,729) 1,014 (1,697) 0,352 (1,057) 
ED2 1,045 (1,528) 0,500 (0,949) 0,187 (0,608) 

Nota. DM: Destreza Manual; HB: Habilidade com Bola; EE: Equilíbrio Estático; ED: Equilíbrio 
Dinâmico; DT: Desenvolvimento Típico. 

 

Para os meninos com provável DCD, o pior desempenho foi na manutenção 

do equilíbrio estático (M=3,21; DP=1,69). A destreza manual apresentou-se com pior 

desempenho para meninas com provável DCD (M=3,16; DP=1,73) e também para 

meninos e meninas com risco de DCD (M=2,33; DP=1,94 e M=2,06; DP=1,75, 

respectivamente). 

 

4.3 Níveis de Percepção de Competência 

 

 Após identificar a prevalência de provável DCD e risco de DCD, bem como as 

dificuldades motoras nas crianças participantes, o estudo investigou a percepção de 

competência delas. Os resultados indicam que, no geral, 56,9% das crianças 

apresentam percepção de competência baixa e 34,8% percepção de competência 

moderada. Apenas 8,3% das crianças apresentaram percepção de competência 

elevada. As percepções de competências de meninos e meninas são semelhantes, 

conforme apresentado na figura 4. 
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Figura 4 -  Classificação da percepção de competência por sexo. 

 
 

As crianças com provável DCD e risco de DCD apresentam percepção de 

competência baixa. No entanto, as crianças com desenvolvimento típico também se 

percebem pouco competentes. Ainda, se observarmos o gráfico apresentado na 

figura 5, percebemos que as crianças com provável DCD apresentam poucas 

diferenças entre percepção de competência baixa e moderada, padrão que não 

acontece nas crianças em risco de DCD e de desenvolvimento típico. Para os três 

grupos, poucas crianças evidenciam percepção de competência alta.  

 
Figura 5 - Classificação da percepção de competência por grupos. 

 
  

Os resultados indicaram também semelhança entre as percepções de 

competências de meninos e meninas com provável DCD, risco de DCD e 

desenvolvimento típico, conforme apresentado na tabela 7.  
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Tabela 7 - Classificação da percepção de competência por grupos e sexo. 

 Provável DCD Risco de DCD DT 

 Meninos Meninas Meninos Meninas Meninos Meninas 
 N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

PC Baixa 24 (21,8) 28 (25,5) 24 (33,3) 21 (29,2) 64 (31,5) 58 (28,6) 
PC Moderada 16 (14,5) 33 (30) 11 (15,2) 9 (12,5) 39 (19,2) 26 (12,8) 
PC Elevada 6 (5,5) 3 (2,7) 5 (6,9) 2 (2,9) 6 (3) 10 (4,9) 
       
Total 110 (100) 72 (100) 203 (100) 

Nota. DT: Desenvolvimento Típico. 

 

Por fim, as figuras 6 e 7 apresentam os resultados das percepções de 

competência nos grupos de provável DCD, risco de DCD e desenvolvimento típico 

das crianças não alfabetizadas e alfabetizadas. 

 

Figura 6 - Classificação da percepção de competência por grupos de crianças não 
alfabetizadas. 

 
 
Figura 7 - Classificação da percepção de competência por grupos de crianças 
alfabetizadas. 
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4.4 Domínios da Percepção de Competência 

 

Os próximos resultados estão relacionados à análise dos domínios 

específicos da percepção de competência das crianças participantes do estudo. 

Estes domínios foram avaliados através das duas escalas de percepção de 

competência, PSPCSA para crianças não alfabetizadas e EAC para crianças 

alfabetizadas. 

 A comparação dos resultados dos grupos para as diferentes competências 

sugere que as crianças não alfabetizadas com provável DCD demonstram 

percepções de aceitação social (F(2,19) 6,42, p=0,0002), competência motora 

(F(2,19) 3,42, p=0,034) e autoconceito (F(2,19) 4,09, 0=0,018) inferiores aos seus 

pares. Na percepção de aceitação social as crianças com provável DCD diferem-se 

das crianças em risco (p=0,004) e das crianças com desenvolvimento típico 

(p=0,004). Na competência motora e no autoconceito, as diferenças acontecem 

apenas entre as crianças com provável DCD e desenvolvimento típico (p=0,027 e 

p=0,013, respectivamente) (ver tabela 8 para os resultados de média, desvio padrão 

e diferenças).  

 

Tabela 8 - Domínios da percepção de competência por grupos em crianças não 
alfabetizadas. 

Domínio 
Provável DCD Risco de DCD DT p* 
M (DP) M (DP) M (DP) (≤0,05) 

Cognitivo 20,22 (3,19) 20,33 (3,02) 20,82 (3,07) 0,479 
Social 16,97 (3,70) 19,67 (4,01) 19,25 (3,60) 0,002 
Motor 19,73 (3,37) 20,64 (2,82) 21,12 (2,65) 0,034 
Afetivo 17,89 (3,68) 18,69 (4,00) 19,17 (3,27) 0,152 

Autoconceito 74,81 (10,88) 79,33 (11,17) 80,35 (9,80) 0,018 

*: ANOVA 
Nota. DT: Desenvolvimento Típico. 

 

Para as crianças alfabetizadas, as comparações indicam similaridade entre as 

percepções das crianças com provável DCD, risco de DCD e desenvolvimento típico, 

As análises evidenciaram uma tendência à significância na aparência física 

(F(2,18)2,71, p=0,069). 
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Tabela 9 - Domínios da percepção de competência por grupos em crianças alfabetizadas. 

Domínio 
Provável DCD Risco de DCD DT P 
M (DP) M (≤0,05) M (DP) (≤ 0,05) 

Escolar 17,29 (3,36) 17,03 (3,93) 17,39 (3,21) 0,888 

Social 16,45 (4,30) 17,27 (4,33) 17,16 (3,49) 0,465 

Motora 16,55 (4,08) 16,20 (3,78) 16,99 (3,26) 0,556 

Aparência 18,05 (4,06) 18,77 (4,18) 19,52 (3,67) 0,069 

Comportamento 17,41 (3,79) 18,07 (4,13) 17,59 (3,43) 0,716 

Autovalor global 19,40 (3,06) 19,57 (3,44) 20,16 (2,907) 0,283 

Autoconceito 105,15 (13,14) 106,90 (13,96) 108,80 (12,68) 0,223 

*: ANOVA 
Nota. DT: Desenvolvimento Típico. 

 

 Nas comparações entre os grupos de crianças não alfabetizadas, os 

resultados indicam que as crianças de 4 anos com provável DCD percebem-se 

menos aceitas socialmente (F(2,10)16,86, p=0,001), com menor aceitação afetiva 

(F(2,10)6,76, p=0,014) e também com menor autoconceito (F(2,10)6,38, p=0,016) 

em relação aos seus pares. As crianças não alfabetizadas com risco de DCD aos 8 

anos apresentam baixa percepção de aceitação social (F(2,13)3,95, p=0,046) e 

baixo autoconceito (F(2,13)4,27, p=0,037) em relação as crianças com 

desenvolvimento típico. Ainda, nesta faixa etária houve uma tendência à baixa 

percepção de competência motora (F(2,13)3,24, p=0,072) entre crianças em risco de 

DCD e desenvolvimento típico. Outras tendências a significância foram observadas 

aos 5 anos (aceitação social: F(2,39)2,73, p=0,077) e aos 6 anos (aceitação social: 

F(2,70)2,52, p=0,087 e competência motora: F(2,70)2,43, p=0,095), em que crianças 

com provável DCD apresentam percepções mais baixas que seus pares. Os valores 

apresentados na tabela 10 são referentes às médias e desvios padrões das 

percepções nos grupos de crianças com provável DCD, risco de DCD e 

desenvolvimento típico e nas faixas etárias das crianças não alfabetizadas. 

 

Tabela 10 - Domínios da percepção de competência por grupo e idades das crianças não 
alfabetizadas. 

PSPCSA 

Domínio 
4 anos 5 anos 6 anos 7 anos 8 anos 

M (DP) M (DP) M (DP) M (DP) M (DP) 

Provável DCD 

Cognitivo 
18,00 
(4,24) 

21,00 
(1,89) 

20,31 
(2,89) 

20,58 
(4,16) 

18,75 
(2,36) 

Social 
15,50 
(2,12)* 

16,67 
(3,98) 

16,08 
(4,05) 

18,08 
(3,89) 

17,75 
(2,21) 

Motor 20,00 19,50 19,54 20,17 19,25 



44 
 

PSPCSA 

Domínio 
4 anos 5 anos 6 anos 7 anos 8 anos 

M (DP) M (DP) M (DP) M (DP) M (DP) 

(1,41) (2,88) (3,86) (3,56) (3,77) 

Afetivo 
13,50 
(0,70)* 

20,17 
(3,54) 

18,00 
(3,21) 

18,33 
(3,55) 

15,00 
(4,39) 

Autoconceito 
67,00 
(5,65)* 

77,33 
(8,91) 

73,92 
(11,26) 

77,17 
(12,73) 

70,75 
(8,73) 

 

Risco de DCD 

Cognitivo 
21,50 
(0,70) 

20,36 
(3,15) 

21,00 
(2,57) 

20,14 
(3,67) 

17,33 
(3,78) 

Social 
22,50 
(0,70)* 

19,71 
(4,49) 

19,43 
(3,99) 

20,57 
(3,73) 

15,67 
(2,51)* 

Motor 
21,50 
(0,70) 

20,36 
(3,27) 

21,36 
(2,37) 

20,86 
(2,73) 

17,33 
(2,08) 

Afetivo 
23,50 
(0,70)* 

19,64 
(3,52) 

18,86 
(3,95) 

17,14 
(4,10) 

13,67 
(4,50) 

Autoconceito 
89,00 
(1,41)* 

80,07 
(12,64) 

80,64 
(9,70) 

78,71 
(11,07) 

64,00 
(1,73)* 

 

Desenvolvimento Típico 

Cognitivo 
20,33 
(3,67) 

21,09 
(2,94) 

21,09 
(2,99) 

20,62 
(3,05) 

20,00 
(3,67) 

Social 
21,33 
(1,32)* 

20,59 
(2,88) 

17,70 
(3,79) 

19,47 
(3,44) 

21,00 
(3,46)* 

Motor 
22,22 
(1,39) 

21,68 
(2,69) 

21,26 
(2,19) 

20,09 
(3,23) 

21,78 
(2,48) 

Afetivo 
19,89 
(3,10)* 

19,82 
(3,09) 

19,04 
(3,37) 

18,94 
(3,42) 

18,33 
(2,95) 

Autoconceito 
83,78 
(7,22)* 

83,18 
(9,90) 

79,09 
(10,21) 

79,12 
(9,41) 

81,11 
(10,81)* 

*: Tuckey Post Hoc Tests (p ≤0,05) 
 

 

Nas comparações das crianças alfabetizadas por grupo e faixa etária, os 

resultados indicam que as crianças de 8 anos identificadas com provável DCD 

apresentam percepção de competência motora mais alta do que as crianças com 

desenvolvimento típico (F(2,39)5,46, p=0,008), e ainda uma tendência de percepção 

de competência escolar (F(2,39)2,55, p=0,090) a favor das crianças com provável 

DCD em relação as crianças desenvolvimento típico. As crianças com DCD de 9 

anos apresentaram menor percepção na aparência física (F(2,67)3,17, p=0,048) do 

que as crianças com desenvolvimento típico e tendência a se perceber mais 

competente motoramente em relação as crianças com risco de DCD (F(2,67)2,79, 

p=0,068). Crianças com 10 anos apresentaram diferenças apenas na competência 
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motora (F(2,70)3,65, p=0,031), sendo que as crianças com provável DCD se 

percebem menos competentes do que as crianças com risco de DCD e 

desenvolvimento típico. A tabela 11 é referente às médias e desvios padrões das 

percepções nos grupos de crianças com provável DCD, risco de DCD e 

desenvolvimento típico e nas faixas etárias das crianças alfabetizadas. 

 

Tabela 11 - Domínios da percepção de competência por grupos e idade das crianças 
alfabetizadas. 

EAC 

Domínio 
8 anos 9 anos 10 anos 

M (DP) M (DP) M (DP) 

Provável DCD 

Escolar 20,60 (2,60) 17,40 (3,19) 16,67 (3,42) 

Social 17,60 (6,58) 16,29 (4,27) 16,45 (4,07) 

Motora 21,40 (2,60)* 17,23 (3,59) 15,09 (4,07)* 

Aparência 18,20 (4,32) 18,46 (3,70)* 17,61 (4,46) 

Comportamento 18,40 (1,51) 17,57 (3,88) 17,09 (3,97) 

Autovalor global 19,00 (3,39) 19,69 (2,73) 19,15 (3,41) 

Total 115,20 (13,84) 106,63 (12,11) 102,06 (13,45) 

 

Risco de DCD 

Escolar 19,00 (2,00) 17,81 (3,86) 15,36 (4,05) 

Social 18,00 (1,00) 17,00 (5,02) 17,45 (4,00) 

Motora 16,33 (1,52) 14,81 (3,31) 18,18 (4,14)* 

Aparência 20,67 (4,04) 19,31 (3,73) 17,45 (4,80) 

Comportamento 18,33 (4,50) 17,69 (4,43) 18,55 (3,93) 

Autovalor global 20,67 (2,30) 19,75 (3,94) 19,00 (3,03) 

Total 113,00 (8,71) 106,38 (14,81) 106,00 (14,45) 

 

Desenvolvimento Típico 

Escolar 17,41 (3,17) 18,05 (3,61) 16,93 (3,07) 

Social 16,47 (3,25) 18,16 (3,54) 17,21 (3,68) 

Motora 16,74 (3,09)* 17,05 (3,50) 17,14 (3,40)* 

Aparência 19,06 (3,86) 20,95 (2,67)* 19,07 (3,90) 

Comportamento 18,12 (3,10) 16,63 (3,40) 17,59 (3,84) 

Autovalor global 20,21 (3,36) 20,58 (2,52) 19,83 (2,66) 

Total 108,00 (13,64) 111,42 (10,81) 107,76 (12,96) 

*: Tuckey Post Hoc Tests (p ≤0,05) 

 

As tabelas 12 e 13 apresentam as médias e desvios padrões dos domínios da 

percepção de competência por classificação e por sexo. Na comparação das 

crianças não alfabetizadas, os resultados indicam semelhança nas percepções de 
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meninos e meninas. Os resultados da comparação das crianças alfabetizadas 

mostram que meninos com provável DCD se percebem mais competentes 

motoramente (F(1,71)7,99, p=0,006) em relação as meninas com provável DCD, 

acontecendo o inverso em relação ao comportamento (F(1,71)5,11, p=0,027).  

 

Tabela 12 - Domínios da percepção de competência por grupos e por sexo das crianças não 
alfabetizadas. 

PSPCSA 

Domínio 
Provável DCD Risco de DCD DT 

M (DP) M (DP) M (DP) 

Cognitivo       
Meninos 21,00 (3,24) 19,82 (3,09) 20,70 (3,27) 

Meninas 19,55 (3,08) 20,90 (2,91) 20,95 (2,85) 

*p (≤0,05) 0,173 0,252 0,660 

Social       

Meninos 17,06 (3,47) 19,55 (3,60) 19,10 (3,75) 

Meninas 16,90 (3,98) 19,80 (4,50) 19,42 (3,44) 

*p (≤0,05) 0,899 0,840 0,623 

Motor       

Meninos 20,71 (3,31) 18,50 (3,52) 20,87 (2,74) 

Meninas 18,90 (3,27) 20,80 (3,00) 21,39 (2,54) 

*p (≤0,05) 0,105 0,736 0,292 

Afetivo       

Meninos 17,71 (3,90) 20,50 (2,72) 18,97 (2,92) 

Meninas 18,05 (3,59) 18,90 (4,56) 19,39 (3,62) 

*p (≤0,05) 0,782 0,751 0,487 
Total       

Meninos 76,47 (11,22) 78,36 (10,15) 79,63 (9,69) 

Meninas 73,40 (10,67) 80,40 (12,37) 81,14 (9,94) 

*p (≤0,05) 0,400 0,562 0,403 

*: ANOVA (≤0,05) 
Nota. DT: Desenvolvimento Típico. 

  

Tabela 13 - Domínios da percepção de competência por grupos e sexo das crianças 
alfabetizadas. 

EAC 

Domínio 
Provável DCD Risco de DCD DT 

M (DP) M (DP) M (DP) 

Escolar       

Meninos 17,17 (3,53) 16,94 (3,91) 16,96 (3,21) 
Meninas 17,36 (3,29) 17,17 (4,13) 17,92 (3,17) 

*p (≤0,05) 0,814 0,883 0,176 
Social       

Meninos 16,48 (4,71) 17,67 (4,75) 17,54 (3,17) 
Meninas 16,43 (4,06) 16,67 (3,72) 16,68 (3,83) 

*p (≤0,05) 0,961 0,545 0,263 
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EAC 

Domínio 
Provável DCD Risco de DCD DT 

M (DP) M (DP) M (DP) 

Motora       
Meninos 18,14 (3,99) 17,00 (4,07) 17,52 (3,36) 
Meninas 15,50 (3,83) 15,00 (3,07) 16,32 (3,05) 

*p (≤0,05) 0,006 0,159 0,097 
Aparência       

Meninos 18,76 (3,87) 18,94 (3,81) 19,41 (3,63) 
Meninas 17,59 (4,17) 18,50 (4,85) 19,65 (3,75) 

*p (≤0,05) 0,233 0,781 0,773 
Comportamento       

Meninos 16,21 (3,85) 17,11 (3,84) 17,24 (3,89) 
Meninas 18,20 (3,58) 19,50 (4,29) 18,03 (2,74) 

*p (≤0,05) 0,027 0,123 0,301 
Autovalor global       

Meninos 19,38 (2,80) 19,89 (3,00) 19,98 (2,85) 
Meninas 19,41 (3,25) 19,08 (4,10) 20,38 (2,99) 

*p (≤0,05) 0,968 0,539 0,536 
Total       

Meninos 106,14 (13,55) 107,56 (14,69) 108,65 (12,50) 
Meninas 104,50 (12,98) 105,92 (13,36) 108,97 (13,07) 

*p (≤0,05) 0,606 0,759 0,910 

*: ANOVA (p ≤ 0,05) 
Nota. DT: Desenvolvimento Típico. 

 
 
4.5 Associação entre Desempenho Motor e Percepção de Competência 

 

 Buscou-se investigar também as associações entre o desempenho motor e a 

percepção de competência das crianças. Para isso, utilizou-se o escore total obtido 

no M-ABC e os escores brutos obtidos nas subescalas de percepção de 

competência como variáveis. 

Em crianças não alfabetizadas, correlações negativas de grau fraco foram 

observadas na percepção de aceitação social, na competência motora, na aceitação 

materna e no autoconceito. Nas crianças alfabetizadas, observou-se correlação 

negativa, de grau fraco, entre desempenho motor e aparência física. Estes 

resultados estão apresentados na tabela 14. 

 

Tabela 14 - Correlação entre desempenho motor e percepção de competência. 

 Correlação de Pearson 
PSPCSA r p (≤ 0,05) 

Cognitivo - 0,94 0,09 
Social - 0,15 0,01 
Motor - 0,11 0,05 

Aceitação materna - 0,12 0,03 
Autoconceito - 0,16 0,01 
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 Correlação de Pearson 
PSPCSA r p (≤ 0,05) 

 

EAC r p (≤ 0,05) 

Escolar - 0,13 0,42 
Social - 0,70 0,17 

Motora - 0,18 0,40 
Aparência física - 0,16 0,01 
Comportamento - 0,21 0,38 

Autovalor - 0,11 0,06 
Autoconceito - 0,11 0,06 
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5. Discussão dos Resultados 

 

5.1 Prevalência de provável DCD, risco de DCD e Desenvolvimento Típico 

 

 Para contemplar os objetivos propostos no estudo, foi realizada a 

investigação sobre a incidência de provável DCD e risco de DCD em escolares entre 

4 e 10 anos. Os resultados mostram que 28,6% das crianças apresentaram provável 

DCD e 18,7% foram identificadas com risco de DCD. Os resultados do estudo 

indicam que a hipótese 1, em que se esperava alta incidência de provável DCD nas 

crianças participantes do estudo, foi confirmada. 

Os índices aqui reportados mostraram-se superiores aos índices sugeridos 

pela APA, com prevalência entre 2% e 10% de escolares com DCD (APA, 2000), 

assim como em países como Suíça, que reporta índice de 7,3% de provável DCD 

(KADESJÖ; GILLBERG, 1998), Inglaterra (1,7% de provável DCD e 4,9% com risco 

de DCD) (LINGAM et al, 2009), Holanda e Alemanha, que reportam incidência de 

DCD de 7,7% (JONGMANS; SMITS-ENGELSMAN; SHOEMAKER, 2003). Alguns 

estudos realizados no Brasil também se diferem dos resultados encontrados na 

presente pesquisa. Por exemplo, em São Paulo, foi identificada prevalência de 

10,5% de DCD e 14,6% de risco de DCD (PELLEGRINI et al, 2008); em Manaus, um 

estudo mostrou que 11%  das crianças apresentavam DCD ou risco de DCD 

(SOUZA et al, 2007) e em Florianópolis, estudos mostram índices entre 6% e 11% 

de DCD, com risco de DCD entre 5% e 12% (FRANÇA, 2008; MIRANDA, 2010). 

Entretanto, a alta prevalência de DCD encontrada no presente estudo, apesar 

de bastante superior ao apontado na literatura, corrobora com alguns índices mais 

elevados encontrados, por exemplo, na Grécia, que reporta 19% de DCD em 

crianças (TSIOTRA et al, 2006). Outro estudo mais amplo realizado sul do Brasil, 

também reporta índice elevado de crianças com provável DCD (19,9%) e risco de 

DCD (16,8%) (VALENTINI et al, no prelo). 

Não se pode afirmar o motivo exato da alta prevalência de provável DCD e 

risco de DCD no presente estudo, visto que a etiologia da desordem ainda não é 

bem explicada pela literatura (VISSER, 2003) e o grupo que apresenta 

características da desordem parece ser bastante heterogêneo (FERREIRA et al, 

2006). Mas estes resultados remetem a um questionamento importante, 

principalmente para crianças brasileiras que vivem na região sul: esta alta 
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prevalência de casos de DCD refere-se apenas a própria desordem ou está 

relacionada a poucas experiências motoras vivenciadas por estas crianças? Se 

considerarmos que diversas pesquisas com crianças brasileiras já identificam 

desempenho motor pobre e abaixo do esperado para as idades (BRAUNER; 

VALENTINI, 2009; BERLEZE, 2008; BRAUNER, 2010; SPESSATO, 2009; VIEIRA et 

al, 2009; VIEIRA; VIEIRA; KREBS, 1999), torna-se apropriado questionar se estas 

crianças estão tendo oportunidades de aquisição de repertórios motores mais 

amplos. 

Identificar a prevalência de DCD é um passo importante para a pesquisa 

brasileira. No entanto, é necessário compreender se a prevalência revelada nos 

estudos não é sucedida de falta de experiência motora das crianças, implicando 

consequentemente em baixo desempenho motor. Apesar deste estudo não se 

propor a verificar esta variável (experiência motora prévia) nas crianças, sugere-se 

que estudos futuros abordem esta questão, para delimitar melhor a incidência de 

DCD no país, visando aperfeiçoar as informações e melhorar o diagnóstico desta 

desordem. 

 

5.2 Prevalência de provável DCD nos sexos 

 

A hipótese 2, em que se esperava maior incidência de provável DCD e risco 

de DCD em meninos foi confirmada parcialmente, pois identificou-se apenas maior 

incidência de risco de DCD nos meninos. A maior prevalência de casos de DCD 

(58,2%) entre as meninas contraria novamente as estimativas mundiais que 

sugerem maior prevalência em meninos (APA, 2000; COETZEE; PIENAAR, 2010; 

CPA, 2010). Entretanto, assim como neste estudo, outras pesquisas conduzidas no 

Brasil já apresentavam resultados que vão de encontro ao referenciado 

mundialmente sobre a DCD em meninos e meninas (FRANÇA, 2008; PELLEGRINI, 

2008; VALENTINI et al, no prelo).  

 Este fator pode ser explicado pela existência bastante forte de influências 

culturais nas brincadeiras das crianças brasileiras. A exposição em práticas motoras 

na infância está bastante condicionada à ação de agentes socializadores, como pais 

e professores, que proporcionam às crianças brincadeiras e jogos relacionados com 

o gênero (SEABRA et al, 2008; SEABRA et al, 2004; VILHJALMSSON; 

KRISTJANSDOTTIR, 2003). Com isso, as práticas corporais tornam-se bastante 
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distintas para meninos e meninas. Os meninos tendem a ser encorajados em 

práticas mais intensas, com contato físico e gasto energético mais alto, como 

corridas, jogos e lutas (SEABRA et al, 2004; VILHJALMSSON; KRISTJANSDOTTIR, 

2003). As meninas, no entanto, são incentivadas desde muito cedo a um 

envolvimento em atividades mais passivas, com pouca intensidade e com maior 

exigência de precisão nas tarefas desempenhadas como, por exemplo, atividades 

de pintar e desenhar (BRAZELTON; SPARROW, 2002). Assim, as meninas parecem 

dispor de um repertório motor menos diversificado do que os meninos, que se 

envolvem mais ativamente nas atividades amplas. Algumas pesquisas corroboram 

para esta afirmação, quando relatam desempenhos inferiores das meninas em 

habilidades motoras básicas (BERLEZE, 2008; BRAUNER; VALENTINI, 2009; 

VIEIRA; VIEIRA; KREBS, 1999; SPESSATO, 2009). 

Aparentemente este envolvimento mais restrito das meninas em atividades 

motoras mais vigorosas pode estar restringindo suas aquisições motoras, 

aumentando à incidência de atrasos que podem estar vinculados fortemente à 

presença da DCD. Em resumo, estes resultados referentes a prevalência de DCD e 

risco de DCD parecem alertar que algumas tendências mundiais da DCD não são 

explicitadas na população brasileira, levando a necessidade de estudos mais 

intensos sobre a desordem em nossas crianças. 

 

5.3 Dificuldades Motoras nas Crianças 

 

Os resultados mostram que o componente envolvendo a motricidade fina – 

destreza manual – foi o mais prejudicado nas crianças com provável DCD e risco de 

DCD, confirmando a hipótese 3 proposta no estudo, em que crianças com provável 

DCD e risco de DCD apresentariam maiores dificuldades motoras na destreza 

manual. Estes resultados também foram encontrados em outros estudos prévios 

(BARNHART et al, 2003; FEDER; MAJNEMER, 2007; WILSON, 2005). O estudo de 

Flapper, Houwen e Schoemaker (2006) identifica que as crianças com DCD 

apresentaram destreza manual inferior aos pares, além de serem classificadas 

também como disléxicas, apresentando pouca precisão na tarefa de destreza 

manual 3 do M-ABC. No Brasil, o estudo de França (2008) também identifica piores 

desempenhos das crianças com DCD nas habilidades de destreza manual. Já o 

estudo de Valentini e colaboradores (no prelo), indicam que, além das altas 
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dificuldades neste componente, estas tendem a se agravar com o avanço da idade 

nas crianças com DCD e risco de DCD. 

Estes resultados parecem destacar também outras dificuldades das crianças 

com DCD, referentes à utilização de estruturas perceptivas e visuais (DECONINCK 

et al, 2007; MISSIUNA, 2003). Ao que tudo indica, o sistema percepto-motor das 

crianças com DCD também é prejudicado pela desordem (DECONINCK et al, 2007; 

FEDER; MAJNEMER, 2007; MISSIUNA, 2003), fazendo com as que crianças 

utilizem muito mais destas estruturas para realizar tarefas básicas (FERREIRA et al, 

2006; MISSIUNA, 2003). Assim sendo, o baixo desempenho em tarefas de destreza 

manual, que envolvem o uso da motricidade fina, parece estar amplamente 

relacionado com esta deficiência perceptiva (PEREIRA et al, 2001). 

Levanta-se um alerta em relação à importância deste resultado para as 

crianças em fase de escolarização, visto que a motricidade fina é essencial nas 

atividades básicas escolares, como a escrita e leitura, por exemplo (SMITS-

ENGELSMAN; WILSON; WESTENBERG; DUYSENS, 2003; SMITS-ENGELSMAN; 

NIEMEIJER; GALEN et al, 2001). Promover atividades que visem à melhora destas 

habilidades parece ser uma das principais necessidades que crianças com DCD e 

risco de DCD possuem atualmente. Ademais, na escola, a competência nestas 

habilidades pode representar também o sucesso nas atividades que se relacionam 

ao processo de aprendizagem (DEWEY et al, 2002). 

O equilíbrio mostrou-se como outra forte limitação na realização de tarefas 

motoras nas crianças com DCD e risco de DCD. Juntamente com a motricidade fina, 

este componente vem sendo reportado como uma das maiores restrições motoras 

da DCD, com diversos estudos concernindo sobre as perdas significativas na 

manutenção da postura estática e dinâmica. 

Por exemplo, os resultados do estudo de Laufer, Ashkenazi e Josman (2008) 

mostram que as crianças com DCD obtiveram piores resultados na manutenção da 

postura em situação estática simples, e que estas crianças apresentaram também 

baixos desempenhos cognitivos quando a manutenção da postura estava 

relacionada a realização de tarefas cognitivas. O estudo de Tsai, Wu e Huang (2008) 

sugere que estas perdas na postura também relacionam-se a maior necessidade 

das crianças com DCD utilizarem sistemas visuais em manutenção da estabilidade. 

Os estudos de Geuze (2003, 2005) demostram ainda que o equilíbrio em crianças 

com DCD é prejudicado em situações instáveis consideradas novas, e que nestas 
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condições as crianças com DCD apresentam maior oscilação postural e utilizam 

grupos musculares que acabam não aperfeiçoando a estabilidade.  

Nesta perspectiva, ressalta-se que a estabilidade deve ser o primeiro grupo 

de movimentos observáveis a serem adquiridos e dominados pela criança 

(GALLAHUE; OZMUN, 2005; HAYWOOD; GETCHELL, 2007). A realização de 

diferentes movimentos básicos parece ser dependente de uma postura adequada e 

da manutenção constante da relação equilíbrio-desequilíbrio (GALLAHUE; OZMUN, 

2005). Ao apresentar déficits no equilíbrio, entende-se que uma das consequências 

primárias para a criança é a alteração do padrão de movimento. Esta alteração 

demandará maior esforço na realização da tarefa, podendo acarretar num 

desempenho inicial abaixo do esperado. 

Portanto, se considerarmos que o baixo desempenho motor destas crianças 

pode estar amplamente relacionado ao pobre equilíbrio delas, é importante 

identificar estas perdas e visar elementos interventivos e compensatórios que 

colaborem para a melhor execução das tarefas em geral.  

No componente relacionado a habilidade de manipulação de objeto – 

habilidades com bolas, as crianças com provável DCD e risco de DCD obtiveram o 

melhor desempenho. Entretanto, estes resultados não indicam que estas habilidades 

sejam realizadas sem limitações pelas crianças com DCD e risco de DCD.  

A literatura relata alguns estudos que mostram que a recepção das crianças 

com DCD é bastante atrasada em comparação com crianças com desenvolvimento 

típico. Por exemplo, Utley e Astill (2007) e Lefebvre e Reid (1998) relatam resultados 

inferiores em tarefas de recepção de objetos para as crianças com DCD. Utley, 

Steenbergen e Astill (2007) afirmam que estas perdas também estão relacionadas a 

demanda das crianças com DCD utilizarem ângulos articulares e ajustamentos 

posturais diferentes e menores do que as crianças sem DCD, implicando em 

desempenhos inferiores. Ainda, Przysucha e Maraj (2010) sugerem também que as 

crianças com DCD apresentam maiores dificuldades em receber objetos que não 

estejam numa linha central de sua visão (por exemplo, objetos lançados 

lateralmente), corroborando com o que foi dito anteriormente sobre atrasos 

perceptivos relacionados a DCD. 

É importante ressaltar que, nas crianças com risco de DCD, o pior 

desempenho neste componente foi em crianças com 7 e 8 anos de idade, fase em 

que as habilidades motoras básicas deveriam estar próximo de um estágio maduro 
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(GALLAHUE; OZMUN, 2005; HAYWOOD; GETCHELL, 2004). A eficiência nestas 

habilidades motoras é considerada essencial para que a criança sinta-se 

competente e engaje-se em atividades motoras sistemáticas, melhorando sua saúde 

e também a qualidade de vida. Entretanto, os resultados das pesquisas inferem que 

estas habilidades de manipulação de objetos parecem não atingir a eficiência e 

coordenação nas crianças sem DCD (BERLEZE, 2008; BRAUNER; VALENTINI, 

2009; VIEIRA et al, 2009), sendo este atraso muito maior nas crianças com DCD e 

risco de DCD. 

Ainda, as crianças em risco de DCD parecem ser um grupo bastante 

específico, pois ocupam uma posição delicada entre normalidade e atraso motor. 

Torna-se essencial, portanto, um olhar mais aprofundado sobre estas crianças. 

Proporcionar que estas vivenciem programas motores que compensem as restrições 

na motricidade torna-se essencial para a manutenção das limitações, tendo em vista 

que a falta de uma detecção e compensação no momento do diagnóstico pode vir a 

agravar as restrições motoras destas crianças (VALENTINI et al, no prelo). 

Ressalta-se, por fim, que os meninos apresentaram os piores resultados em 

todos os grupos (DCD, risco de DCD e desenvolvimento típico) no componente 

destreza manual. Em contrapartida, no componente de habilidade com bola as 

meninas, também em todos os grupos, apresentaram desempenho inferior aos dos 

meninos. Novamente, estes resultados podem estar vinculados ao apoio social em 

práticas motoras fundamentados na cultura dos gêneros, como anteriormente 

exposto. Nesta perspectiva, o contexto cultural de exposição a tarefas motoras pode 

estar limitando o acesso a experiências diversificadas e ocasionando o baixo 

desempenho motor observado nos meninos e nas meninas em componentes 

específicos. Ainda, estes desempenhos motores podem explicar a alta prevalência 

de DCD encontrada no presente estudo, visto que a identificação da desordem foi 

realizada através da utilização de um teste sensível ao baixo desempenho motor, 

mas que pouco considera outros aspectos relevantes (como os cognitivos) para a 

identificação da DCD (DANTAS; MANOEL, 2009). 

 

5.4 Níveis de Percepção de Competência 

 

Para contemplar os objetivos propostos no estudo, as crianças também foram 

avaliadas sobre suas percepções de competência. No geral, a maioria delas foi 
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identificada com baixa percepção de competência, com meninas e meninos 

apresentando similaridade em seus julgamentos pessoais. Ao analisar a percepção 

de competência das crianças com provável DCD, os resultados indicam que estas 

apresentam uma baixa competência percebida. Entretanto, são as crianças que se 

encontram na faixa de risco de DCD as que menos se percebem competentes. 

Portanto, houve confirmação parcial da hipótese 4, em que as crianças com provável 

DCD e em risco de DCD não alfabetizadas e alfabetizadas apresentariam percepção 

de competência inferior as crianças com desenvolvimento típico.  

Neste sentido, os resultados do estudo corroboram com a literatura, que 

sugere que as crianças que apresentam baixo desempenho motor também tendem a 

apresentar percepções de competências baixas (RUDISILL; MAHAR; MEANEY, 

1993; SKINNER; PIEK, 2001; VALENTINI; RUDISILL, 2004). Assim, é possível 

afirmar que a DCD implica em níveis mais baixos de percepção de competência, 

visto que o desempenho das crianças é consideravelmente inferior. 

 

 

5.5  Impacto da DCD na percepção de competência de crianças não 

alfabetizadas: diferenças e associações 

 

Com informações sobre a percepção de competência geral das crianças com 

DCD e risco de DCD, propusemos uma análise mais detalhada das percepções de 

competências relacionadas aos diferentes domínios. Para isso, duas escalas foram 

utilizadas, mensurando competências motoras, sociais e cognitivas. Os resultados 

demonstram que a DCD implica em prejuízos que ultrapassam a esfera motora, 

atingindo principalmente os relacionamentos sociais das crianças. E ainda, estes 

prejuízos sociais parecem ser evidenciados mais fortemente nas crianças não 

alfabetizadas. 

 As crianças com provável DCD não alfabetizadas evidenciam uma percepção 

de competência motora inferior, assim como a percepção de aceitação social, em 

relação aos seus pares. Estes resultados corroboram com estudos realizados no 

exterior, que mostram crianças com DCD menos engajadas socialmente e 

motoramente (CAIRNEY et al, 2005a; PIEK; BAYNAM; BARRET, 2006; PLESS et al, 

2001; SCHOEMAKER; KALVERBOER,1994). Ainda, devido ao afastamento social 
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destas crianças, alguns estudos evidenciam maiores problemas comportamentais 

relacionados a DCD (DEWEY et al, 2002; SKINNER; PIEK, 2001). 

A presença da DCD parece conduzir desde cedo a criança para um 

isolamento social, visando sua preservação das habilidades. Este pressuposto pode 

ainda ser mais forte considerando crianças com DCD que ainda não se 

alfabetizaram aos 8 anos de idade. Segundo os critérios A e B do DSM IV (APA, 

2000), a DCD implica em perdas cognitivas para a criança, como baixo desempenho 

escolar. Nesta perspectiva, o isolamento social propenso à estas crianças com 

atrasos motores severos que apresentam-se também atrasados na escolarização 

fortifica-se pelo fato delas perceberem que também tem limitações cognitivas que as 

impedem de avançar na escola, como seus pares. Estas limitações parecem 

conduzir a criança com DCD a pouco engajamento nas tarefas (ALMEIDA; 

VALENTINI; BERLEZE, 2009). 

No entanto, ao se isolarem socialmente, estas crianças deixam de frequentar 

e realizar atividades motoras, como evidenciado no estudo Cairney e colaboradores 

(2005b), em que as crianças com DCD foram menos engajadas em atividades 

motoras livres, além de participarem menos nas aulas de Educação Física. Este 

afastamento também é citado por diversos autores que explanam que o baixo 

desempenho motor provoca sentimentos de inferioridade e constrangimento frente 

ao desempenho inferior em relação aos seus pares (GOODWAY; RUDISILL, 1997; 

VALENTINI, 2002a, 2002b). Estas atitudes acabam criando um padrão em que a 

criança que decide não participar das atividades isola-se mais e não vivencia 

oportunidades que possam aprimorar seu repertório motor, tornando este cada vez 

mais empobrecido (VALENTINI et al, no prelo). 

Este impacto social da DCD também é muito perceptível nas crianças mais 

novas, com 4 anos de idade principalmente. Estas crianças se percebem menos 

aceitas socialmente e afetivamente (aceitação materna) e com menor autoconceito 

quando comparadas as crianças com risco de DCD e desenvolvimento típico. Se 

relacionarmos estes resultados ao processo de socialização vivenciado pelas 

crianças pequenas, percebemos que este se torna um grande obstáculo para a 

criança. Ao se sentir menos competente e afastar-se socialmente, os vínculos que 

deveriam estar sendo fortalecidos nesta faixa etária (BEE, 2003) tornam-se 

superficiais, fazendo com que a criança se envolva social e afetivamente menos que 

as crianças com desenvolvimento típico.  
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Em relação a competência motora, estas não se distinguem dos seus pares, o 

que parece estar relacionado com julgamentos baseados fortemente nas ações de 

agentes socializadores, como pais e professores (HARTER, 1982, 1985). Nesta 

idade, as crianças possuem poucas experiências motoras diversificadas e estão 

num processo de aquisição e refinamento motor, portanto acabam apoiando seus 

julgamentos em opiniões e feedbacks externos (HARTER, 1985).  

E mais, se considerarmos a existência de uma tendência de menor aceitação 

social e competência motora das crianças de 5 e 6 anos com DCD, bem como as 

crianças de 8 anos com risco de DCD também se perceberem menos aceitas 

socialmente, resta-nos concluir novamente que a DCD implica em um grande 

prejuízo social e afetivo em crianças menores, com impactos fortes também nas 

crianças que transitam em faixas de risco. Este fato é fortalecido se observarmos 

que nos resultados de associações, crianças não alfabetizadas com níveis elevados 

de dificuldade motora apresentam níveis baixos de aceitação social e de 

competência motora percebida. 

Portanto, para as crianças não alfabetizadas, torna-se muito importante que 

os agentes relacionados a elas (pais, professores, cuidadores, terapeutas) 

percebam a necessidade de uma intervenção motora com ênfase também no 

desenvolvimento social, visto que este se apresenta como um importante aspecto do 

desenvolvimento global. Ainda, proporcionar atividades que estimulem o 

envolvimento social e afetivo também se configura importante para as crianças 

engajarem-se efetivamente em atividades motoras com idades mais avançadas. 

 

5.5 Impacto da DCD na percepção de competência de crianças 

alfabetizadas: diferenças e associações 

 

A aceitação social das crianças alfabetizadas não parece ser prejudicada pela 

presença da DCD, com semelhanças aos seus pares nas competências percebidas. 

Duas possíveis explicações podem estar relacionadas com este resultado. 

Primeiramente, o ganho de autonomia das crianças, principalmente pela aquisição 

das habilidades de leitura e escrita, fora do ensino nas séries iniciais. Estas 

habilidades proporcionam novas experiências cognitivas nas crianças, que 

conseguem ajustar os parâmetros de julgamento pessoal sobre o que sabem fazer e 

como sabem fazer. Estes parâmetros tornam-se, então, mais intrínsecos, pois não 



58 
 

estão baseados apenas na opinião e feedbacks externos. Parâmetros intrínsecos de 

competências são mais condizentes com a competência real (VALENTINI; 

RUDISSILL; GOODWAY, 1999).  

A segunda possível explicação está ainda relacionada à autonomia das 

crianças, mas centra-se nas novas formas de engajamento social que acabam 

sendo vivenciadas. Crianças mais novas ainda são dependentes das relações 

sociais familiares e acabam valendo-se do movimento em jogos e brincadeiras como 

estratégias de engajamento social (PALMA; PEREIRA; VALENTINI, 2009; 

SANDERS, 2005). No entanto, o engajamento social das crianças mais velhas 

ultrapassa o limite da família, sendo fortalecidos os vínculos com colegas e amigos 

(SEABRA et al, 2008). Ademais, com a aquisição de habilidades como a escrita e a 

leitura, novos interesses sociais começam a surgir, como a própria relação com os 

estudos.  

 O estudo ainda mostra que as crianças alfabetizadas com provável DCD 

apresentaram percepção de competência motora mais elevada que as crianças com 

desenvolvimento típico, não se diferenciando das crianças em risco de DCD. Aos 9 

anos também houve uma tendência das crianças com provável DCD apresentarem 

competência motora mais elevada que as crianças com risco de DCD. Estes 

resultados confirmam parcialmente a hipótese 5 do estudo, que sugeria que as 

crianças com provável DCD não alfabetizadas e alfabetizadas apresentariam 

percepção de competência motora inferior aos pares. 

Os resultados sugerem que, possivelmente a noção elevada das 

competências motoras esteja amplamente vinculada ao desenvolvimento cognitivo 

das crianças com DCD. Alguns autores afirmam que o processamento de 

informações parece ser uma das principais causas da desordem em crianças 

(MISSIUNA, 2003), o que pode implicar percepções diferenciadas das competências 

apresentadas e de seus reais desempenhos.  

No entanto, se ponderarmos que as crianças alfabetizadas apresentaram 

maior incidência de casos de provável DCD, estes resultados sugerem que as 

crianças mais velhas do presente estudo (8 e 9 anos) estão acumulando as 

consequências de privação de experiência motora diversificada. Com o aumento da 

idade, se experiências não forem otimizadas, é comum observar atrasos ainda 

maiores no desempenho motor (VALENTINI, 2002a). Essas crianças tem carência 

de comparação motora social, portanto não estabelecem parâmetros apropriados 
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para julgar suas performances. Desta forma, não nos surpreende, portanto, que 

estas crianças percebem-se mais competentes motoramente que seus pares. 

Crianças com riqueza de experiências tem uma visão mais precisa de suas 

limitações e capacidades (VALENTINI, 2002b). Apenas aos 10 anos de idade as 

crianças com provável DCD demonstraram percepção de competência mais 

congruente com seus desempenhos motores e consequentemente, mais baixos que 

seus pares, os quais de fato são mais competentes motoramente. Estes resultados 

reforçam o entendimento que o avanço cognitivo, decorrente das experiências 

prévias e comparações sociais, permite à criança diferentes parâmetros que 

conciliam para uma adequação das suas competências percebidas frente as 

competências reais (VALENTINI et al, 2010).  

Por fim, as crianças alfabetizadas parecem já demonstrar valores diferentes 

para cada domínio do comportamento, podendo desvincular o baixo desempenho 

motor ao seu status social, como ocorreu nas correlações do presente estudo para 

as crianças alfabetizadas, em que apenas a aparência física foi inversamente 

associada ao desempenho motor. Portanto, a hipótese 6 do estudo, que sugeria 

associações entre o desempenho motor e as percepções de competência, foi 

confirmada parcialmente tanto para crianças não alfabetizadas como para crianças 

alfabetizadas, visto que as associações encontradas foram negativas. Assim, com 

estes resultados, os profissionais vinculados as crianças com DCD devem 

compreender que a DCD, em crianças mais velhas, parece implicar alguns atrasos 

também no desenvolvimento cognitivo, embora esta variável não tenha sido 

estudada no presente estudo. 

 

5.4  Impacto da DCD na Percepção de Competência de Meninos e Meninas 

 

As meninas e meninos não alfabetizados demonstraram percepção de 

competências semelhantes. Novamente a pouca experiência e necessidade de 

feedback externo para estas crianças parece ser a principal explicação para a 

similaridade em suas percepções. Estes resultados corroboram com outros estudos 

que investigaram a percepção de competência de meninos e meninas em diferentes 

situações (BERLEZE 2008; BRAUNER; 2010; VALENTINI; RUDISILL, 2004; 

VILLWOCK, 2007). 
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Em contrapartida, meninos e meninas alfabetizadas com provável DCD 

apresentaram diferenças na percepção de competência motora e na conduta 

comportamental. Os meninos se percebem mais competentes motoramente que as 

meninas com provável DCD, ocorrendo o contrário na percepção de conduta 

comportamental, em que meninas se percebem mais comportadas que meninos 

com provável DCD. Ao que parece, meninos e meninas alfabetizadas já atribuem 

valores diferentes a cada domínio da percepção de competência, evidenciando 

também uma exposição diferenciada em diferentes experiências relacionadas ao 

gênero. Para esta última questão, as meninas parecem mais incentivadas a 

atividades que mantenham comportamento passivo, com maior dedicação a área de 

estudos, por exemplo, ao passo que os meninos parecem muito mais incentivados a 

manutenção de atividades e comportamentos mais ativos, engajando-se em 

atividades com maior prática.  

Portanto, é fundamental que os profissionais que elaboram programas 

motores para crianças possam refletir sobre as propostas que estão sendo  

oferecidas as meninas e aos meninos com DCD e risco de DCD. Se estas 

enfatizam os estereótipos culturais e sociais nas brincadeiras, possivelmente o 

programa está atingindo estes domínios da percepção de competência de forma 

negativa. 

Ainda, se considerarmos os resultados positivos das pesquisas interventivas 

que oportunizam ambientes neutros nas propostas motoras (BRAUNER, 2010; 

VALENTINI, 2002a; VALENTINI; RUDISILL, 2004; VALENTINI; RUDISILL; 

GOODWAY, 1999), parece fundamental envolver tanto as crianças com DCD como 

as sem DCD em tarefas que proporcionam vivências que envolvam diversos tipos de 

habilidades motoras, sejam elas amplas ou relacionadas a motricidade mais fina. 

Ainda, estas tarefas devem ser consolidadas para que possam surtir melhoras no 

desenvolvimento motor das crianças.  
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6. Considerações Finais 

 

Concluindo o estudo, as considerações finais nos levam a ressaltar a 

necessidade de identificação precoce dos sinais de DCD e de risco de DCD nas 

crianças, bem como a investigação sobre a percepção de competência delas. Os 

objetivos propostos pelo estudo foram alcançados, com a identificação da percepção 

de competência das crianças com DCD e risco de DCD, sendo realizado também 

uma análise de incidência da desordem e também do desempenho motor e das 

dificuldades motoras relacionadas a desordem. 

O estudo identificou índices elevados de DCD e risco de DCD nos 

participantes. As meninas investigadas apresentaram mais casos de DCD, que 

também foi maior em crianças de 9 e 10 anos. Estes resultados são inquietantes 

para os profissionais envolvidos com a criança, como professores de Educação 

Física, terapeutas e fisioterapeutas. Primeiramente porque nos leva a reflexão sobre 

a necessidade de compreender os motivos de muitos escolares apresentarem estes 

atrasos em seu desenvolvimento motor: apenas a presença da DCD ou resquícios 

de falta de experiência motora? Ademais, é necessário incorporar estes resultados 

na realidade que temos no Brasil, em que o acesso aos programas preventivos 

torna-se restrito às populações cujas condições econômicas sejam mais restritas. 

Esta inacessibilidade aos programas preventivos e compensatórios passa a ser um 

fator que contribui para aumento das limitações motoras e sociais advindas da DCD. 

De tal modo, os resultados tornam-se importantes para consolidar as necessidades 

da elaboração de políticas públicas gratuitas que visem acesso facilitado aos 

programas compensatórios com objetivos de minimizar restrições motoras e sociais 

que a DCD implica em crianças. 

A investigação proposta sobre as dificuldades motoras das crianças com 

provável DCD e risco de DCD também torna-se essencial na elaboração destas 

políticas públicas e dos programas de Educação Física para crianças que 

apresentam atrasos motores. Ainda, identificar os maiores atrasos motores permite 

que as informações a respeito da desordem sejam mais sólidas, dando maior 

suporte aos profissionais que se envolvem com a criança.  

O estudo evidenciou que as habilidades de destreza manual, que envolvem a 

motricidade fina, e o equilíbrio foram as que mais implicaram em dificuldades 

motoras nas crianças com DCD e risco de DCD. Destaca-se a seriedade de uma 
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identificação, se possível antes do período escolar, da DCD em crianças, tendo em 

vista que a demanda da escola exigirá o uso de habilidades motoras em níveis 

otimizados para que o processo de escolarização ocorra em cursos normais. 

Outro assunto abordado na investigação foi a competência percebida das 

crianças com DCD e risco de DCD. No Brasil, o estudo sobre a DCD parece ainda 

bastante restrito à identificação da prevalência e do desempenho motor relacionado 

com a DCD. No entanto, as implicações sociais e cognitivas da DCD ainda são 

pouco investigadas em pesquisas brasileiras, destacando então a relevância dos 

resultados para os profissionais que trabalham com estas crianças, principalmente 

na escola. As crianças com DCD e risco de DCD parecem possuir uma percepção 

de competência baixa, que reflete também nas percepções de competências 

específicas delas. O que se percebeu, no entanto, foram algumas diferenças de 

percepções relacionadas a alfabetização e idade das crianças. 

As crianças com DCD que não eram alfabetizadas, além de apresentar 

percepção de competência motora inferior aos pares, também se percebem menos 

aceitas socialmente, apresentando um autoconceito inferior. Pode-se entender que 

estas crianças acabam vivenciando menos experiências motoras por se isolarem 

mais socialmente, o que contribui para o aumento da severidade das restrições 

motoras. Estes dados nos levam a concluir que a DCD se caracteriza como uma 

desordem que, além das habilidades motoras e coordenação empobrecida, implica 

em perdas no desenvolvimento social. 

Os resultados referentes as crianças com DCD que já eram alfabetizadas 

mostram que estas se percebem mais competentes motoramente, em relação aos 

seus pares, o que pode indicar que estas crianças possuem poucos parâmetros de 

julgamento da competência real. Ainda, numa análise mais profunda, estes 

resultados podem estar pautados no desenvolvimento cognitivo, que influencia na 

avaliação precisa de competências e habilidades, no entanto, novos estudos 

precisam ser realizados para que tal hipótese seja confirmada. 

Por fim, os valores de incidência de DCD foram muito superiores aos 

reportados na literatura. Estes resultados podem ser decorrentes da falta de 

experiência motora e não necessariamente da desordem per si. As crianças que 

apresentam escores motores no teste M-ABC, acusando prevalência de DCD e não 

são alfabetizadas embora com idades de 8 anos, apresentam percepção de 

competência baixas quanto a a aceitação social e percepções de competência 
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motora. Estas crianças cumprem a maioria dos requisitos do DSM IV para o 

diagnostico de DCD (APA, 2000). Ou seja, apresentam comprometimento motor 

mensurado pelo MABC, comprometimento cognitivo uma vez que, embora com 8 

anos, não se encontram alfabetizadas, e as mesmas não tem diagnóstico de 

comprometimento neurológico. Ainda mais, as mesmas apresentam percepções de 

pouca competência social. Estes resultados levam a considerar que estas crianças 

podem ser casos confirmados de DCD.  

Em resumo, os resultados do presente estudo nos levam a considerar como 

fundamental a identificação da DCD precocemente em crianças. Sugere-se, a partir 

dos dados aqui encontrados, que os programas interventivos e compensatórios 

foquem em atividades de motricidade fina e de equilíbrio, oferecendo às crianças 

com DCD e risco de DCD oportunidades diferenciadas para que estas adquiram 

maiores experiências motoras nestes componentes. Este enfoque permitirá à 

criança novas aquisições motoras que refletirão em um desempenho mais 

satisfatório em diversas atividades, implicando talvez num maior engajamento motor 

e social e favorecendo a qualidade de vida. Por fim, destaca-se a necessidade de 

novas pesquisas que considerem a investigação do impacto da DCD em diversos 

domínios do desenvolvimento, como o social e o cognitivo, a fim de consolidar as 

informações sobre a desordem e suas implicações subjacentes nas crianças 

brasileiras. 

Embora o presente estudo tenha avançado em relação a investigação dos 

impactos motores e sociais da DCD em crianças, destaca-se nestas considerações a 

limitação da investigação com uma amostra pouco representativa da população do 

Rio Grande do Sul e do Brasil. Ainda, a combinação com outros elementos que 

diagnostiquem a DCD, como o questionamento e o acompanhamento das rotinas na 

escola, através da participação dos pais e professores, apresenta-se como outra 

limitação para este estudo. 

Entretanto, mesmo considerando a existência destas limitações, o presente 

estudo parece contribuir para a consolidação das informações sobre a DCD, com 

novas informações que conduzem a uma maior conscientização e familiarização por 

parte dos profissionais para os impactos da desordem, proporcionando condições 

para mudanças em programas motores que atendem ou possam vir a atender estas 

crianças. 



64 
 

REFERÊNCIAS 
 

ALMEIDA, G.; VALENTINI, N. C.; BERLEZE, A. Percepções de competência: um 
estudo com crianças e adolescentes do ensino fundamental. Movimento, Porto 
Alegre, v. 15, n. 01, p. 71-97, jan/mar, 2009. 
 
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and statistical manual of 
mental disorders (DSM IV-tr). Washington, DC: APA; 2000. 
 
ÁVILA, E.; PÉREZ, L. M. Problems of motive coordination and percentage of corporal 
fat in school students. Fitness Performance Journal, Rio de Janeiro, v. 7, n. 4, p. 
239-44, jul/aug, 2008. 
 
BARNETT, A.L.; KOOISTRA, L.; HENDERSON, S.E. “Clumsiness” as Syndrome and 
Symptom. Human Movement Science, v. 17, n. x, p. 435-447, 1998. 
 
BARNHART, R. C.; DAVENPORT, M. J.; EPPS S. B.; NORDQUIST, V. M. 
Developmental coordination disorder. Physical Therapy, v.83, n. 7, p.722–73, 2003. 
 
BEE, Helen. A criança em desenvolvimento. 9ª edição. Porto Alegre: Artmed, 
2003. 
 
BERLEZE, Adriana. Efeitos de um programa de intervenção motora em 
crianças, obesas e não obesas, nos parâmetros motores, nutricionais e 
psicossociais. 2008. 186 f. Tese (Doutorado) - Ciências do Movimento Humano.  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, 2008. 
 
BERLEZE, A.; HAEFFNER, L. S. B.; VALENTINI, N. C. Desempenho motor de 
crianças obesas: uma investigação do processo e produto de habilidades motoras 
fundamentais.  Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano, 
Florianópolis, v. 9, n. 2, p. 134-144, 2007. 
 
BORREMANS, E.; RINTALA, P.; McCUBBIN, J. A. Motor skills of young adults with 
asperger syndrome: a comparative study. European Journal of Adapted Physical 
Activity, v. 2, n. 1, p. 21–33, 2009. 
 
BRAUNER, Luciana Martins. Projeto social esportivo: impacto no desempenho 
motor, na percepção de competência e na rotina de atividades infantis dos 
participantes. 2010. 190 f. Dissertação (Mestrado) - Ciências do Movimento 
Humano. Universidade Federal do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, 2010. 
 
BRAUNER, L. M.; VALENTINI, N. C. Análise do desempenho motor de crianças 
participantes de um programa de atividades físicas. Revista da Educação 
Física/UEM, Maringá, v. 20, n. 2, p. 205-216, 2 trim., 2009. 
 
BRAZELTON, T.B., SPARROW, K.D. Touch Points 3 to 6: your child’s emotional 
and behavioral development. Cambridge: Perseuus Publishin, 2002. 
 
CAIRNEY, J.; HAY, J. A.; FAUGHT, B. R.; WADE, T. J.; CORNA, L.; FLOURIS, A. 



65 
 

Developmental Coordination Disorder, generalized self-efficacy toward physical 
activity, and participation in organized and free play activities. The Journal of 
Pediatrics, v. 147, n. 4, p. 515-520, 2005a. 
 
CAIRNEY, J.; HAY, J.; FAUGHT, B.; HAWES, R. Developmental coordination 
disorder and overweight and obesity in children aged 9-14y. International Journal 
of Obesity, v. 29, p. 369–372, 2005b. 
 
CAIRNEY, J.; HAY, J.; VELDHUIZEN, S.; MISSIUNA, C.; FAUGHT, B. 
Developmental coordination disorder, sex, and activity deficit over time: a longitudinal 
analysis of participation trajectories in children with and without coordination 
difficulties.  Developmental Medicine & Child Neurology, v. 52, n. 3, p. 67-72, mar, 
2010. 
 
CANADIAN PHYSIOTHERAPY ASSOCIATION. Physiotherapy Briefings for 
Physicians. February, 2010. 
 
CARSLAW, Helen. Developmental coordination disorder.  InnovAiT, v. 4, n. 2, p. 87-
90, jan, 2011. 
 
CLARK, J. E., METCALFE, J.S. The mountain of Motor Development: a metaphor. 
In: CLARK, J.E., HUMPHREY, J. Motor Development: Research and Reviews. 
Reston: NASPE, 2002, p.163-190. 
 
CLIFF, D.; WILSON, A.; OKELY, A.; MICKLE, K.; STEELE, J. Feasibility of SHARK: 
A physical activity skill-development program for overweight and obese children. 
Journal of Science and Medicine in Sport, v.10, n. 4. p. 263-267, aug, 2007. 
 
COETZEE, D.; PIENAAR, A. E. The role of visual functions in persisting 
developmental coordination disorder (DCD) among 7-year-old children: a follow-up 
study. African Journal for Physical, Health Education, Recreation and Dance, v. 
16, n. 2, p. 251-264,jun, 2010. 
 
CRAWFORD, S. G., DEWEY, D. Co-occurring disorders: A possible key to visual 
perceptual deficits in children with developmental coordination disorder? Human 
Movement Science, v. 27, n. 1, p. 154-169, feb, 2008. 
 
D’HONTD, E.; DEFORCHE, B.; BOURDEAUDHUIJ, I.; LENOIR, M. Relationship 
between motor skill and body mass index in 5- to 10-year-old children. Adapted 
Physical Activity Quarterly, v. 26, p. 21-37, 2009. 
 
DANTAS, L. E., MANOEL, E. J. Crianças com dificuldades motoras: questões para a 
conceituação do transtorno do desenvolvimento da coordenação. Movimento, v.15, 
n. 3, p. 65, jul, 2009. 
 
DECONINCK, F. J.A.; CLERCQ, D.; COSTER, R. van; OOSTRA, A.; DEWITTE, G.; 
SAVELSBERGH, G.J.P et al. Sensory contributions to balance in boys with 
developmental coordination disorder. Adapted Physical Activity Quarterly, v.25, p. 
17-35, 2007. 
 



66 
 

DEWEY, D.; KAPLAN, B. J.; CRAWFORD, S. G.; WILSON, B. N. Developmental 
coordination disorder: associated problems in attention, learning, and psychosocial 
adjustment. Human Movement Science, v. 21, n. 5-6, 905–918, dec, 2002. 
 
FAIRCLOUGH, S.; STRATTON, G. Improving health-enhancing physical activity in 
girls’ physical education. Health Education Research, v. 20, n. 4, p. 448-457, aug, 
2005. 
 
FEDER, K. P.; MAJNEMER, A. Handwriting development, competency, and 
intervention. Developmental Medicine & Child Neurology, v. 49, n. 4, p. 312-317, 
apr, 2007. 
 
FERREIRA, L. F.; NASCIMENTO, R. O.; APOLINÁRIO, M. R.; FREUDENHEIM, A. 
M. Desordem da Coordenação do Desenvolvimento. Motriz, Rio Claro, v.12, n.3, p. 
283-292, set/dez, 2006.  
 
FINN, K.; VÁLKOVÁ, H. Motor skill development in preschool children with mental 
and developmental disorders – the difference after a one year comprehensive 
education program. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Gymnica, v. 37, 
n. 4, p. 91-98, 2007. 
 
FLAPPER, B.; HOUWEN, S.; SCHOEMAKER, M. M. Fine motor skills and effects of 
methylphenidate in children with attention-deficit-hyperactivity disorder and 
developmental coordination disorder. Developmental Medicine & Child Neurology, 
v. 48, n. 3, p. 165–169, mar, 2006. 
 
FRANÇA, Cristiani de. Desordem Coordemativa Desenvolvimental em Crianças 
de 7 e 8 anos de Idade. 2008. 95 f. Dissertação (Mestrado) - Ciências do 
Movimento Humano. Universidade de Santa Catarina: Florianópolis, 2008. 
 
GALEN, G. P. van; PORTIER, S. J.; SMITIS-ENGELSMAN, B.. C. M.; 
SCHOMAKER, L. R. B. Neuromotor noise and poor handwriting in children. Acta 
Psychologica, v. 82, n.1-3, p. 161-178, mar, 1993. 
 
GALLAHUE; D. L.; DONNELLY, F. C. Educação Física Desenvolvimentista para 

Todas as Crianças. 4ª edição. São Paulo: Phorte, 2008. 

GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. C. Compreendendo O Desenvolvimento Motor: 
Bebês, Crianças, Adolescentes e Adultos. 3ª edição. São Paulo: Phorte, 2005. 
 
GEUZE, Reint H. Static balance and developmental coordination disorder. Human 
Movement Science, v. 22, n. 4-5, p. 527–548, nov, 2003. 
 
______. Postural Control in Children with Developmental Coordination Disorder. 
Neural Plasticity, v. 12, n. 2-3, p. 183-196, 2005. 
 
GILL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5ª edição. São 
Paulo: Atlas, 1999. 
 
GOODWAY, J. D.; CROWE, H.; WARD, P. Effects of motor skill instruction on 



67 
 

fundamental motor skill development. Adapted Physical Activity Quarterly, v. 20, 
n. 3. P. 298-314, jul, 2003. 
 
GOODWAY, J. D.; RUDISILL, M. E. Perceived physical competence and actual 
motor skill competence of African-American preschool children. Adapted Physical 
Activity Quarterly, n.14, v.3, p.314-326, oct, 1997. 
 
HAGA, Monika. Physical Fitness In Children With High Motor Competence Is 
Different From That In Children With Low Motor Competence. Physical Therapy, v. 
89, n. 10, p. 1089-1097, oct, 2009. 
 
HARDY, L. L.; KING, L.; FARRELL, L.; MACNIVEN, R.; HOWLETT, S. Fundamental 
movement skills among Australian preschool children. Journal of Science and 
Medicine in Sport, v. 13, n. 5, p. 503-508, sep, 2009. 
 
HARTER, Susan. A New Self-Report Scale of Intrinsic Versus Extrinsic Orientation in 
the Classroom: Motivational and Informational Components. Developmental 
Psychology, v. 17, n. 3, p. 300-312, may, 1981. 
 
______ The Perceived Competence Scale for Children. Child Development, v. 53, 
n. 1, p. 87-97, 1982. 
 
______ Manual for the self-perception profile for children. University of Denver: 
1985. 
 
______ The relationship between perceived competence, affect, and motivation 
orientation within the classroom: processes and patterns of change. In: BOGGIANO, 
A.K., PITTMAN, T.S. (Ed.). Achievement and motivation: a social-development 
perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 
 
HARTER, S.; PIKE, R. The Pictorial Scale of Perceived Competence and Social 
Acceptance for Young Children. Child Development, v. 55, v. 6, p. 1969-1982, 
1984. 
 
HAYWOOD, K. M.; GETCHELL, N.. Desenvolvimento motor ao longo da vida. 3ª 
edição. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
 
HENDERSON, S.; BARNETT, A. The classification of specific motor coordination 
disorders in children: some problems to be solved. Human Movement Science, v. 
17, n.4-5, p. 449-469, aug, 1998. 
 
HENDERSON, S.; SUGDEN, D.A. Movement Assessment Battery for Children. 
SIDCUP: Therapy Skill Builders; 1992. 
 
IVERSEN, Synnøve. Children with Developmental Problems and Disorders: 
Selected Aspects of Motor and Multidisciplinary Assessment and Intervention. 
2006. Dissertation (Degree) - Doctor Philosophiae. University of Bergen: Norway, 
2006. 
 



68 
 

JONGMANS, M.; SMITS-ENGELSMAN, B. C. S., SHOEMAKER, M. M. 
Consequences of comorbidity of developmental coordination disorders and learning 
disabilities for severity and pattern of perceptual-motor dysfunction. Journal of 
Learning Disabilities, v. 36, n. 6. P. 528-537, nov/dec, 2003. 
 
KADESJÖ, B.; GILLBERG, C. Attention deficits and clumsiness in Swedish 7-year-
old children. Developmental Medicine and Child Neurology, v. 40, n. 12, p. 796-
804, dec, 1998. 
 
KANIOGLOU, A., TSORBATZOUDIS, H., BARKOUKIS, V. Socialization And 
Behavioral Problems Of Elementary School Pupils With Developmental Coordination 
Disorder. Perceptual and Motor Skills, v. 101, p. 163-173, 2005. 
 
KAPLAN, B. J.; WILSON, B. N.; DEWEY, D.; CRAWFORD, S. G. DCD may not be a 
discrete disorder. Human Movement Science, v. 17, n. 4-5, p. 471-490, aug, 1998. 
 
LAUFER, Y.; ASHKENAZI, T.;, JOSMAN, N. The effects of a concurrent cognitive 
task on the postural control of young children with and without developmental 
coordination disorder. Gait & Posture, v. 27, n. 2, p. 347–351, feb, 2008. 
 
LEFEBVRE, C.; REID, G. Prediction in ball catching by children with and without a 
developmental coordination disorder. Adapted Physical Activity Quarterly, v. 15, 
n. 4, p. 299-315, oct, 1998. 
 
LINGAM, R.; HUNT, L.; GOLDING, J.; JONGMANS, M.; EMOND, A. Prevalence of 
developmental coordination disorder at 7 years of age: A UK population based study. 
Pediatrics, v. 123, n. 4, p. 693-700, apr, 2009. 
 
MAGALHÃES, L.; REZENDE, F.; MAGALHÃES, C.; ALBUQUERQUE, P. Análise 
comparativa da Coordenação Motora de Crianças Nascidas a termo e pré-termo aos 
7 anos de idade. Revista Brasileira de Saúde Materna e Infantil, Recife, v. 9, n. 3, 
p. 293-300, jul/set., 2009. 
 
MIRANDA, Talita Barbosa. Perfil Motor de Escolares de 7 a 10 anos de idade 
com indicativo de Desordem Coordenativa Desenvolvimental (DCD). 2010. 86 f. 
Dissertação (Mestrado) - Ciências do Movimento Humano. Universidade Estadual de 
Santa Catarina: Florianópolis, 2010. 
 
MISSIUNA, Cheryl. Children with Developmental Coordination Disorder: At home 
and in the Classroom. Ontário, Canadá: CanChild, Centre for Childhood Disability 
Research, 2003. 
 
NEWELL, K; LIU, Y.; MAYER-KRESS, G. Times scales in motor learning and 
development. Psychological Review, v. 108, n. 1, p. 57-82, jan, 2001. 
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Classificação de Transtornos 
Mentais e de Comportamento da CID-10: Diretrizes Clínicas e Diretrizes 
Diagnósticas. Tradução: Dorgival Caetano. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. 
 
PALMA, M. S.; PEREIRA, B. O.; VALENTINI, N. C. Jogo com orientação: uma 



69 
 

proposta metodológica para a educação física pré-escolar. Revista da Educação 
física/UEM, Maringá, v. 20, p. 529-541, 2009. 
 
PAYNE, V. Gregory; ISAACS, Larry D. Desenvolvimento Motor Humano: uma 
abordagem vitalícia. 6ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 
 
PELLEGRINI, A.M; SOUZA NETO, S.; HIRAGA, C.; BELLAN, P.; OLIVEIRA, R.B.; 
GARCIA FILHO, S.M. Dificuldades Motoras em Crianças de 9-10 anos de idade: 
Seriam os meninos mais descoordenados? In: PINHO, S.Z., SAGLIETTI, J. R.C. 
(ORG). Núcleos de Ensino da UNES. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2008, p. 77-88. 
 
PEREIRA, H.; LANDGREN, M.; GILLBERG, C.; FORSSBERG, H. Parametric control 
of fingertip forces during precision grip lifts in children with DCD (developmental 
coordination disorder) and DAMP (deficits in attention motor control and perception). 
Neuropsychologia, v. 39, n. 5, p. 478–488, 2001. 
 
PHILLIPS, Deborah A. Socialization of Perceived Academic Competence among 
Highly Competent Children. Child Development, v. 58, n. 5 (Special Issue on 
Schools and Development), p. 1308-1320, 2001. 
 
PIEK, J. P.; BAYNAM, G. B.; BARRET, N. C. The relationship between fine and 
gross motor ability, self-perceptions and self-worth in children and adolescents. 
Human Movement Science, v. 25, n. 1, p.65–75, feb, 2006. 
 
PLESS, M.; CARLSSON, M.M.; SUNDELIN, C.; PERSSON, K. Pre-school children 
with developmental co-ordination disorder: selfperceived competence and group 
motor skill intervention. Acta Pediatrica, v. 90, n. 5, p. 532-538, may, 2001. 
 
POUSEN, A. A.; JOHNSON, H.; ZIVIANI, J. M. Participation, self-concept and motor 
performance of boys with developmental coordination disorder: A classification and 
regression tree analysis approach. Australian Occupational Therapy Journal, v. 
58, n. 2, p. 95–102, apr, 2011. 
 
PRZYSUCHA, E. P.; MARAJ, B. K.V. Movement Coordination in Ball Catching: 
Comparison Between Boys With and Without Developmental Coordination Disorder. 
Research Quarterly for Exercise and Sport, v. 81, n. 2, p. 152-161, jun, 2010. 
 
RAMOS, Marines. Parâmetros Cinemáticos e Temporais da Habilidade de 
alcançar para pegar em Crianças com DCD. 2002. 84 f. Dissertação (Mestrado) - 
Ciências do Movimento Humano. Universidade Federal do Rio Grande do Sul: Porto 
Alegre, 2002. 
 
ROBERTS, G. C.; KLEIBER, D. A.; DUDA, J. L. An analysis of motivation in 
children's sport: The role of perceived competence in participation. Journal of Sport 
Psychology, v. 3, n. 3, p. 206-216, 1981. 
 
RUDISILL, M. E.; MAHAR, M. T.; MEANEY, K. S. The Relationship Between 
Children's Perceived and Actual Motor Competence. Perceptual and Motor Skills, 
v. 76, p. 895-906, 1993. 
 



70 
 

SANDERS, Stephen W. Ativo Para a Vida: Programas de Movimento Adequados 
ao Desenvolvimento da Criança. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
 
SCHILLING, F. Körperkoordinationstest für kinder, KTK. Beltz Test Gmbh.  
Weinheim, 1974. 
 
SCHOEMAKER, M. M.; KALVERBOER, A. F. Social and affective problems of 
children who are clumsy: How early do they begin? Adapted Physical Activity 
Quarterly, v. 11, n. 2, p. 130–140, apr, 1994. 
 
SEABRA, A. F.T.; MENDONÇA, D. M.M.V.; GARGANTA, R. M.; MAIA, J. A.R. 
Influência de determinantes demográfico-biológicos e sócio-culturais nos níveis de 
atividade física de crianças e jovens. Revista Brasileira de Cineantropometria e 
Desempenho Humano, Florianópolis, v. 6, n. 2, p. 62-72, 2004. 
 
SEABRA, A. F.; MENDONÇA, D. M.; THOMIS, M. A.; ANJOS, L. A.; MAIA, J. A. 
Determinantes biológicos e sócio-culturais associados à prática de atividade física de 
adolescentes. Caderno de Saúde Pública, v. 24, n. 4, p. 721-736, abr, 2008. 
 
SILON, E. L.; HARTER, S. Assessment of Perceived Competence, Motivational 
Orientation, and Anxiety in Segregated and Mainstreamed Educable Mentally 
Retarded Children. Journal of Educational Psychology, v. 77, n. 2, p. 217-23, apr, 
1985. 
 
SILVA, J. A. O.; DANTAS, L. E.; CATTUZO, M. T.; WALTER, C.; MOREIRA, C. R. 
P.; SOUZA, C. J. F. Teste MABC: aplicabilidade da lista de checagem na Região 
Sudeste do Brasil. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, Porto, v. 6, n. 3, 
p. 356–361, out, 2006. 
 
SKINNER, R. A.; PIEK, J. P. Psychosocial implications of poor motor coordination in 
children and adolescentes. Human Movement Science, v. 20, n. 1-2, p. 73-94, mar, 
2001. 
 
SMITS-ENGELSMAN, C. C.M.; HENDERSON, S. E.; MICHELS, C. G.J.  The 
Assessment of children with Developmental Coordination Disorders in the 
Netherlands: the relationship between the Movement Assessment Battery for 
Children and the Körperkoordinations Test Für Kinder. Human Movement Science, 
v.17, n.4-5, p. 699-709, aug, 1998. 
 
SMITIS-ENGELSMAN, B.C.M.; NIEMEIJER, A.S.; GALEN, G.P, van. Fine motor 
deficiencies in children diagnosed as DCD based on poor grapho-motor ability. 
Human Movement Science, v.20, n.1-2, p. 161-182, mar, 2001. 
 
SMITS-ENGELSMAN, B.C.M.; WILSON, P.H.; WESTENBERG, Y.; DUYSENS, J. 
Fine motor deficiencies in children with developmental coordination disorder and 
learning disabilities: An underlying open-loop control deficit. Human Movement 
Science, v. 22, n. 4-5, p. 495–513, nov, 2003. 
 
SOUZA, C.; FERREIRA, L.; CATUZZO, M. T.; CORRÊA, U. C. O teste ABC do 
movimento em crianças de ambientes diferentes. Revista Portuguesa de Ciências 



71 
 

do Desporto, Porto, v.7, n. 1, p. 36–47, jan, 2007. 
 
SOUZA, Jaqueline de. Mudanças relacionadas à idade nos ajustes posturais 
compensatórios em crianças com e sem DCD. 2006. 95f. Dissertação (Mestrado) 
- Ciências Do Movimento Humano. Universidade Federal do Rio Grande do Sul: 
Porto Alegre, 2006. 
 
SPESSATO, Bárbara Coiro. Trajetórias de Desenvolvimento Motor de crianças e 
o Engajamento em uma proposta Interventiva Inclusiva para Maestria. 2009. 
138f. Dissertação (Mestrado) - Ciências do Movimento Humano. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. 
 
SUMMERS, J.; LARKIN, D.; DEWEY, D. Activities of daily living in children with 
Developmental Coordination Disorder: Dressing, Personal Hygiene, and Eating 
Skills. Human Movement Science, v.27, n. 2,  p. 215–229, apr, 2008. 
 
THOMAS, J. R.; NELSON, J. K. Métodos de Pesquisa em Atividade Física. 3ª 
edição. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
 
TIEN-NI, W.; MEI-HUI, T.; WILSON, B.; FU-CHANG, H. Functional performance of 
children with developmental coordination disorder at home and at school. 
Developmental Medicine & Child Neurology, v. 51, n. 10, p. 817–825, oct,  2009. 
 
TSAI, C.; WU, S. K.; HUANG, C. Static balance in children with developmental 
coordination disorder. Human Movement Science, v.27, n.1, p. 142–153, feb, 2008. 
 
TSIOTRA, G. D.; FLOURIS, A. D.; KOUTEDAKIS, Y.; FAUGHT, B. E.; NEVILL, A. 
M.; LANE, A. M., et al. A comparison of developmental coordination disorder 
prevalence rates in Canadian and Greek children. Journal Adolescent Health, v. 
39, n. 1, p.125-127, jul, 2006. 
 
UTLEY, A.; STEENBERGEN, B.; ASTILL, S. L. Ball catching in children with 
developmental coordination disorder: control of the degrees of freedom. 
Developmental Medicine and Child Neurology, v. 49, n. 1, p. 34-38, jan, 2007. 
 
UTLEY, A.; ASTILL, S. L. Developmental sequences of two-handed catching: How 
do children with and without developmental coordination disorder differ? 
Physiotherapy Theory and Practice, v. 23, n. 2, p. 65-82, 2007. 
 
VALENTINI, Nadia Cristina. A influência de uma Intervenção Motora no 
Desempenho Motor e na Percepção de Competência de crianças com atrasos 
motores. Revista Paulista de Educação Física, São Paulo, v. 16, n.1, p. 61-75, 
2002a. 
 
______ Percepções de competência e desenvolvimento motor de meninos e 
meninas: um estudo transversal. Movimento, Porto Alegre, v. 8, n. 2, p. 51-62. 
2002b. 
 
______ Percepções de competência na infância. In: KREBS, Rui J.; FERREIRA 
NETO, Carlos A. (Org). Tópicos em Desenvolvimento Motor na Infância e 



72 
 

Adolescência. Rio de Janeiro: LECSU, 2007. 

 

VALENTINI, N. C.; RUDISILL, M E.; GOODWAY, J. D. Incorporating a mastery 
climate into elementary physical education: it’s developmentally appropriate!. 
Journal of Physical Education, Recreation & Dance, v.70, n.7, p-28-32, 1999. 
 
VALENTINI, N. C.; RUDISILL, M. E. Motivational climate, motor-skill development, 
and perceived competence: Two studies of developmentally delayed kindergarten 
children. Journal of Teaching in Physical Education, v. 23, n. 3, p. 216-234, jul, 
2004. 
 
VALENTINI, N. C.; VILLWOCK, G. L. F. V.; VIEIRA, J. L. L., BARBOSA, M. L. L. 
Validação Brasileira da Escala de Autopercepção de Harter para Crianças. 
Psicologia: Reflexão e Crítica, Porto Alegre, v. 23, n. 3, 411-419, 2010. 
 
VALENTINI, N. C.; COUTINHO, M. T.C.; PANSERA, S. M.; SANTOS, V. A.P.; 
VIEIRA, J. L.L.; RAMALHO, M. H., et al. Prevalência de Déficits Motores e Desordem 
Coordenativa Desenvolvimental em Crianças da Região Sul do Brasil. Revista 
Paulista de Pediatria, São Paulo, 2012, no prelo. 

 
VIEIRA, L. F.; VIEIRA, J. L. L.; KREBS, R. J. A trajetória de desenvolvimento de um 
talento esportivo: um estudo de caso. Revista Kinesis, Santa Maria, v. 21, n. 1, p. 
47-55, 1999. 
 
VILHJALMSSON, R.; KRISTJANSDOTTIR, G.. Gender differences in physical 
activity in older children and adolescents: the central role of organized sport. Social 
Science & Medicine, v.56, n.2, p. 363–374, jan, 2003. 
 
VILLWOCK, Gabriela. O estudo desenvolvimentista da Percepção de 
Competência Atlética, da Orientação Motivacional, da Competência Motora e 
suas relações em crianças de escolas públicas. 2005. 124 f. Dissertação 
(Mestrado) - Ciências do Movimento Humano. Porto Alegre: Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, 2005. 
 
VILLWOCK, G.;  VALENTINI, N. C. Percepção de Competência Atlética, Orientação 
Motivacional e Competência Motora em Crianças de Escolas Públicas: Estudo 
Desenvolvimentista e Correlacional. Revista Brasileira de Educação Física e 
Esporte, São Paulo, v. 21, n. 4, p. 245-257, out/dez, 2007. 
 
VISSER, J. Developmental coordination disorder: a review of research on subtypes 
and comorbidities. Human Movement Science, v. 22, n. 4-5, p. 479–493, nov, 2003. 
 
WILSON, Peter H. Practitioner Review: Approaches to assessment and treatment of 
children with DCD: an evaluative review. Journal of Child Psychology and 
Psychiatry, v. 46, n. 8, p. 806–823, aug, 2005. 
 

 

  



73 
 

ANEXOS 
Protocolo de Avaliação de Percepção de Competência 

Pictorial Scale of Perceived Competence and Social Acceptance 
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ANEXO B 
Protocolo de Avaliação de Percepção de Competência 

Escala de Autopercepção para Crianças 
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ANEXO C 
 

Ficha Individual de Avaliação Movement Assessment Battery for Children 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - INSTITUIÇÃO 

 

DESORDEM COORDENATIVA DESENVOLVIMENTAL (DCD): PREVALÊNCIA E 

PRINCIPAIS DIFICULDADES MOTORAS EM ESCOLARES DE 4 A 10 ANOS DE 

IDADE 

 

Mônia Tainá Cambruzzi Coutinho, aluna do curso de graduação em Educação 

Física – Licenciatura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), sob 

orientação da professora Nadia Cristina Valentini, pede a participação da instituição 

de ensino ___________________________________________________________ 

para participar de pesquisa relacionada ao perfil motor de crianças entre 4 e 10 anos 

de idade, durante o ano de _________. 

As avaliações serão realizadas num período de até 20 dias. As atividades 

programadas preveem a avaliação de habilidades motoras manuais, habilidades 

motoras de manipulação de objetos (receber uma bola, arremessar um saco de 

feijão, chutar e arremessar) e habilidades motoras estabilizantes (equilibrar-se em 

uma perna, saltar). 

A avaliação através do teste M-ABC acontecerá de forma individual, em uma 

sala especialmente preparada para isto, com ambiente calmo. A criança realizará 

habilidades de destreza manual (como desenho de trilha), habilidade de 

manipulação de objetos (como arremessar um saco de feijão em um alvo) e 

habilidades estabilizantes (como equilibrar-se em um pé e saltar), com duração 

aproximada de 20 minutos para cada criança. Ainda, individualmente a criança 

responderá o questionário sobre autopercepção, que levará cerca de 15 minutos. 

Os resultados do estudo da pesquisa podem ser publicados, mas o nome da 

instituição, assim como de meus alunos, não serão revelados. A orientadora Profª 

Nadia Cristina Valentini manterá sigilo sobre os registros, sendo responsável pelo 

armazenamento dos dados. Os dados serão guardados na EsEF – UFRGS, no 

laboratório de pesquisa da professora, sendo armazenados por 5 anos. 

Em casos de possíveis imprevistos, espero o cuidado necessário das 

responsáveis pela pesquisa. Compreendo também que as pesquisadoras serão 

responsáveis pelos possíveis custos referentes à pesquisa. Fui informado que a 

instituição não será remunerada pela participação na pesquisa podendo, a qualquer 

momento, retirar o consentimento por qualquer motivo e sem nenhum prejuízo para 

a instituição ou para os demais participantes da pesquisa. 

As pesquisadoras estão cientes que as atividades irão influenciar na rotina 

diária de alguns professores durante as semanas do estudo, portanto, se colocam a 

disposição para qualquer esclarecimento. A qualquer momento, a instituição poderá 

retirar o consentimento, caso julgue que o estudo esteja trazendo algum transtorno 

para a escola. 
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Sob estas condições 

 

Eu, _______________________________________________, responsável 

pela instituição de ensino ____________________________________ no turno 

_____________________, autorizo a realização da pesquisa. Recebi 

informações a respeito da avaliação que será realizada e esclareci minhas 

dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e 

modificar minha decisão se eu desejar. A acadêmica Mônia Tainá Cambruzzi 

Coutinho e a Prof. Dra. Nadia Cristina Valentini, certificaram-me de que todos 

os dados desta pesquisa referentes a instituição e aos alunos serão 

confidenciais. 

Porto Alegre, ________de ________________de________ 

   

      _________________________________________ 

                  Assinatura do Responsável pela Instituição 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO REALIZADOR DA PESQUISA: 

Expliquei o objetivo, os riscos e benefícios e a natureza da pesquisa. Esclareci todas 

as dúvidas dos participantes da pesquisa. O participante compreendeu e aceitou 

participar da pesquisa. 

 

______________________________________          _________________ 

Assinatura do pesquisador responsável                Data 

 

______________________________________          _________________ 

Assinatura do professor orientador                 Data 

 
 

Telefones para contato e esclarecimentos:  

Profª Drª Nadia Cristina Valentini: (51) 3308.5856 

Acadêmica Mônia T. C. Coutinho: (51) 3308.5856 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRGS: (51) 3308.3629 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

DESORDEM COORDENATIVA DESENVOLVIMENTAL (DCD): PREVALÊNCIA E 

PRINCIPAIS DIFICULDADES MOTORAS EM ESCOLARES DE 4 A 10 ANOS DE 

IDADE 

 

Mônia Tainá Cambruzzi Coutinho, aluna do curso de graduação em Educação 

Física – Licenciatura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), sob 

orientação da professora Nadia Cristina Valentini, pede a participação de meu 

filho(a) (ou protegido legal) para participar de pesquisa relacionada perfil motor de 

crianças em idade escolar pertencentes a escola ____________________________ 

durante o ano de 2011 e 2012. 

A participação de meu filho(a) (ou protegido legal) será através de avaliação 

de habilidades motoras manuais, habilidades motoras de manipulação de objetos 

(receber uma bola, arremessar um saco de feijão, chutar e arremessar) e 

habilidades motoras estabilizantes (equilibrar-se em uma perna, saltar). Meu filho(a) 

(ou protegido legal) será avaliado através do teste “Movement Assessment Battery 

for Children – M-ABC” e de questionário sobre sua auto percepção de competência. 

Entendo que as avaliações motoras ocorrerão na escola e no período do turno 

escolar do meu filho(a) (ou protegido legal), sem que sejam prejudicadas as 

atividades escolares desenvolvidas. 

A avaliação através do M-ABC acontecerá de forma individual, em uma sala 

especialmente preparada para isto, com ambiente calmo. A criança realizará 

habilidades de destreza manual (como desenho de trilha), habilidade de 

manipulação de objetos (como arremessar um saco de feijão em um alvo) e 

habilidades estabilizantes (como equilibrar-se em um pé e saltar), com duração 

aproximada de 20 minutos para cada criança. O questionário será respondido 

individualmente, durando cerca de 15 minutos. 

Os resultados do estudo da pesquisa podem ser publicados, mas o nome e a 

identidade de meu filho(a) (ou protegido legal) não serão revelados. A orientadora 

Profª Nadia Cristina Valentini manterá sigilo sobre os registros de meu filho(a) (ou 

protegido legal), sendo responsável pelo armazenamento dos dados. Os dados 

serão guardados na EsEF – UFRGS, no laboratório de pesquisa da professora, 

sendo armazenados por 5 anos. 

Em caso de possíveis imprevistos, como um entorse ou desconforto (calor, 

cansaço para a realização das atividades), espero o cuidado necessário dos 

responsáveis pela pesquisa. Fui informado que não serei remunerado pela 

participação do meu filho(a) (ou protegido legal) na pesquisa podendo, a qualquer 

momento, retirar meu consentimento por qualquer motivo e sem nenhum prejuízo 

para mim ou para meu filho(a) (ou protegido legal). Compreendo que os 

pesquisadores se comprometem a explicar para meu filho(a) (ou protegido legal) 
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como será a sua participação na pesquisa, não sendo obrigatória a sua participação, 

podendo a criança se recusar a participar em qualquer momento. 

Sob estas condições: 

 

Eu,_________________________________(responsável) autorizo a 

participação do meu filho(a) (ou protegido legal) __________________________ 

_____________________ (nome da criança). Recebi informações a respeito da 

avaliação que será realizada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer 

momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão se eu 

desejar. A acadêmica Mônia Tainá Cambruzzi Coutinho e a Prof. Dra. Nadia 

Cristina Valentini, certificaram-me de que todos os dados desta pesquisa 

referentes ao meu filho(a) (ou protegido legal) serão confidenciais, assim como 

seu tratamento não será modificado em razão desta pesquisa e terei liberdade 

de retirar meu consentimento de participação na pesquisa.  

 

  Porto Alegre, ________de ________________de________ 

   

      ___________________________________ 

                      Assinatura do Responsável 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO REALIZADOR DA PESQUISA: 

Expliquei o objetivo, os riscos e benefícios e a natureza da pesquisa. Esclareci todas 

as dúvidas dos participantes da pesquisa. O participante compreendeu e aceitou 

participar da pesquisa. 

______________________________________          _________________ 

Assinatura do pesquisador responsável                Data 

______________________________________          _________________ 

Assinatura do professor orientador                 Data 

 
 

Telefones para contato e esclarecimentos:  

Profª Drª Nadia Cristina Valentini: (51) 3308.5856 

Acadêmica Mônia T. C. Coutinho: (51) 3308.5856 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRGS: (51) 3308.3629 
 

 


