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Resumo: Muitos de nos já passou por situações de constrangimento diante da 
incapacidade de executar com sucesso uma tarefa relativamente simples da vida 
diária. No contexto da escola, algumas crianças enfrentam um número maior de 
situações com tais constrangimentos e, em virtude disso, elas se isolam não 
participando de atividades físicas e recreativas. De modo geral essas crianças 
apresentam baixo rendimento escolar, o que gera uma preocupação por parte 
dos professores e pais em como ajudar essas crianças a solucionar e amenizar 
tais problemas motores. Assim, o objetivo do presente estudo foi investigar as 
principais características das crianças de 9-10 anos que apresentam dificuldades 
de coordenação motora. Participaram do estudo 111 meninos e 135 meninas, de 
uma escola pública. A avaliação do desempenho motor foi feita pelo Movement 
Assessment Battery for Children que permite identificar crianças portadoras do 
Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação (TDC). Com base no escore 
total, os resultados indicaram que 26 delas foram identificadas com o TDC, sendo 
21 meninas e 5 meninos.Com base no escore por categoria do M-ABC, os 
resultados indicaram que as tarefas de equilíbrio foram executadas com sucesso 
por parte de quase todas as crianças; uma porcentagem aproximada de 10% de 
crianças encontrou dificuldade na categoria habilidades com bola e, 
aproximadamente, 15% delas apresentou sérias dificuldade na categoria destreza 
manual. Influencias culturais relativas às habilidades com bola pelas meninas são 
discutidas no trabalho. 

Palavras-chave: dificuldades motoras; avaliação; destreza manual; habilidades com bola; 
equilíbrio. 

INTRODUÇÃO 

 Em seus primeiros anos de escolarização, algumas crianças demonstram certa 

dificuldade motora que as impede de realizar uma série de tarefas do dia-a-dia, seja na escola 

ou em casa e, por isso, são freqüentemente chamadas de “descoordenadas” ou desajeitadas 

por seus professores, pais e amigos. De modo geral, a não realização dessas tarefas muitas 

vezes leva à identificação da criança como portadora do Transtorno do Desenvolvimento da 

Coordenação (TDC) também conhecido como Desordem Coordenativa Desenvolvimental do 

termo inglês Developmental Coordination Disorder (DCD). Segundo o Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-IV-TR- (CERMAK, GUBBAY & LARKIN, 2002), o 

TDC é caracterizado por déficit de coordenação em ações motoras realizadas no dia-a-dia, 

com a criança apresentando desempenho motor abaixo do padrão normal quando comparado 

com outras crianças da mesma idade e inteligência. De acordo com o DSM-IV-TR, a 

prevalência da TDC é estimada em cerca em 6% na faixa etária de 5 a 11 anos. Dependendo 
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dos testes e critérios utilizados, a estimativa desta população pode aumentar chegando até 

aproximadamente 22% como apontado por Cermak, Gubbay e Larkin (2002). Estudo feito por 

Smits-Engelsman, Niemeijer e Van Galen (2001) mostrou uma relação de cinco meninos para 

duas meninas apresentando dificuldades na destreza manual. Quando consideradas as 

dificuldades motoras de modo geral, do total de 12 crianças que participaram do estudo, dois 

meninos e uma menina foram diagnosticados apresentando tais dificuldades.  Quando da 

avaliação das dificuldades motoras de crianças, é importante considerar o desempenho motor 

em várias tarefas e as especificidades relativas à idade e ao gênero. 

Entre as características marcantes das crianças com TDC destacam-se a 

descoordenação, as dificuldades em habilidades motoras finas e/ou grossas, a discrepância no 

desempenho de algumas habilidades simples como amarrar um tênis e vestir uma camiseta, a 

dificuldade para aprender habilidades motoras novas, o equilíbrio pobre, e a dificuldade em 

trocar velocidade por precisão e vice-versa. Diante de crianças identificadas com o TDC 

verificamos que formam um grupo bastante heterogêneo, pois cada uma delas pode apresentar 

um conjunto único de dificuldades. Esta heterogeneidade observada neste grupo está presente 

também na nomenclatura utilizada ao longo dos anos para a identificação do grupo como, por 

exemplo, disfunção perceptivo-motora, problemas ou dificuldades de coordenação, e dispraxia. 

Nos últimos 30 anos, um bom número de estudos sobre o TDC ampliou bastante 

o corpo de conhecimento sobre a natureza das dificuldades apresentadas por seus portadores 

e não há consenso ainda quanto à etiologia.  Os estudiosos têm considerado como fatores 

determinantes, ainda que não mutuamente exclusivos, lesões ou disfunções cerebrais, 

predisposição genética, dificuldades no processamento de informação, e pouca estimulação 

ambiental (CERMAK et al., 2002). Ainda, alguns estudiosos sugerem que as deficiências 

motoras apresentadas por crianças diagnosticadas com TDC estariam relacionadas com 

dificuldades no controle motor necessário para inicio, execução e finalização de habilidades 

motoras (JOHNSTON, BURNS, BRAUER & RICHARDSON, 2002). Esses déficits podem estar 

associados a um baixo nível de organização neuromuscular que consequentemente causa um 

baixo nível de desempenho por parte dessas crianças (RAYNOR, 2001). Na comparação feita 

por Johnston e colaboradores (JOHNSTON et al., 2002) entre crianças com e sem o 

Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação, ficou evidente que as crianças com TDC 

levaram mais tempo para responder a estímulos visuais assim como para executar o 

movimento desejado quando comparadas com crianças sem tal transtorno. Estes autores 

sugerem que esses déficits poderiam estar associados a problemas na ativação coordenada 

dos músculos responsáveis pela postura e, conseqüentemente, crianças com TDC 

apresentariam menor flexibilidade de adaptação às exigências da tarefa. 

 Alguns pesquisadores relatam ainda que o TDC deveria estar associado a 

outras desordens como o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Quando 
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comorbidades estão presentes, então os problemas encontrados são mais severos do que se 

tivessem ocorrido isoladamente. De acordo com Martin e colaboradores (MARTIN, PIEK &  

HAY, 2006), a incidência dessas cormobidades é maior em meninos quando comparado com 

meninas. Outros fatores como problemas psicossociais, emocionais e de desempenho 

acadêmico abaixo do esperado podem também estar relacionados tanto com o TDC como com 

a TDAH.  Todavia, de acordo com Sergeant et al, (2006), os diagnósticos do TDC e da TDAH 

não estão necessariamente relacionados. 

A fim de investigar a contribuição de um programa de intervenção no nível de 

desempenho motor em crianças com TDC, Smits-Engelsman e colaboradores (2001) 

verificaram a relação entre a qualidade de escrita e problemas motores finos. As crianças 

passaram por sessões de intervenção de natureza fisioterápica durante três meses. Os 

resultados indicaram que as crianças com TDC apresentaram melhora na qualidade de escrita, 

mas as estratégias motoras utilizadas para a obtenção deste resultado eram diferentes 

daquelas usadas pelas crianças do grupo controle (sem TDC). Baseados nos resultados, os 

autores sugerem que problemas com a escrita são acompanhados de déficits motores finos, e 

que esta relação pode estar associada a uma falta de adaptação relacionada com a precisão 

espacial na realização da escrita. 

No projeto do Núcleo de Ensino (PROGRAD/UNESP) desenvolvido em 2006, 

buscamos aprofundar nossos conhecimentos sobre crianças identificadas como portadoras do 

Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação e, em especifico, detectar se a proporção 

destas crianças, na faixa de 9-10 anos de idade, na população de uma escola de nosso 

contexto educacional é semelhante à incidência em outras populações já estudadas. 

Buscamos ainda verificar se as diferenças em função do gênero estariam relacionadas com as 

habilidades motoras utilizadas para avaliação do nível de desempenho motor. 

 A identificação de crianças portadoras do Transtorno do Desenvolvimento da 

Coordenação pode ser feita de diferentes maneiras. Nos últimos anos, a bateria de teste 

Movement Assessment Battery for Children (M-ABC) (HENDERSON &  SUGDEN, 1992) 

padronizada na Europa e amplamente utilizada na América do Norte, Europa e Ásia tem sido a 

mais freqüentemente utilizada na avaliação do desempenho de habilidades motoras de 

crianças com a identificação daquelas portadoras do Transtorno do Desenvolvimento da 

Coordenação (GEUZE, JONGMANS, SCHOEMAKER & SMITS-ENGELSMAN, 2001). O M-

ABC foi construído para as faixas etárias de 4-6 anos, de 7-8 anos, de 9-10 anos e 11-12 anos 

de idade. Cada tarefa é específica para a faixa etária correspondente e utiliza ferramentas 

apropriadas construídas pela “The Psychological Corporation”. Para o presente estudo foram 

seguidas normas de aplicação recomendadas no manual que acompanha o material especifico 

do M-ABC. Os avaliadores receberam treinamento para aplicação da bateria e eram alunos de 
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graduação, alunos de pós-graduação e pesquisadores do LABORDAM (Laboratório de 

Desenvolvimento e Aprendizagem Motora IB/RC). 

MÉTODO 

Participantes: Participaram do estudo 246 crianças com idade entre 9 e 10 anos, alunos de 

uma escola municipal do interior de São Paulo (EMEIEF Maria Apparecida de Luca Moore), 

que tiveram autorização de seus responsáveis através da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com as normas estabelecidas pelo 

Comitê de Ética IB/RC. 

Procedimentos: Foi utilizado o Movement Assessment Battery for Children (M-ABC) 

(HENDERSON &  SUGDEN, 1992), que combina dados quantitativos e qualitativos do 

comportamento motor obtidos em oito tarefas divididas em três categorias� destreza manual 

(três tarefas), habilidades com bola (duas tarefas) e equilíbrio estático e dinâmico (três tarefas). 

Um escore é atribuído à performance em cada tarefa e pode variar de zero a cinco. Esta 

pontuação é feita com base no tempo de execução da tarefa ou no número de execuções 

corretas, sendo o escore zero atribuído à melhor performance. O escore global é a somatória 

do escore de todas as tarefas podendo variar de zero a 40. Através do M-ABC, é possível 

identificar também se a criança é portadora do TDC em uma categoria como por exemplo, na 

destreza manual. 

Ao longo do ano de 2006, as crianças foram avaliadas pelo M-ABC (HENDERSON &  

SUGDEN, 1992) nos três testes de destreza manual, sendo dois destes pontuados por tempo e 

um por precisão; em seguida realizavam os dois testes de habilidades com bola cuja avaliação 

era feita com base no melhor desempenho e, por fim, eram avaliadas nas três atividades de 

equilíbrio estático e dinâmico, também pontuadas por tempo e desempenho. Uma breve 

descrição dos testes para as três categorias (destreza manual, habilidades com bola e 

equilíbrio estático e dinâmico) na faixa etária 9-10 anos � apresentada a seguir. 
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Destreza Manual: 

1. Deslocando fileiras de pinos; pinos são colocados em uma placa de madeira quadrada 
com furos de forma que a primeira fileira fique vazia. Segurando a placa com a mão não 
preferida, a criança deve passar os pinos de uma fileira para a anterior, com a mão preferida, 
até completar a tarefa. O tempo de execução de cada tentativa é registrado numa ficha 
individual que acompanha o material do teste. 

2. Rosqueando porcas no parafuso: É dado à criança um parafuso com uma porca fixa e três 
porcas soltas. A tarefa consiste em rosquear as porcas soltas, uma de cada vez, até tocar a 
porca fixa, o mais rápido possível e da maneira que achar mais funcional. � registrado o tempo 
de execução de cada tentativa. 

3. Traçado da flor: A criança deve traçar uma linha contínua no espaço entre duas linhas 
limítrofes de um desenho pré-estabelecido, tentando não ultrapassar esses limites. � registrado 
o número de erros de cada tentativa. Se a criança não cometer nenhum erro na primeira 
tentativa, é atribuído o escore zero e ela não necessita repetir a tarefa. 

Habilidades com bola: 

1. Recepção da bola com as duas mãos: A criança se posiciona em pé, de frente para uma 
parede, a uma distância demarcada no chão por uma linha. Ela deve jogar a bola na parede, 
pegando-a com as duas mãos antes que caia no chão. � registrado o número de recepções 
corretas que a criança realiza. 

2. Lançando o saco de feijão na caixa: Posicionada atrás de uma marca pré-determinada, a 
criança deve lançar com uma das mãos um saquinho de feijão para dentro de uma caixa alvo, 
procurando acertar o maior número de vezes. � registrado o número de acertos do conjunto de 
tentativas. 

Equilíbrio estático e dinâmico: 

1. Equilíbrio em uma perna sobre uma placa: A tarefa consiste em equilibrar-se em um dos 
pés sobre uma placa, flexionando a perna livre sem tocá-la no solo.  Ambas as pernas são 
testadas. Em cada tentativa, o tempo gasto na execução com sucesso é registrado. 

2. Saltando pelos quadrados: A tarefa consiste em inicialmente a criança apoiar-se em um pé 
sobre o primeiro de uma seqüência de quadrados desenhados no chão. A seguir, ela deve 
realizar saltos para frente, de quadrado em quadrado, parando no último deles. A criança 
escolhe com qual perna irá saltar primeiro sendo que ambas as pernas são testadas. É 
registrado o número de saltos corretos em cada tentativa. 

3. Equilíbrio da bola: À criança é fornecida uma placa de madeira quadrada, e uma bolinha de 
tênis. A tarefa consiste em manter a bolinha sobre a placa enquanto caminha em um percurso 
pré-determinado. Em cada tentativa, é registrado o número de vezes que a bolinha é 
derrubada. 

A aplicação da bateria durava cerca de 30 minutos e as crianças foram testadas 

individualmente, em ambientes da própria escola, previamente preparados para tal fim. Assim 

que a criança adentrava a sala de coleta de dados de destreza manual, lhe era solicitado 

escrever o próprio nome em um caderno e o experimentador registrava na folha de controle a 

mão utilizada como a dominante. 
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Após a coleta dos dados, eles eram então digitados numa planilha Excel e 

atribuído o escore ao desempenho de cada criança em cada teste em função de sua idade 

cronológica. Conforme as normas do M-ABC, o escore global resulta da somatória dos escores 

de todos os componentes e a criança que apresentar escore abaixo do 5º percentil é 

identificada como portadora do TDC; entre o 5º e o 15º percentil é identificada como em risco 

de desenvolver o transtorno; e acima do 15º percentil como sem o TCD.  Além da escala para 

identificação dos portadores do TDC com base no escore total de cada criança, foi feita 

também a identificação dos portadores do TDC com base no escore obtido em cada categoria 

do teste, isto é, na destreza manual, nas habilidades com bola e no equilíbrio estático e 

dinâmico, com critério semelhante ao do escore total. 

RESULTADOS 

De um total de 246 crianças testadas (111 meninos e 135 meninas), a incidência 

de crianças identificadas com o TDC foi 26 (10,6%); a incidência de crianças cujo escore total 

indicou risco de TDC foi 36 (14,6%) e, finalmente, 184 (74,8%) crianças obtiveram escore total 

acima do 15º percentil, identificadas sem o TDC (Tabela 1). De modo geral, esta distribuição 

está próxima do que tem sido relatado na literatura em outros estudos, independentemente da 

faixa etária. 

Tabela 1. Freqüência absoluta de crianças sem TDC, em risco e com TDC, em função do gênero. 
 

  Meninos Meninas Total 
Sem TDC 92 92 184 
Em risco 14 22 36 
Com TDC 5 21 26 
TOTAL  111 135 246 

 Tendo em vista as características culturais e ambientais da região sudeste do 

Brasil e os testes empregados no M-ABC, elaborado em um outro contexto sócio-cultural, 

consideramos importante verificar os resultados obtidos pelos meninos e meninas.  Uma vez 

que neste estudo tivemos um número maior de meninas do que meninos, então, para fins de 

análise, foi necessário verificar a freqüência relativa de incidência de crianças sem TDC, em 

risco, e com TDC, em função do gênero. A Figura 1 permite visualizar tal distribuição nos dois 

grupos. 
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                           A - MENINOS                       B - MENINAS 
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Figura 1. Distribuição de freqüência relativa (%) de meninos (A) e meninas (B) em função  do resultado 

do M-ABC (sem TDC, em risco, e com TDC). 

Como pode ser observado, a porcentagem de meninos com TDC (5%) e em 

risco (13%) � menor do que o observado entre as meninas (16% e 16% respectivamente).  Tal 

resultado, baseado no escore total obtido pela criança no M-ABC, não confirma o que tem sido 

relatado na literatura, pois alguns estudos indicam não haver diferença entre meninos e 

meninas com TDC e outros estudos indicam que a porcentagem de meninos seria maior do 

que a de meninas (LARKIN & ROSE, 2005). 

Tendo em vista que o M-ABC foi elaborado de modo que a presença do TDC 

possa ser identificada em cada uma das categorias, foi obtida a freqüência absoluta e relativa 

do numero de crianças sem TDC, em risco e com TDC na destreza manual, nas habilidades 

com bola e no equilíbrio. O fato de uma criança apresentar um fraco desempenho em uma das 

categorias que a leve a ser identificada com o TDC nesta categoria, não indica que a criança 

apresenta o TDC no escore global. A distribuição de freqüência relativa de crianças sem TDC, 

em risco e com TDC por categoria (destreza manual, habilidades com bola e equilíbrio estático 

e dinâmico) é apresentada na Figura 2. 
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Figura 2. Freqüência relativa (%) de crianças sem TDC, em risco, com TDC em cada uma das categorias 
do M-ABC (DM = destreza manual, HB = habilidades com bola e EED = equilíbrio estático e 
dinâmico). 

Como era esperado, com base na literatura, a grande maioria de crianças não 

apresenta dificuldade em realizar as tarefas das três categorias, portanto não apresenta o TDC. 

A distribuição de freqüência relativa de crianças sem TDC, em risco e com TDC na destreza 

manual é bastante semelhante à nas habilidades com bola. Se focalizarmos os resultados 

relativos à freqüência de crianças com TDC nas três categorias detectaremos uma diminuição 

quase que linear da destreza manual para as habilidades com bola e desta para o equilíbrio 

estático e dinâmico. Ainda, as tarefas de equilíbrio foram executadas com sucesso por quase 

todas as crianças, uma porcentagem aproximada de 10% encontrou serias dificuldades nas 

habilidades com bola e, finalmente, aproximadamente 15% das crianças encontraram também 

séria dificuldade motora na destreza manual. 

Diante da diferença de gênero detectada na identificação de crianças com TDC 

com base no escore total, o passo seguinte foi verificar a freqüência relativa de meninos e 

meninas diagnosticados com TDC, sem TDC ou em de risco de apresentar tal Transtorno em 

cada um das categorias: destreza manual, habilidades com bola e equilíbrio estático e 

dinâmico. Os resultados são apresentados na Figura 3. 

Levando em consideração as habilidades do M-ABC, os resultados indicam 

haver diferença de gênero nas tarefas de destreza manual, pois existem 19 meninos e 19 

meninas identificados com TDC nesta categoria. � exatamente esta categoria que contribui 

para que a criança seja identificada com o TDC no escore global, principalmente do sexo 

feminino, pois das 19 meninas identificadas com TDC na destreza manual, 16 delas foram 

identificadas com TDC no escore global. Por outro lado, apenas 5 dos 19 meninos identificados 

com TDC na destreza manual foram identificados com TDC no escore global. Com relação aos 

resultados de equilíbrio estático e dinâmico, meninos e meninas apresentaram desempenhos 

semelhantes, pois duas meninas e um menino foram identificados com TDC nesta categoria e 

também identificadas com TDC no escore global. 
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A – DESTREZA MANUAL 

0

20

40

60

80

100

sem TDC em risco com TDC

F
re

q
uê

n
ci

a 
R

el
at

iv
a 

(%
)  

  

Meninos Meninas

 

B – HABILIDADES COM BOLA 
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C – EQUILÍBRIO ESTÁTICO E DINÂMICO 
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Figura 3. Freqüência relativa (%) de meninos e meninas em função das habilidades destreza manual (A); 
habilidades com bola (B) e equilíbrio estático e dinâmico (C) do M-ABC. 
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Nítida diferença pode ser observada nas habilidades com bola e foram as 

meninas que apresentaram desempenho inferior ao dos meninos. Chamamos a atenção para o 

baixo nível de desempenho das meninas nesta categoria, pois foram identificadas com TDC 

nas habilidades com bola 24 meninas, sendo que 9 delas foram também diagnosticadas com o 

TDC no escore global. Por outro lado, os resultados apontam apenas um dos meninos com 

TDC nesta categoria e no escore global. Em resumo, nos grupos de portadores do TDC e em 

risco, a freqüência de meninas é maior que a de meninos e, entre os não portadores de TDC, a 

freqüência delas é menor que a dos meninos. 

Estes resultados indicam que a identificação das meninas com TDC no escore 

global se dá não somente pelo pior desempenho em destreza manual, mas pela somatória dos 

escores das categorias habilidades com bola e destreza manual. Por sua vez, os meninos não 

encontraram dificuldade nas habilidades com bola e, conseqüentemente, a somatória dos 

escores deles, nas três categorias, ficava abaixo do critério para o diagnóstico de TDC. 

DISCUSSÃO 

O presente estudo buscou identificar dentre 246 crianças de uma escola 

municipal do interior de São Paulo, aquelas que apresentassem o TDC como resultado do 

desempenho no M-ABC. Buscou ainda comparar a performance dessas crianças quanto ao 

gênero e habilidade. Os resultados mostraram que, de acordo com a literatura, a incidência do 

TDC encontrada no presente estudo está de acordo com o esperado, pois identificamos 26 

crianças com TDC, apontando uma margem de 10,6% da população analisada. 

Com base nos resultados, podemos afirmar que o M-ABC é um bom instrumento 

para a identificação de crianças que apresentam o Transtorno do Desenvolvimento da 

Coordenação, porém deve-se ressaltar que muitas variáveis externas, observadas pelos 

avaliadores, podem interferir no resultado, como por exemplo as dificuldades na compreensão 

da tarefa por parte de alguns alunos. Observamos também que o fato da criança gostar da 

tarefa também pode influenciar em seu desempenho, motivando-a a executá-la bem ou a se 

esforçar para tal. 

De modo geral, poucas são as diferenças no desempenho motor nos primeiros 

anos de escolarização. Nos anos seguintes, há um aumento gradativo nas diferenças de 

gênero na execução da maioria das tarefas motoras. Durante a puberdade e ao longo da 

adolescência, essas diferenças tendem a aumentar (NELSON, THOMAS, NELSON & 

ABRAHAM, 1986). Tendência dos meninos apresentarem melhores resultados em relação às 

meninas, nas idades de 9-10 anos e 11-12 anos nas habilidades de arremessar e receber uma 

bola foram apontadas por Nelson e colaboradores (1986). Isso explicaria a maior incidência de 

meninas com TDC na categoria habilidades com bola. Na faixa etária de 4-6 anos, a tendência 
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favorece as meninas na execução da tarefa de destreza manual do traçado e, 

conseqüentemente, com um maior número de meninos identificados com TDC na categoria de 

destreza manual. Estes resultados indicam diferentes tendências relacionadas com o gênero 

ao longo do desenvolvimento (LARKIN &  ROSE, 2005). 

Sabendo que a cultura brasileira valoriza bastante o futebol, praticado 

principalmente pelos homens, então isso poderia ser utilizado como justificativa para a 

dificuldade encontrada pelas meninas em desempenhar habilidades com bolas. Por�m, os 

testes com bola do M-ABC são executados com as mãos o que invalida tal argumento. Assim, 

acreditamos que o resultado apresentado pelas meninas nesta habilidade reflete o pouco 

contato que elas têm com a bola. Convém lembrar que as habilidades com bola desempenham 

importante papel no desenvolvimento motor do ser humano, principalmente nas relações 

espaciais e temporais com o ambiente. A inabilidade apresentada pelas meninas nas tarefas 

com bola torna-se uma questão preocupante que merece especial atenção dos professores de 

educação física, dos pais e dos professores de classe do ensino fundamental. 

CONCLUSÃO 

Diante dos objetivos deste estudo, podemos afirmar que o M-ABC se mostrou 

adequado para avaliar crianças com dificuldades motoras, mais especificamente, diagnosticar 

aquelas com o Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação. Os resultados dos testes 

motores indicam que no grupo de crianças identificadas com TDC (10,6%), a maior incidência 

tanto para risco quanto para TDC foi encontrada nas meninas. Análise dos resultados das 

meninas nas três categorias indicam que os piores resultados estão nas categorias destreza 

manual e habilidades com bola. Para os meninos, as dificuldades motoras foram detectadas 

apenas na destreza manual. Este resultado explica o porquê no computo geral, o número de 

meninos identificados com TDC é menor do que o de meninas. O viés apresentado nos 

resultados na categoria habilidades com bola em favor dos meninos pode ser apontado como 

responsável pelas diferenças de gênero captadas no presente estudo. Se existe uma tendência 

de meninas apresentarem baixo resultado nas habilidades com bola e, conseqüentemente, 

serem consideradas portadoras ou em risco de TDC, questionamos: estaria o problema nas 

práticas culturais com pouca oportunidade e estímulo em atividades com bola oferecidas às 

meninas, ou em uma das categorias do M-ABC? Desmistificando a idéia de que os meninos 

são mais “descoordenados”, nos preocupamos com as implicações da afirmação de que as 

meninas possam ser mais “descoordenadas” e isto nos incentiva e desafia a continuar 

investigando a questão do gênero na população com dificuldades motoras. 
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