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Introdução
Escrever é dominar uma tecnologia que possibilita a expressão e a comunicação. Mesmo face ao desenvolvimento de outras tecnologias como a informática, que tem viabilizado um outro modo para o escrever, a escrita manual faz parte das habilidades que o indivíduo deve desenvolver para se inserir no mundo letrado. 
Ainda que a escrita seja considerada como meio de expressão e comunicação, é preciso admitir a importância do ato motor que possibilita o seu registro gráfico. Muito antes de freqüentar a escola, a criança já vivencia experiências gráficas possibilitadas tanto pelo contínuo processo de mudança de suas capacidades estruturais e funcionais nos domínios cognitivo e motor quanto na interação que ela estabelece com os diferentes modelos de escrita ou com a produção gráfica daqueles que escrevem.
Com base nessas idéias e nas observações de atividades realizadas com crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental que apresentavam dificuldades motoras para realizar diversas tarefas No ano de 2004, as crianças referidas participaram de um projeto do Núcleo de Ensino da Unesp-Rio Claro que tinha como objetivo investigar os efeitos da prática de estruturas rítmicas na aprendizagem de habilidade motoras em diferentes níveis de coordenação (coordenação motora grossa e fina (escrita) e coordenação bimanual)., surgem as seguintes indagações: o nível de desenvolvimento motor da criança pode indicar algo sobre as dificuldades motoras encontradas durante a aprendizagem da escrita na escola? Os professores conseguem identificar esse tipo de necessidade? Existe relação entre o desenvolvimento motor e a aprendizagem motora da escrita? 
Sobre a idéia de que as mudanças no desenvolvimento incidem diretamente no comportamento motor, De Ajuriaguerra et al (1988) afirmam que a capacidade gráfica da escrita evolui com a idade e esta evolução ocorre em paralelo ao desenvolvimento geral do indivíduo e, de certa forma, constitui-se num reflexo deste desenvolvimento. Tinós, Hatore e Calvo (2005) verificaram que crianças com dificuldades na realização de tarefas que envolviam coordenação motora, como a escrita, apresentaram idade motora abaixo da normalidade. Os autores ainda apresentam um dado importante relacionado à capacidade da avaliação subjetiva que os professores realizam de seus alunos indicando que, no contexto estudado, ela se mostrou útil e forneceu dados complementares à avaliação objetiva implementada na ocasião.
Portanto, o objetivo do presente estudo foi de verificar se crianças indicadas por seus professores como apresentando dificuldades motoras no aprendizado da escrita apresentam atraso motor.

Considerações sobre a habilidade da escrita e sua aprendizagem
O processo de aquisição dos elementos necessários para o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita inicia-se antes mesmo da criança receber a instrução formal.  Tanto as competências cognitivas quanto as habilidades motoras devem ser consideradas para a aprendizagem da escrita visto serem necessárias para que a criança, que está sendo alfabetizada, possa alcançar os saberes básicos da língua (NICOLAU, 1997). Além dos processos cognitivos, que são de extrema importância para a escrita, outros aspectos como a percepção visual (reconhecimento e identificação de formas), a discriminação visual (distinção de formas gráficas relativamente semelhantes), e a memória visual são citados por Rebelo (1992) como os fatores que mais influenciam a aprendizagem das crianças. Vale destacar ainda que a atenção, a concentração, a motivação e a memória também ocupam papel de destaque neste processo. Além dos aspectos já citados, Poppovic (apud DESSEN; BRITO, 1984) aponta outros, a saber: a discriminação auditiva da composição dos sons, decodificação de sons em imagens visuais adquiridas, organização e orientação espacial, seqüência temporal, coordenação motora fina, conhecimento e controle do próprio corpo e simetria lateral em relação ao espaço disponível para a ação motora. 
Mas a escrita é aprendida como uma habilidade motora? Segundo Kelso (1995), a aprendizagem é um processo para se adquirir uma habilidade, envolvendo a mudança do comportamento através da prática ou da experiência. Apesar disso, para o autor, a capacidade para aprender é a principal característica da vida, que dota o organismo de recursos para escapar da limitação na construção de um repertório de comportamento. Dessa forma, tal capacidade é dada pelo background do indivíduo, ou seja, aquilo que a criança constrói durante o seu desenvolvimento, seja em situações da vida familiar e/ou escolar, compõe o background necessário para que a aprendizagem da escrita ocorra.
Kelso (1995) argumenta que isto pode ser avaliado cuidadosamente antes de expor o indivíduo a uma nova tarefa. A aprendizagem, nesta visão, ocorre como uma modificação específica em padrões comportamentais já existentes no sentido da tarefa a ser aprendida. Geralmente, as maneiras de tratar o indivíduo podem ser uma unidade significativa de análise porque cada pessoa traz uma história pessoal de experiências dentro do ambiente de aprendizagem, o que acaba por mudar o desempenho da tarefa.
Partindo da idéia de que a experiência do indivíduo influencia o desempenho da tarefa, podemos entender que essa experiência é composta pela prática daquilo que será aprendido, no caso, a escrita. Para Magill (2000), a aprendizagem é considerada como uma mudança na capacidade do indivíduo em executar uma tarefa, sendo esta mudança produto da prática, provocando uma melhoria relativamente permanente no desempenho. No seu cotidiano, tanto em casa como na escola, a criança está envolvida em situações nas quais ela pode experimentar a escrita, constituindo inclusive, um corpo prático dessa escrita.
Segundo De Meur e Staes (1984), a criança deve ser exposta ao exercício motor para a escrita a fim de que ocorra o domínio do gesto, sem que sejam reprimidas as possibilidades da expressão gráfica espontânea. A grande questão é como encontrar estratégias de contextualização dessa prática sem desconsiderar que a escrita não é composta apenas da ação e que o foco de sua aprendizagem deve estar, também, no domínio dos significados. Assim como a aprendizagem de qualquer outra habilidade motora é melhorada com a prática, o desempenho da escrita também é.
Cabe ressaltar que o processo de aquisição da escrita é também um processo de aquisição de uma habilidade motora, uma vez que ele só estará completo quando a criança tiver domínio de todos os componentes nele envolvidos.

Método
Participaram do estudo 26 crianças de ambos os sexos, com idades entre 6 e 9 anos (90,88 meses) que freqüentam a 1ª série em uma escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental da rede pública de um município do interior paulista. Dos 26 participantes, 13 (grupo I) foram indicados pelas professoras como apresentando dificuldades motoras de escrita e os demais (grupo II) foram selecionados com base no sexo e na data de nascimento dos indicados mas que não apresentavam dificuldades. Em seguida, foi realizada a avaliação de desenvolvimento motor proposta por Rosa Neto (2002). Essa avaliação é composta por um conjunto de tarefas relacionadas às áreas de motricidade fina, motricidade global, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial e lateralidade. Após a aplicação, foram obtidos os quocientes motores que são calculados com base na pontuação das tarefas de cada área e na idade cronológica da criança. Posteriormente, de acordo com a pontuação obtida cada criança foi classificada em um dos sete níveis do desenvolvimento motor, a saber: muito inferior, inferior, normal baixo, normal médio, normal alto, superior e muito superior.

Discussão dos resultados e considerações
	A partir da classificação das crianças nos diferentes níveis de desenvolvimento obtivemos, no grupo I, 15% com atraso motor; 15% acima do nível de normalidade e as demais apresentando desenvolvimento motor normal. No grupo II, todas as crianças apresentaram desenvolvimento motor normal. 
Verificou-se que, ao contrário do que aponta a literatura, o nível de desenvolvimento motor das crianças não influencia nas dificuldades apresentadas por elas durante a realização das tarefas de escrita. No que se refere identificação das dificuldades dos alunos por suas professoras observamos que há possibilidade dessas dificuldades estarem relacionadas a outros aspectos que não o motor. Cabe ressaltar que não foi feita nenhuma avaliação de escrita em específico e que a sondagem feita costumeiramente pelas professoras no início do ano só responda ao nível de construção de escrita em que as crianças se encontravam.
Ainda assim, não se pode deixar de considerar que aspectos relacionados ao  desenvolvimento motor como as coordenações motoras grossa e fina e a organização espaço-temporal são elementos importantes para que haja aprimoramento da habilidade da escrita e que atenção deve ser dada a isso sem que se precise retomar práticas relacionadas ao treino motor. As experiências motoras que as crianças constroem em sua vida familiar e escolar contribuem sobremaneira para a construção da escrita no que tange ao domínio dos significados.
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