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                     RESUMO 

 

A criança com dificuldade de aprendizagem só será capaz de se 

apropriar da linguagem simbólica após a apropriação e domínio das habilidades motoras, 

tal pensamento nos remete a uma reflexão acerca da importância das aulas de educação 

física para que os alunos com ou sem dificuldades de aprendizagem, alcancem um 

desenvolvimento global satisfatório. Através do estimulo motor nas aulas de educação 

física é possível corrigir a disfunção psicomotora e promover a maturação neurofuncional 

nas crianças com dificuldades de aprendizagem. 

 

A educação física adquire papel importante na medida em que estrutura o 

ambiente adequado para o desenvolvimento motor da criança, oferecendo experiências, 

apresentando-se como promotora do desenvolvimento global. 

 

Palavras–chave: Dificuldades de aprendizagem, déficit motor, educação física e motricidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo a seguir aborda as dificuldades de aprendizagem no ensino 

fundamental, problema cada vez mais comum e as conexões existentes entre o 

desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento motor. 

 

A escolha deste tema surgiu através da observação em nosso estágio 

supervisionado e em diálogos informais com professores que atuam com os alunos em sala de 

aula. Notamos que muitos alunos com dificuldades nas aulas de educação física, também 

apresentam um atraso em relação às demais disciplinas. 

 

Discutiremos as trajetórias que o aluno percorre para construir seu 

conhecimento entre 0 aos 6 anos de idade e os conflitos com os quais se depara ao ingressar 

no ensino fundamental. 

 

Temos o objetivo de buscar intervenções que possam contribuir com o 

desenvolvimento global destes alunos, para isto precisamos entender a relação existente entre 

os aspectos cognitivos e motores e quais conexões os alunos utilizam para se apropriar do 

conhecimento. 

 

Por meio deste estudo, buscamos a resposta de: como o professor de 

educação física pode atuar com os alunos que possuem dificuldades de aprendizagem de 

modo que promova uma melhora na aquisição de novos conhecimentos através de estimulo na 

área motora? 

 



 

A pesquisa bibliográfica contém artigos, livros e documentos que 

envolvem teorias, testes e opiniões acerca deste tema. 

 

Para melhor entendimento sobre este tema, iniciaremos nossa pesquisa 

definindo o que são dificuldades de aprendizagem e quais fatores podem causá-las e em 

seguida nos focaremos nas dificuldades de aprendizagem causadas por déficit da motricidade 

e déficit nas interações sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

 

 

2. O QUE SÃO DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E QUAIS SUAS POSSÍVEIS 

CAUSAS 

 

 

 

De acordo com Rosa Neto et al. (2009), as dificuldades de aprendizagem 

são perturbações do desenvolvimento decorrente de conhecimentos em algumas áreas 

neurológicas, na genética e nos exames de imagem.  

 

 Considerando que muitos fatores podem desencadear déficit no 

desenvolvimento do indivíduo e que as dificuldades na aprendizagem podem estar associadas, 

torna-se fundamental uma análise dos fatores que podem ocasionar o déficit de 

desenvolvimento e as características psicossociais em crianças com indicadores de 

dificuldades na aprendizagem escolar. 

 

De acordo com Rosa Neto et al. (2009), o atraso global do 

desenvolvimento motor é a principal causa das dificuldades de aprendizagem. Durante 

seu estudo avaliou crianças normais e com dificuldades de aprendizagem através de 

testes motores, os quais constataram que crianças com dificuldades de aprendizagem 

apresentam déficit motor. 

 

 

(...) os problemas de aprendizagem não são 

restringíveis nem a causas físicas ou psicológicas, nem a análises das 

conjunturas sociais. É preciso compreendê-los a partir de um enfoque 

multidimensional, que amalgame fatores orgânicos, cognitivos, afetivos, 

sociais e pedagógicos, percebidos dentro das articulações sociais. Tanto 

quanto a análise, as ações sobre os problemas de aprendizagem devem 

inserir-se num movimento mais amplo de luta pela transformação da 

sociedade. Scoz (1994: 22) 

 



 

  Após analisarmos a bibliografia deste estudo observamos que as causas mais 

frequentes das dificuldades são: déficits sensoriais; atraso no desenvolvimento global; atraso no 

desenvolvimento psicomotor; interferências socioeconômicas e perturbações específicas do 

desenvolvimento como desatenção, hiperatividade, dislexia, discalculia, dislalia e disgrafia. 

 

 Moreira, Fonseca e Diniz (2000), realizaram um estudo com crianças com 

dificuldades de aprendizagem o qual constatou que crianças com dificuldades de aprendizagem 

possuem imaturidade no desenvolvimento neurofuncional e psicofuncional, sendo que apresentam 

disfunção apenas nos sinais psicomotores. Neste caso o cérebro da criança com dificuldade de 

aprendizagem precisa organizar primeiro as sensações e os movimentos para depois organizar os 

símbolos. 

 

"Ao lado do pequeno grupo de crianças que apresenta Transtornos de 

Aprendizagem decorrente de imaturidade do desenvolvimento e/ou 

disfunção psiconeurológica, existe um grupo muito maior de crianças que 

apresenta baixo rendimento escolar em decorrência de fatores isolados ou 

em interação. As alterações apresentadas por esse contingente maior de 

alunos poderiam ser designadas como “dificuldades de aprendizagem”. 

Participariam dessa conceituação os atrasos no desempenho escolar por falta 

de interesse, perturbação emocional, inadequação metodológica ou mudança 

no padrão de exigência da escola, ou seja, alterações evolutivas normais que 

foram consideradas no passado como alterações patológicas". Moojen 

(1999) 

 

 

Os problemas de aprendizagem afetam uma em cada 10 crianças em 

idade escolar. São problemas que podem ser detectados em crianças a partir dos cinco anos de 

idade e constituem uma grande preocupação para muitos pais, já que afetam o rendimento 

escolar e as relações interpessoais dos seus filhos. 

 

Uma criança com problemas de aprendizagem pode ter um nível normal 

de inteligência, de acuidade visual e auditiva. É uma criança que se esforça em seguir as 

instruções, em concentrar-se, e portar-se bem em sua casa e na escola. Sua dificuldade está 

em captar, processar e dominar as tarefas e informações, e logo a desenvolvê-las 

posteriormente. A criança com esse problema não pode fazer o que outros com o mesmo nível 

de inteligência podem conseguir. 



 

 

A criança com problemas específicos de aprendizagem tem padrões 

pouco usuais em perceber as coisas no ambiente externo. Seus padrões neurológicos são 

diferentes das outras crianças da mesma idade. No entanto, têm em comum algum tipo de 

fracasso na escola ou em sua comunidade. 

 

Não é nada difícil detectar quando uma criança está tendo problemas para 

processar as informações e a formação que recebe. Os pais devem estar atentos e conscientes 

dos sinais mais frequentes que indicam a presença de um problema de aprendizagem, quando 

a criança: 

  

- Apresenta dificuldade para entender e seguir tarefas e instruções.  

- Apresenta dificuldade para relembrar o que alguém acaba de dizer.  

- Não domina as destrezas básicas de leitura, soletração, escrita e/ou 

matemática, pelo que fracassa no trabalho escolar.  

- Apresenta dificuldade para distinguir entre a direita e a esquerda, para 

identificar palavras, etc. Sua tendência é escrever as letras, palavras ou números ao contrário. 

- Falta-lhe coordenação ao caminhar, fazer esportes ou completar 

atividades simples, tais como apontar um lápis ou amarrar o cordão do sapato. 

- Apresenta facilidade para perder ou extraviar seu material escolar, 

como os livros e outros artigos. 

- Tem dificuldade para entender o conceito de tempo, confundindo o 

“ontem”, com o “hoje” e/ou “amanhã”. 

- Manifesta irritação ou excitação com facilidade. 

 



 

CAPÍTULO II 

 

 

3. RELAÇÃO ENTRE O DESENVOLVIMENTO MOTOR E A 

AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM SIMBÓLICA 

 

Marques, Rosa e Medina (2006, pág. 107), afirmam que: ”A aquisição 

das habilidades motoras está vinculada integralmente ao desenvolvimento da percepção de 

corpo, espaço e tempo”.  

 

Silva et al. (2006), apud Rosa Neto et al. (2006), se referem a existência 

de um vínculo entre déficit motor e dificuldades de aprendizagem. No mesmo texto 

refere-se aos esquemas e coordenações corporais como base da aprendizagem escolar e 

na conduta geral da criança.  

  

Para que haja êxito no processo de aprendizagem é fundamental o 

desenvolvimento desse conjunto de habilidades, sem as quais não é possível alcançar o 

desenvolvimento de forma global. 

 

 

 

Figura 1. Apropriação da linguagem simbólica através do movimento.  



 

 

“Antes de se apropriar dos símbolos a criança tem que fazer uso dos seus 

reflexos e conquistar seu corpo como um instrumento de liberdade 

gravitacional e espacial, e como um engenho de comunicação emocional. 

Algumas partes do cérebro devem encarregar-se controlar o corpo e a sua 

motricidade para que outras se disponibilizem para as imagens, os símbolos 

e mais tarde para as dimensões conceituais”. (Fonseca, 1998 pág. 184) 

 

 

Fatores como a autonomia, autoestima e interação podem ser trabalhados 

nas aulas a fim de auxiliar as crianças com dificuldades de aprendizagem. Os jogos presentes 

nas aulas de educação física contribuem na atenção e concentração, controle motor, 

desenvolvimento de sequencias e raciocínio lógico, desenvolvendo habilidades globais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

 

4. CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO POR MEIO DE 

INTERAÇÕES SOCIAIS  

 

 O movimentar-se é de grande importância biológica, psicológica, social 

e cultura, pois é através da execução dos movimentos que as pessoas interagem com o meio 

ambiente, relacionando-se com os outros, aprendendo sobre si, seus limites, capacidades e 

solucionando problemas. Para que estas habilidades sejam desenvolvidas é necessário que a 

criança tenha a oportunidade de desempenhá-las, por isso, a Educação Física adquire papel 

importante na medida em que pode estruturar o ambiente adequado para a criança, oferecendo 

experiências, apresentando-se como auxiliar e promotora do desenvolvimento humano. 

 

Para Ferreiro, E. ; Teberosky, A, 1979 a construção dos conhecimentos infantis 

se dá através dos estímulos que a criança recebe do meio. A criança recebe a informação e a 

contextualiza para depois confrontar seus resultados com outras crianças, este intercambio de 

informações irá gerar conflitos e na busca de soluções a criança irá ampliar seu leque de 

conhecimentos. 

 

“[...] a aprendizagem organizada converte-se em desenvolvimento mental e 

coloca em funcionamento uma série de processos evolutivos que nunca poderiam ocorrer à margem 

do aprendizado.” Vigotsky (1979, p.139). 

 

Wallon, Henry (1995), afirma que o movimento não se resume apenas em um 

deslocamento espacial, ele atribui significado nas relações entre a criança e o mundo, sendo o primeiro 

mecanismo utilizado para a apropriação de conhecimentos. Desta forma podemos dizer que o 

desenvolvimento motor gera um feedback de descobertas que possibilitarão a aquisição de novos 

conhecimentos. 

 



 

Todo o conhecimento começa por uma assimilação pelas estruturas e esquemas 

do sujeito dos dados que recebe do exterior. Estas estruturas e esquemas são os meios que permitem o 

conhecimento. Esta assimilação implica por sua vez a sua modificação. A acomodação consiste na 

modificação destas estruturas ou esquemas aos novos dados.  

 

A inteligência surge como o conjunto das estruturas e esquemas que o indivíduo 

dispõe em cada fase do seu desenvolvimento. A adaptação do organismo constitui a expressão 

do equilíbrio atingido entre a assimilação e a adaptação.  À medida que a criança tem contato com 

novos desafios é gerado um desequilíbrio, na busca de compreender o novo ela se adapta e assimila. 

 

 

 

Figura 2. Esquema de assimilação segundo Piaget. 

 

 

Quando estudamos a relação entre aprendizagem e desenvolvimento, dois 

autores se apresentam como muito importantes para fundamentar nossa reflexão, as teorias 

deles tem pontos em comum, mas é importante destacar os aspectos em que se diferenciam, 

oferecendo contribuições diversas para essa reflexão. Em La Taille; et alii (1992), 

conseguimos reunir um conteúdo significativo para embasar nossa pesquisa. 

 



 

O suíço Jean Piaget compreender como o conhecimento humano se 

constrói ao longo da vida, destacou a importância da atividade do sujeito no meio em que 

vive, considerando a interação entre individuo e ambiente como essencial na construção do 

psiquismo. 

 

Para Lev Vygotsky seu principal interesse era de compreender como o 

funcionamento psicológico do ser humano é fundamental nas relações sociais. Destacou a 

importância dos sistemas de representação simbólica, especialmente a língua, para a 

psicologia humana. 

 

A perspectiva construtivista de Piaget coloca a criança (e não o 

professor) como centro dos processos de aprendizagem. Atribui a ela um papel ativo como a 

responsabilidade por seu próprio processo de aquisição de conhecimentos, com isso, as 

atividades espontâneas da criança, a criatividade, a autonomia na resolução de situações-

problema e os erros infantis ganham relevo dentro do processo educativo. 

 

Para Piaget, uma criança só pode se apropriar de um conhecimento se 

compreender seu modo de construção, isto é se puder reconstruí-lo. Portanto agindo no 

mundo, a criança experimenta situações que desafiam seu raciocínio, e é a partir desse 

desequilíbrio cognitivo que ocorre a verdadeira aprendizagem.  

 

Vygotsky chama atenção para a rapidez do processo histórico que exige 

constante adaptação e renovação das ações humanas para acompanhar as condições da vida 

social, em contraste, as fixações biológicas da experiência seguem um ritmo muito mais lento, 

essa questão remete á discussão do papel da aprendizagem no desenvolvimento mental da 

criança. 

 

Para Piaget, o desenvolvimento do pensamento é a adaptação do 

individuo ao meio físico e social, ao passo que para Vygotsky o desenvolvimento do 



 

pensamento é um processo em que o sujeito transforma e é transformado pela realidade física, 

social e cultural em que se encontra. 

 

As contribuições de Vygotsky dão maior destaque ao papel da escola no 

desenvolvimento infantil. O aprendizado desperta vários processos internos de 

desenvolvimento, que ocorrem quando a criança interage com as pessoas do seu ambiente. 

Sendo assim, a qualidade dessas interações ganha uma dimensão de destaque, o que justifica 

uma analise mais profunda dos aspectos sociais na formação da criança. 

 

Vygotsky afirma que o aprendizado começa muito antes da entrada da 

criança na escola. Valoriza as formas de experiências individuais e de interação social que 

ocorrem fora dela. Enfatiza, porém, que o aprendizado escolar produz algo de novo no 

desenvolvimento infantil. Quando organizamos adequadamente, o aprendizado promove 

desenvolvimento mental e também desencadeia processos que não ocorreriam 

espontaneamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

 

 

5. CONFLITOS QUE OCORREM COM O ALUNO NO INGRESSO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

A infância é o período em que as experiências constroem o alicerce da 

edificação que irá abrigar os conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Desde a vida intrauterina, a 

criança passa a estabelecer interações com o seu entorno através dos movimentos que a levam para 

novas descobertas e novas curiosidades a cada dia. 

 

Ao ingressar no ensino fundamental a criança vê-se obrigada a despir-se de sua 

infância, para der lugar ao aluno. A criança entra em um universo cheio de regras, privações e 

imposições. Agora ela só poderá falar quando solicitada, só poderá levantar-se quando permitida e 

deverá substituir a interação pela absorção.     

                

Figura 3. Caricatura ilustrando a educação bancária. 

“Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que 

o educando, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e 

repetem. Eis a concepção de educação “bancária” da educação, em que a 



 

única margem da educação que se oferece aos educandos é a de receberem 

depósitos, guarda-los e arquivá-los.” Freire, 2000 p, 58. 

 

 

5.1  A TRANSIÇÃO DA CRIANÇA PARA ALUNO 

 

          Antes de qualquer análise devemos nos perguntar se as limitações 

específicas de cada criança estão sendo respeitadas e se as ferramentas as ferramentas necessária à 

apropriação do conhecimento estão sendo ofertadas. Ao refletirmos sobre esta indagação, nos 

remetemos para as metodologias utilizadas no passado, quando a criança despedia-se de sua ludicidade 

para o ingresso na "educação bancaria". 

 

            Lúria em 1929/1930 descreve como esta transição era mediada, [...] 

“este período primitivo da capacidade de ler e escrever da criança [...] chega ao fim quando o 

professor dá um lápis à criança. “(p.180). 

 

"Como qualquer outra função cultural, o desenvolvimento da escrita depende, 

em considerável extensão, das técnicas de escrita usadas e equivale essencialmente à substituição de 

uma técnica por outra." (p.180). 

 

          O ensino era considerado simplesmente um conjunto de técnicas 

substituíveis, e o aluno apenas o objeto em que tais técnicas eram empregadas, descartando sua 

participação na construção do conhecimento. 

 

"cabe à escola trabalhar com o repertório cultural local, partindo de 

experiências vividas, mas também garantir o acesso a experiência que não 

teriam fora da escola. essa diversidade de experiências precisa ser 

considerada pelo professor quando organiza atividades, toma decisões sobre 

encaminhamentos individuais e avalia procurando ajustar sua prática às reais 

necessidades de aprendizagem dos alunos. 

Nesse momento da escolaridade, os alunos têm grande necessidade de 

movimentar-se e estão se adaptando à exigência de períodos mais longos de 

concentração em atividades escolares. Entretanto, afora o horário de 

intervalo, a aula de Educação Física é, muitas vezes, a única situação em que 



 

têm essa oportunidade. “Tal peculiaridade frequentemente gera uma situação 

ambivalente: por um lado, os alunos apreciam e anseiam por esse horário; 

por outro, ficam em um nível de excitação tão alto que torna difícil o 

andamento da aula.” PCN's EF, 1997(p.45). 

 

 

          O aluno ao ingressar na escola não se fragmenta, ele traz consigo um 

repertório que foi construído até então através das relações sociais, afetivas e manipulações do 

universo ao seu entorno. Ao encontrar-se sob a imposição de posturas e regras que o impedem de se 

apropriar-se dos saberes da forma que lhe era familiar até então, os comportamentos psicomotores, 

precisará reorganizar sua estrutura cognitiva de forma brusca. Esta ruptura de acordo com Fernandez 

(1991) podem gerar "fraturas" no processo de aprendizagem. Para ela são necessários quatro 

elementos para que a aprendizagem se dê: o organismo, o corpo, a inteligência e o desejo. Ao privar o 

aluno destas possibilidades ele erguerá uma barreira que enquanto o protege das imposições, bloqueia 

suas capacidades de aprendizagem, a autora descreve o ingresso da criança na escola como 

"inteligência aprisionada". 

 

           Colello, 1993 refere-se ao livro de Freire, "educação de corpo inteiro", 

1989 comentando sobre o fato das crianças em um primeiro momento construírem seu conhecimento a 

partir de atividades sensório-motoras, partindo para o segundo momento em que serão capazes de 

realizar esta tarefa de forma mental. A passagem entre as fases acontece naturalmente a medida que a 

criança amadurece, no entanto o professor por muitas vezes faz com que esta criança "queime" etapas. 

A criança durante cada etapa do seu desenvolvimento reúne os conhecimentos que irá precisar para 

desenvolver-se na etapa seguinte. Quando é induzida a um amadurecimento prematuro, chegara 

inapta, sem a base necessária para realizar as conexões que levam aos novos conhecimentos. 

                    

Figura 4. Foto extraída do google imagens, alunos acomodados e colunas. 



 

O desenvolvimento infantil representa uma das fases mais significantes 

na vida do ser humano. Na segunda infância e idade escolar há um incremento nas aptidões 

física e motora, quando a criança desenvolve consciência de si e do mundo exterior, 

conquistando sua independência e adaptação social, caracterizando rápidos progressos na 

aprendizagem. Isso mostra que a aquisição de um bom controle motor permite à criança 

construir as noções básicas para seu desenvolvimento intelectual. 

 

Figura 5. Estágios do desenvolvimento segundo Piaget. 

 

Analisando a figura acima notamos que apenas ao final dos 11 anos de 

idade ela será capaz de abstrair totalmente sem o uso de algo concreto para auxilia-la. O 

movimento neste caso pode ser enfatizado como um agente na aquisição de estruturas 

cognitivas crescentes e a idade cronológica como um indicador do desenvolvimento 

cognitivo. 

 

OPERATÓRIO CONCRETO:-Nocõs de 
tempo e espaço, ordem e casualidade; 
relaciona diferentes aspectos e abstrai 

dados da realidade; incapacidade de fazer 
representações imediatas dependendo do 

concreto para fazer abstrações; 
reversibilidade, capacidade de representar 
uma ação no sentido inverso, anulando a 

transformação observada. 

PRÉ-OPERATÓRIO:-Inteligência simbólica; 
interiorização de esquemas de ação; egocentrismo, a 
criança é centrada em si e incapaz de se colocar no 

lugar de outra pessoa; fase dos porquês, a criança não 
aceita a idéia do acaso e tudo necessita de uma 
explicação; capacidade de agir por simulação; 

percepção global sem discriminar detalhes; se deixa 
levar pelas aparencias sem relacionar os fatos. 

SENSÓRIO MOTOR:-Primeiros reflexos 
neurológicos básicos; construção de esquemas de 

ação/meio; inteligência prática; aquisição de noção 
temporal e espacial pela ação; contato com o meio 

direto e imediato sem representação do pensamento. 

SENSÓRIO MOTOR: 0 À 2 ANOS 
PRÉ-OPERATÓRIO:2 A  7 

ANOS DE IDADE 
OPERÁTÓRIO CONCRETO: 8 À 

11 ANOS DE IDADE. 



 

CAPÍTULO V 

 

6. O PAPEL DO EDUCADOR FÍSICO NA PROMOÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO GLOBAL DO ALUNO 

 

  As experiências, pelas quais passamos falhas ou sucessos, principalmente 

durante a infância, embora pareçam insignificantes e encaradas como parte do processo de 

desenvolvimento, são fatores determinantes sobre as competências que desenvolveremos ao longo da 

vida. Estas experiências, quando negativas, podem resultar em dificuldades  de aprendizagem. 

 

De acordo com Gallahue e Ozmun (2001), o autoconceito que a criança forma 

de si durante os jogos e brincadeiras da infância, está intrinsicamente ligado ao sucesso ou fracasso de 

suas ações. 

 

 A construção do autoconceito envolve vários fatores que podem e devem ser 

trabalhados pelo profissional de educação física durante sua aula. Para uma melhor compreensão 

destes fatores utilizamos a figura a seguir, de acordo com Gallahue e Ozmum. 

 

 

Figura 6. Construção do autoconceito. 



 

 Gallahue e Ozmun afirmam que o autoconceito age de forma multidimensional, 

seus reflexos são percebidos nas áreas cognitiva, afetiva, motora e física. Quando a criança percebe 

sua competência real, ela reúne elementos que irão contribuir para o desenvolvimento de um 

autoconceito positivo e será motivada a buscar novas experiências que lhe proporcionem êxito. 

 

Crianças que passam por repetidos fracassos, tendem a desenvolver um auto 

conceito negativo, enquanto recebem estas informações negativas, se adaptam a elas fazendo do 

fracasso um ciclo. Perceber-se como "pessoa não realizadora", faz com que a criança não se interesse 

em realizar novas tarefas e quando experimenta carrega consigo, a ideia de que não é capaz, 

realizando-a sem expectativas de obter êxito. 

 

 Durante a aula de educação física, temos em suas mãos uma ferramenta eficaz 

para ajudar o aluno que possui dificuldades de aprendizagem. Ao encorajá-lo a participar de atividades 

orientadas para o êxito estará subsidiando na construção de um autoconceito positivo, desta forma o 

aluno mudará suas expectativas, permitindo-se a aquisição de novos conhecimentos. 

 

 O professor deve estar sempre atento durante a elaboração de suas aulas em 

relação à adequação dos conteúdos para as respectivas fases de desenvolvimento. Os conteúdos devem 

atender as possibilidades do aluno para que o mesmo não se sinta desestimulado após várias tentativas 

frustradas. Ao propor uma atividade muito difícil para a qual o aluno não possui as habilidades 

necessárias para desempenhá-la, poderá conduzi-lo para o fracasso e fazer com que este não se sinta 

estimulado a realizar novas tentativas quando estiver apto. 

 

"O sucesso nos estágios iniciais do aprendizado não somente vai encorajar o 

desenvolvimento contínuo, mas também vai promover continuas tentativas de 

domínio em estágios posteriores. Crianças que tentem tarefas difíceis sem as 

habilidades básicas apropriadas, podem fracassar e desistir totalmente. É 

importante analisar as atividades motoras nas quais se envolvem as crianças e 

determinar sequências lógicas para desempenhá-las." Gallahue, David L. e 

Ozmun, John C. (2001, p.400) 

 

 

 



 

CAPÍTULO VI 

 

 

7. REFLEXÕES E INDAGAÇÕES NA BUSCA DE POSSÍVEIS 

INTERVENÇÕES QUE CORRIJAM E PREVINAM AS DIFICULDADES 

DE APRENDIZAGEM 

 

Quando pensamos em situações de aprendizagem, podemos ver que existem 

diversos modos de adquirir conhecimento, habilidade e competências. A educação promove o 

desenvolvimento e por isso que, para cada pessoa, seu modo de fazer as coisas, seu modo de pensar, 

seus interesses e suas capacidades está fortemente ligado às aprendizagens especificas que ela realiza 

ao longo da vida. 

 

 A escola tem um papel de destaque nos processos de aprendizagem e 

desenvolvimento, por meio de determinadas atividades e praticas educativa, que ajudam o individuo a 

adquirir novas aprendizagens especificas e, com elas, a ter acesso a certas capacidades e competências 

psicológicas. 

 

Graças a isso, a educação tem um papel decisivo no processo de 

desenvolvimento pessoal, sem a intervenção da educação, o desenvolvimento e o crescimento 

humanos, tais como os conhecimentos não seriam possíveis. 

 

Entretanto em que a fonte de aprendizagem é a relação da criança com o mundo 

á sua volta, o papel das outras pessoas continua sendo crucial, são os adultos que colocam á disposição 

da criança bolas, livros, quebra-cabeças, enfim, todos os objetos com os quais ela poderia interagir e 

que organizam as atividades das quais ela vai participar. 

 

A intervenção intencional do professor pode reorientar e reorganizar a 

observação e a atenção das crianças, o desenvolvimento é um processo promovido culturalmente. A 

função da educação é realizar esse trabalho de intermediação entre o individuo e o seu meio cultural, 



 

porem os complexos caminhos da aprendizagem humana não se limitam á interação social e á 

interação direta com o objetivos do ambiente. 

 

As pessoas tem uma grande capacidade de aprender por observação e imitação, 

aproveitando o que veem os outros fazer, identificando-se com uma forma de agir e de pensar, esse 

modo de aprender serve para destacar a diversidade de meios pelos quais ocorre a aprendizagem e para 

enfatizar, mais uma vez, a importância que o meio humano e social tem na determinação do 

desenvolvimento. 

 

“a psicomotricidade integra várias técnicas com as quais se pode trabalhar o 

corpo (todas as suas partes), relacionando-o com a afetividade, o pensamento 

e o nível de inteligência. Ela enfoca a unidade da educação dos movimentos, 

ao mesmo tempo em que põem em jogo as funções intelectuais. As primeiras 

evidências de um desenvolvimento mental normal são manifestações 

puramente motoras.” Assunção & Coelho (1997, p.108). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos estudos realizados até agora, observamos várias relações entre o 

desenvolvimento motor e o desenvolvimento cognitivo, Partindo destas considerações 

pode inferir que em relação às crianças com dificuldades de aprendizagem, a barreira que 

as impede de internalizar as informações, pode estar na falta de maturação para a 

apropriação de conceitos sem a interação com o meio. 

 

Moreira, Fonseca e Diniz (2000), afirmam que estes estudos 

fornecem suporte para a elaboração de uma reeducação perceptivo-motora e psicomotora, 

capaz de promover evolução na aprendizagem simbólica. O estudo realizado por eles 

constatou que crianças com dificuldades de aprendizagem possuem imaturidade no 

desenvolvimento neurofuncional e psicofuncional, sendo que apresentam disfunção 

apenas nos sinais psicomotores. Neste caso, o cérebro da criança com dificuldades de 

aprendizagem precisa organizar primeiro as sensações e os movimentos para depois 

organizar os símbolos. 

 

A criança com dificuldade de aprendizagem só será capaz de se 

apropriar da linguagem simbólica após a apropriação e domínio das habilidades motoras, 

tal pensamento nos remete a uma reflexão acerca da importância das aulas de educação 

física para que os alunos com ou sem dificuldades de aprendizagem, alcancem um 

desenvolvimento global satisfatório. Através do estimulo motor nas aulas de educação 

física é possível corrigir a disfunção psicomotora e promover a maturação neurofuncional 

nas crianças com dificuldades de aprendizagem. 

 

A educação física adquire papel importante na medida em que pode 

estrutura o ambiente adequado para o desenvolvimento motor da criança, oferecendo 

experiências, apresentando-se como promotora do desenvolvimento cognitivo. 

 

Vemos também a importância de todas as disciplinas da grade curricular 

interagindo de forma global visando o desenvolvimento do educando de acordo com as 

limitações e especificidades de cada um, objetivando sempre a melhora nas capacidades de 

aprendizagem, consequentemente, um aumento na qualidade de vida. 



 

 

É evidente que um desenvolvimento motor precário é um dos 

responsáveis pelo crescente número de crianças com dificuldades de aprendizagem. 

 

Sobre as interações sociais, o ser humano constrói seu conhecimento 

enquanto manipula o mundo ao seu redor e ao inseri-lo num contexto onde lhe é furtada esta 

possibilidade de interação estaremos dificultando a apropriação de novos conhecimentos. 

 

Para obter resultados concretos é preciso ser feito um trabalho em 

conjunto entre pais, psicólogos, psicopedagogos, escolas e professores, que deverão estar 

envolvidos com um único objetivo: ajudar a criança. Durante nossa pesquisa não poupamos 

esforços na busca de resultados concretos, mesmo assim torna-se necessário transferir as 

teorias encontradas para a prática a fim de promover uma intervenção mais eficaz.  
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