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Resumo	
 
O presente trabalho configura-se como uma revisão bibliográfica, e tem como objetivo geral 
discutir a importância do desenvolvimento da psicomotricidade para crianças com 
dificuldades de aprendizagens e como objetivos específicos: definir a psicomotricidade e suas 
áreas, caracterizar as dificuldades e os transtornos de aprendizagens e discutir a relação entre 
psicomotricidade e dificuldades de aprendizagem. A partir da revisão, definiu-se a 
psicomotricidade como uma ciência que estuda a conduta motora como expressão do 
amadurecimento e desenvolvimento da totalidade psicofísica do homem, tendo como 
elementos a coordenação motora global e fina, lateralidade, equilíbrio, estruturação espacial, 
orientação temporal, ritmo e esquema corporal. Se a motricidade, especialmente a 
coordenação motora, não estiver desenvolvida, os indivíduos apresentarão dificuldade de 
aprendizagem. Sabe-se que as dificuldades de aprendizagem podem ser definidas como 
problemas que interferem no domínio das habilidades básicas dentro da escola, podendo ser 
identificadas principalmente quando a criança começa a apresentar problemas dentro da sala 
de aula. Dificuldade de aprendizagem é um termo genérico, sendo um grupo heterogêneo de 
problemas que altera as possibilidades de as crianças aprenderem, independentemente de suas 
condições neurológicas, considerando problemas físicos, socioeconômicos, familiares e 
pedagógicos, enquanto os Transtornos de aprendizagem são causados por uma disfunção do 
Sistema Nervoso Central, e relacionam-se a uma falha no processamento das informações, 
quando a criança recebe a informação correta, mas, ocorre falha no processamento e 
armazenamento dessa informação. Sabe-se que grande parte dos escolares que apresentam 
transtorno de aprendizagem tem o tipo psicomotor dismétrico e sem sequência espaço-
temporal organizada, com movimentos inadequados e comprometimentos na eficiência, ritmo, 
movimentos harmoniosos e adequação, e ainda que dificuldades na estruturação espaço-
temporal relacionam-se à problema na rotação das letras, inversões, ordenação de sílabas e 
omissões. Por trabalhar um conjunto de fatores, envolvendo psico/físico/motor, a 
psicomotricidade é então capaz de auxiliar positivamente na prevenção de dificuldades de 
aprendizagem.	
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Introdução 

As dificuldades de aprendizagem podem ser definidas como problemas que interferem 

no domínio das habilidades básicas dentro da escola, podendo ser identificadas 

principalmente quando a criança começa a apresentar problemas dentro da sala de aula. 

Neste sentido, a psicomotricidade vem como uma ferramenta de trabalho e apresenta-

se como contribuinte em todas as fases da vida, sendo ela importante para o desenvolvimento 

da criança em todos os aspectos: psicológico, físico, e social. 

Dentro deste contexto, encontramos em Barreto (2000, p. 32): 

 

O desenvolvimento psicomotor é de suma importância na prevenção de problemas 
da aprendizagem e na reeducação do tônus, da postura, da direcionalidade, da 
lateralidade e do ritmo (BARRETO, 2000 p. 32 apud COELHO, 2012, p. 5). 
 

Diante disto, faz-se necessário compreender a importância da psicomotricidade no 

processo de alfabetização de crianças com dificuldades de aprendizagem, assim como 

estabelecer um panorama de como a psicomotricidade pode auxiliar em seu desempenho 

escolar. 

Assim, o presente artigo tem como objetivo geral discutir a importância do 

desenvolvimento da psicomotricidade para crianças com dificuldades de aprendizagens, 

destacando a relação de ambas na vida escolar da criança. Tem ainda como objetivos 

específicos: definir a psicomotricidade e suas áreas, caracterizar as dificuldades e os 

transtornos de aprendizagens e discutir a relação entre psicomotricidade e dificuldades de 

aprendizagem. 

 Para tanto, realizou-se um estudo bibliográfico, usando como base o banco de dados 

da SCIELO (Scientific Electronic Library Online) e Periódicos da Capes, com a palavra-

chave psicomotricidade, assim como livros e sites que abordam o tema psicomotricidade e 

dificuldade de aprendizagem. 

Psicomotricidade e as dificuldades de aprendizagem 

Segundo a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, a Psicomotricidade (PM) é a 

ciência que possui o homem como objeto de estudo através do seu corpo em movimento 

vivenciando seu mundo interno e externo. Relaciona-se ao processo de maturação, no qual o 



	
corpo sustenta-se por três conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o afeto. São 

origens de aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas (ROSSI, 2012). 

Segundo Le Boulch (1980), é uma ciência que estuda a conduta motora como 

expressão do amadurecimento e desenvolvimento da totalidade psicofísica do homem. 

Aquino (2012) apresenta um resumo dos elementos psicomotores, cujo objetivo é 

adaptar a criança ao seu meio, posicionando-a no espaço e no tempo, destacando a 

coordenação motora global e fina, lateralidade, equilíbrio, estruturação espacial, orientação 

temporal, ritmo e esquema corporal. 

A coordenação motora ampla ou global trata-se dos movimentos dos membros 

superiores (braços, cabeça, pescoço, ombro), e inferiores (quadris, pernas, pés) relacionando-

se à organização geral do equilíbrio, ritmos, percepções gerais e ao desenvolvimento da 

criança (ALMEIDA, 2009) e a coordenação motora fina relaciona-se, por exemplo, o traçado 

de letra. 

O equilíbrio é a base de toda a coordenação motora global, e se mantém pela interação 

de certo número de estruturas neurofisiológicas, sentidos e vias como a visão, a excitação 

labiríntica e vestibular dos reflexos do pescoço, as sensações táteis e proprioceptivas 

(HURTADO,1991) 

A lateralidade inicia-se na criança por volta dos dois anos de idade, quando a mesma 

começa a elaborar a predominância lateral, tendo um dos hemisférios a iniciativa da 

organização do ato motor, que incidirá no aprendizado e na consolidação das praxias (LE 

BOULCH, 1984) 

A estruturação espacial é uma elaboração e uma construção da mente que a criança 

desenvolve através de seus movimentos, tendo relação aos objetos que a envolve. Oliveira 

(1997) pontua que é através do espaço e das relações espaciais que vamos situar-nos no meio 

em que vivemos e no qual estabeleceremos relações entre as coisas, comparando-as, vendo as 

semelhanças e diferenças entre elas. 

A orientação temporal é uma capacidade que a criança adquire ao situar-se a partir dos 

acontecimentos, duração, períodos, tempos e ritmos (MATTOS; NEIRA, 2007), enquanto o 

ritmo é a organização ou estruturação de fenômenos temporais, pois organiza o movimento 

em duração e intensidade de um tempo (LE BOUCH, 1982) 



	
De acordo com o Wallon (1974), o esquema corporal é o saber pré-consciente a 

respeito das partes de seu corpo. É um elemento básico indispensável para a formação da 

personalidade da criança. É a representação relativamente global, científica e diferenciada que 

a criança tem de seu próprio corpo. 

Segundo Lapa (2006), é pela motricidade que materializamos a inteligência, e essa 

vem sendo estruturada ao longo de experiências sensório e perceptivo- motoras, fazendo 

relação das dimensões afetiva, motora e cognitiva com o mundo externo. Assim, se a 

motricidade, especialmente a coordenação motora, não estiver desenvolvida, os indivíduos 

apresentarão dificuldade de aprendizagem. (LAPA 2006) 

Segundo Rotta (2006), dificuldade de aprendizagem (DA) é um termo genérico, sendo 

um grupo heterogêneo de problemas que altera as possibilidades de as crianças aprenderem, 

independentemente de suas condições neurológicas, considerando problemas físicos, 

socioeconômicos, familiares e pedagógicos.  

Já os Transtornos de aprendizagem são causados por uma disfunção do Sistema Nervoso 

Central. De acordo com Ciasca e Lima (2015), os transtornos relacionam-se a uma falha no 

processamento das informações, quando a criança recebe a informação correta, mas, ocorre falha no 

processamento e armazenamento dessa informação. 

Ciasca (2015) define a Dislexia como uma falha no desenvolvimento do processo da 

habilidade de leitura e de escrita, sendo uma dificuldade em traduzir sons em símbolos gráficos. A 

Disgrafia é uma falha na aquisição da escrita, implicando na diminuição ou na inabilidade do 

desenvolvimento da palavra escrita, podendo se relacionar com construção de frases, caligrafia, 

ortografia, gramática e espacialidade (CIASCA, 2015) 

Segundo a Academia Americana de Psiquiatria, a discalculia é uma dificuldade que o 

indivíduo tem em aprender matemática, com falhas em adquirir habilidade adequada no 

domínio cognitivo, apesar da inteligência normal, oportunidade escolar, estabilidade 

emocional e motivação necessária (BASTOS, 2006). 

Neste contexto, a psicomotricidade vem então sendo trabalhada e desenvolvida na 

prática pedagógica como objetivo de contribuir para o desenvolvimento integral da criança, 

dentro do processo de ensino e aprendizagem. Contribui para a formação global da criança 

por meio de atividades que vão além da diversão, que promovam o criar, o interpretar, o 

dialogar com a realidade que o aluno vivencia. Por trabalhar este conjunto de fatores, 

envolvendo psico/físico/motor, a psicomotricidade é então capaz de auxiliar positivamente na 



	
prevenção de dificuldades de aprendizagem (ASSUNÇÃO; COELHO, 1997, apud BIAGE, 

2013). 

De acordo com Rosa Neto (2013 apud OLIVEIRA; TOLEDO (2015), grande parte 

dos escolares que apresentam transtorno de aprendizagem tem o tipo psicomotor dismétrico, 

rígido e sem sequência espaço-temporal organizada, com movimentos inadequados e 

comprometimentos na eficiência, ritmo, movimentos harmoniosos e adequação. 

Segundo Oliveira e Toledo (2015), a criança que apresenta dificuldades na estruturação 

espaço-temporal apresenta também problema na rotação das letras - b/d, inversões- d/p, ordenação de 

sílabas e omissões. 

De acordo com Negrine, grande parte dos estudos: 

 

Têm demonstrado a existência de estrita relação entre a capacidade de aprendizagem 
escolar da criança e sua possibilidade de desempenho neuromuscular. Este 
desenvolvimento neuromuscular é adquirido através da experiência em atividades 
física. (1986, p.17). 
 

O que as crianças conceituam como brincar, sendo correr, saltar, arremessar, são áreas 

da psicomotricidade, pelas quais desenvolvem os movimentos musculares que serão a base 

para a criança dentro da escola, como segurar o lápis, abrir o caderno, coordenar sua 

lateralidade e limitar espaços. (AMARAL; BARBOSA, 2009).  

O desenvolvimento da psicomotricidade permite a criança uma melhora na postura, da 

dissociação de movimentos, da coordenação global dos movimentos, do ritmo tátil, visual e 

auditivo, da integração de estruturas espaciais e temporais e do aumento da capacidade de 

atenção e concentração (ASSUNÇÃO; COELHO, 1997, apud BIAGE, 2013). 

Podemos então referir a educação psicomotora como a educação que trabalha os 

movimentos do corpo da criança, sendo fundamental para prevenção de possíveis dificuldades 

de aprendizagem. É nas séries iniciais que observamos as possíveis dificuldades do aluno em 

relação à aprendizagem e o fato de utilizar a psicomotricidade como forma pedagógica faz 

com que o aluno interaja e se desenvolva motora e intelectualmente, o que pode evitar 

problemas futuros na educação da criança (COELHO, 2012). 

Dentro deste contexto Le Boulch (1982), nos apresenta que é a partir da educação 

psicomotora que a criança explora o ambiente em que está inserida, passa por experiências 

que são indispensáveis para o desenvolvimento intelectual e é a partir dela que toma 

consciência de si mesma e do mundo que a cerca. 



	
 

Considerações finais	

De acordo com os resultados apresentados, pode-se identificar que os problemas no 

desenvolvimento psicomotor podem relacionar-se às dificuldades de aprendizagem, e dessa 

forma, o trabalho com a psicomotricidade deve estar presente na prática pedagógica, visando 

favorecer o desenvolvimento global da criança.	

É por meio da psicomotricidade que a criança desenvolve movimentos 

neuromusculares que servirão de base para que ela aprenda segurar o lápis, folhar o caderno, 

definir sua lateralidade, delimitar espaços, diferenciar as formas das letras, enfim, para que 

consiga realizar movimentos básicos para seu desempenho escolar.	

Assim sendo, torna-se imprescindível a educação psicomotora, servindo dessa forma 

como auxilio ao trabalho com crianças que possuem dificuldades na aprendizagem, 

principalmente nas séries iniciais, momento em que se observam as possíveis dificuldades do 

aluno em relação à aprendizagem, no qual a psicomotricidade entra como ferramenta ao 

educando para contribuir no desenvolvimento e evitar problemas de aprendizagem futuros.	
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