
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CAMPUS JATAÍ 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

AS DIFICULDADES MOTORAS DOS ALUNOS DO CURSO DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DO CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ/UFG 

 
 

KÁTIA DOMINGUES RODRIGUES 
Profª. Ms. VIVIANNE OLIVEIRA GONÇALVES  

 

RESUMO 

 
O presente trabalho tem por objetivo principal investigar os problemas de 

coordenação motora dos alunos do Curso de Educação Física, considerando 

os fatores que afetam o desenvolvimento motor, bem como as conseqüências 

do déficit motor. No que diz respeito à metodologia, de acordo com a natureza 

dos dados, a pesquisa é do tipo qualitativa descritiva, na qual realizamos uma 

pesquisa bibliográfica e de campo. Posteriormente, ao término da coleta de 

dados, deu-se inicio a etapa de organização e classificação das informações 

coletadas, buscando relacioná-las aos objetivos da pesquisa. A análise dos 

dados organizou-se em duas categorias. Primeiramente, abordamos as 

dificuldades motoras e os fatores influenciadores para o surgimento de 

problemas motores. Dessa forma, foi possível verificar que um dos maiores 

influenciadores para o surgimento de tais dificuldades é a falta de vivência, ou 

melhor, de oportunidades de atividades que promovam o contado com 

diferentes situações durante a infância, possibilitando experiências com 

diferentes formas de movimentos e de relacionamentos com outras pessoas. 

Na segunda categoria, abordamos a superação das dificuldades motoras, na 

visão dos alunos do Curso de Educação Física, ou seja, qual o posicionamento 

desse futuro educador em relação aos problemas de seus alunos, bem como a 

importância da disciplina Educação Física no desenvolvimento motor, assim 

como na reabilitação dessas pessoas. Constatamos que as resposta mais 

freqüentes foram relativas ao fato de proporcionar aos alunos uma seqüência 

de atividades com dificuldades crescentes, possibilitando aos mesmos 

vivenciar um grande número de experiências nas varias áreas de 

desenvolvimento motor, respeitando também a individualidade de cada um. 

Percebemos ainda, através dessa pesquisa, a importância da Educação Física 

para o desenvolvimento do indivíduo, não apenas o desenvolvimento motor, 

mas também o afetivo, o social e o cognitivo. Sendo assim, consideramos de 

suma importância que o profissional dessa área conheça a fundo como 

funciona o desenvolvimento humano, a fim de que possa trabalhar com o 

indivíduo de forma que ele alcance seu pleno desenvolvimento, além de 

possibilitar àqueles que possuam maiores dificuldades motoras, condições 

necessárias para que possam superá-las.  


