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RESUMO

O presente estudo busca evidenciar o papel relevente da educação 

Física na fase pré-escolar e nas séries iniciais do primeiro grau, 

principalmente, no que diz respeito ao combate de distúrbios de 

aprendizagem da leitura, da escrita e do cálculo matemático.

Para tan to , entendeu-se como combate, não apenas a reeducação 

psicomotora da criança que apresenta um distúrbio, e sim através de uma 

ação preventiva, ou melhor, uma ação preparatória, através da Educação 

Física, para a alfabetização.

Através da pesquisa de conceitos e causas dos distúrbios de 

aprendizagem, pretendeu-se levantar como a Educação Física poderia 

participar de forma efetiva do processo de alfabetização infantil. Afinal, fica 

difícil entender o desenvolvimento m otor de uma criança unicamente do 

ponto de vista neurológico ou psicológico.

Primordialmente, fica claro que a educação física pode e deve 

conquistar seu espaço na escola.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Enunciado do Problema

Atualmente, os estudos pertinentes a psicomotricidade ou educação 

psicomotora, têm sido intensificados sob um enfoque mais científico, 

apontando uma grande incidência de distúrbios de aprendizagem nas fases 

pré-escolar e das séries iniciais do primeiro grau. Estes distúrbios são 

decorrentes de problemas de ordem psicomotora que atingem a 

aprendizagem da leitura, da escrita e do cálculo matemático.

A expressão Educação Psicomotora tomou conta das clínicas de 

psicologia infantil sendo considerada a solução mais adequada para sanar 

as dificuldades de aprendizagem que afetam  as crianças na fase de 

alfabetização. Fruto dessas implicações, surgem divergências entre 

Profissionais de Educação Física, Pedagogos, Psicólogos e Terapêutas, 

sobre qual a diferença entre os objetivos e finalidades da Educação Física e 

da Educação Psicomotora. Levando-se em consideração que a Educação 

Física compõe como disciplina o currículo escolar, e portanto, deve ser 

participante responsável das discussões sobre os problemas que ocorrem 

dentro  da escola, questiona-se : Qual a dimensão exata que a Educação 

fís ica  ocupa e qual seu papel frente aos distúrbios de aprendizagem ?
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1.2 Justificativa

Os processos de alfabetização enfrentam muitos problemas, dentre 

os quais, chama-se a atenção para a existência de crianças que frequentam 

a escola e apresentam distúrbios de aprendizagem, embora não possuam 

deficiências físicas, sensoriais, intelectuais ou emocionais. Estas 

dificuldades influenciam diretamente na aprendizagem da leitura, da escrita 

e do cálculo matemático.

Por muito tempo esta problemática foi mal diagnosticada e ignorada 

pela escola, pois, a sistem ática utilizada para a “ reabilitação” destas 

crianças, era toda efetuada por áreas medicas e psicológicas e não pelas 

áreas educacionais, como deveria ser.

Este estudo busca firm ar a relevância da Educação Física Escolar, 

principalmente no que se refere á prontidão para a alfabetização, ou seja, 

como prevenção dos distúrbios de aprendizagem.
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1.3 Objetivos

O presente estudo objetiva, confirmar a importância da Educação 

Física nas séries iniciais do primeiro grau, como meio de prevenção de 

distúrbios de aprendizagem da leitura, da escrita e do cálculo matemático.



2 Revisão de Literatura

A vida atual, baseada num progresso tecnológico, submete a 

instituição escola a um papel de máxima produção, tendo como matería- 

prima a criança e como instrumento essencial, o professor. 0  progresso 

pedagógico, por sua estru tu ra  e conteúdo, e definido socialmente como 

aumento de volume de informações e como amontoado crescente de 

exigências, quer para o aluno, quer para o professor.

Quando a criança ingressa na escola, a expectativa é quanto ao seu 

desempenho em term os de trabalhos gráficos, aprendizagem abstra ta , 

enfim, atividades que exijam dela uma postura acdêmica de concentração, 

obrigando-a muitas vezes a ficar sentada e imóvel durante grande parte do 

tempo. Com isso ocorre um impacto físico-emocional muito grande, pois, 

sente-se presa a uma sala de aula, no momento em que mais precisa de 

movimento.

E exatamente nesta fase que ocorrem as inadaptações escolares, 

que na maioria das vezes causam dificuldades, ou seja, os chamados 

distúrbios de aprendizagem.

2.1 Distúrbios de Aprendizagem

As origens da Educação Psicomotora remontam aos estudos 

realizados com crianças que apresentavam problemas de aprendizagem, 

trabalhando com essas crianças, os franceses denominaram estes 

problemas de distúrbios de aprendizagem, criando uma nova pedagogia, cuja 

ênfase era posta no domínio corporal (NEGKINE,193õ p. Í2)

Para RDSS (1979), o term o Distúrbios de Aprendizagem, identifica 

crianças cuja capacidade básica para aprender não está prejudicada, mas 

cuja aprendizagem é perturbada ou impedida por respostas adquiridas 

incompatíveis com seu nível maturacional. Trata-se, portanto, de crianças



que não possuem deficiências funcionais, enfim, não pode ser considerado 

um caso patológico, pois, as dificuldades de aprendizagem evidenciadas 

pelas crianças, orando  chegam a escola, para serem alfabetizadas, são 

decorrentes de um todo vivido com seu corpo.

Os distúrbios de aprendizagem mais evidentes no período escolar 

caracterizam-se por problemas na leitura, na escrita e no cálculo 

matemático.

2.1.1 Distúrbios da Leitura

A dislexia e um distúrbio muito comum, na fase inicial da 

escolarização, e considerado um conjunto de transto rnos que se manifesta 

ao longo da aprendizagem da leitura (C05TE, 1930, p. 63).

CONPEMARIN e DLÕMQUI5T (1936), por sua vez, colocam que a 

dislexia e um conjunto de sintomas reveladores de uma disfunção 

geralmente hereditária, que afeta a aprendizagem da leitura.

Por fim, HUKTAPO (1933), considera a dislexia como sendo um 

distúrbio causado por dificuldades de aprendizagem na leitura que não 

obedece a deficiências fono-articulatórias, sensoriais, psíquicas ou 

intelectuais, em uma criança com idade suficiente para adquirir aquela 

habito.

0  estudo da dislexia e ainda muito controvertido, pois, recebe vários 

conceitos, como distúrbio genetico, como uma dificuldade ou bloqueio e ate 

como sintoma de retardo  mental. 61KAUD (1977) coioca que não existe uma 

dislexia e sim dislexias e suas muitas peculiaridades.

Particularmente, entende-se que a dislexia está ligada a um bloqueio 

ou aquisição, ou seja, a uma desorganização próxima, que impede a 

integração das aquisições necessárias à compreensão da leitura.

5egundo AJUKIA GUEKKA e KOCHEK, citados por FONSECA (1933, 

p. 143), "a dislexia é um problema de função de direção e orientação,



causada por má lateralização que origina desorganizações perceptivo- 

m otoras e a incapacidade de organização espacial".

Se a criança não ordena os aspectos corporais com os espaço- 

temporais, dificilmente irá incorporar a diferenciação fundamental de 

esquerda para direita, que permeia a horizontalidade da leitura e> da 

escrita. Com estas dificuldades de localização corporal, a criança 

desintegra as funções espaciais e desorganiza as funções temporais, sendo 

impossibilitada ainda, de e s tru tu ra r a noção de intervalo e sucessão de 

sons, apresentando uma imaturidade de apreensão rítm ica que lim itará a 

evolução da aprendizagem.

As alterações da lateralidade, portanto, estão em ligação direta com 

as relações espaço-temporais, freqüentemente encontradae em disléxicos, 

pois, a criança mal lateralizada perde os pontos de referência, im portantes 

para construção e organização do pensamento abstra to .

FERREIRA (1930), c ita  algumas alterações características da 

dislexia:

- Confusão de le tras com formas semelhantes (m, n, j, g);

- Confusão de le tras que representam sons vizinhos (b, p; d, t )

- Inversão de letras: a criança lê “ ra”, “ ro”, “sa”, “co”, “po”, onde está 

escrito “ar”, “or”, “as”, “oc”, “op;

- Supressão de sílabas: a criança lê “monha” onde está escrito 

“montanha”;

- Substituição de letras: “pranta” no lugar de “planta”;

As causas da dislexia são colocadas por DAROJ, RARET e RIE3G0, 

citados por FERREIRA (1930, p. 47), como transto rnos da lateralidade, 

estruturação do esquema corporal, desorientação espaço-temporal e 

transtornos de percepção.

F0N5ECA (1933), também ressalta algumas causas da dislexia:

- Poucas vivências lúdicas e motoras;

- Deficiência perceptivo-motora;

- Dificuldade de estruturação espaço-temporal;
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- Dificuldade da praxia construtiva;

- Problemas de lateralidade;

2.1.2 Distúrbios da escrita

Na escrita pode-se identificar dois tipos de distúrbio: Disgrafia e 

Disortografia.

2.1.2.1 Disgrafia

Para HUKTADO (1933), disgrafia e um distúrbio de aprendizagem 

caracterizado pela falha no traçado e na disposição dos conjuntos gráficos 

no espaço utilizado. As le tras são mal constitu ídas por haver mal controle 

m otor ou por dificuldade construtiva.

As relações existentes entre a leitura e a escrita parecem ser 

evidentes, pois, crianças dislexicas apresentam também, na maioria dos 

casos, problemas na escrita.

A disgrafia se refere especificamente ao a to  m otor de escrever, ou 

seja, a caligrafia toma a forma de garatuja e na maioria das vezes é 

indecifrável.

Os problemas de tônus são fa to res im portantes na disgrafia; a 

criança hipotônica te rá  problemas de preensão e direção; a criança 

hipertônica apertará o lápis até  magoar os dedos, não sabendo dosar a 

energia necessária para interromper traçados.

NEGEINE (1930), apresenta algumas causas funcionais da disgrafia:

- Lateralidade contrariada;

- Instabilidade emocional;

- Deficiência na organização espaço-temporal;



NOVAES (1975) aponta, no caso àa disgrafia, como sendo o aspecto 

mais deficitário o da organização espacial; a seguir, o da coordenação 

motora; e por fim, o da adaptação afetiva.

A lateralidade contrariada  e uma alteração que pode contribuir para 

uma grafia defeituosa.

2.1.2.2 Disortografia

É o transtorno da escrita caracterizado por inversões, reversões, 

omissões, aglutinações internas da palavra e, como conseqüência 

transtorno estru tura l da frase (HUKTAPO, 1933, p. 54).

As disortografias são uma conseqüência natural das dislexias, pois, 

constituem uma incapacidade de processar, através da leitura, e 

transm itir, através da escrita, as informações. Porem, crianças que 

aprenderam a ler facilmente podem apresentar d isortografia, pois, os 

mecanismos cerebrais exigidos para escrever são mais complexos do que os 

exigidos para a leitura.

As palavras mal escritas podem sub-entender dificuldades de 

representação sonora, de omissão de fonemas, de inversões de sílabas ou 

letras, de agrupamentos de palavras, dificuldades de ligação, erros de 

leitura, dificuldade de relacionar o som com o grafismo, de forma geral 

pode-se reconhecer que a disortografia representa um conjunto de 

dificuldades complexas.

FEKKEIKA (1936) apresenta como causas da disortografia 

problemas de orientação espacial, sucessão temporal e compreensão 

simbólica, is to  e, problemas relativos a uma dificuldade de orientação 

corporal e espacial.

E necessário que a criança compreenda que escrever não e apenas 

reproduzir símbolos e sim á p a rtir de um significado constru ir a palavra.
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2.1.3 Distúrbios do cálculo matemático

Os distúrbios do cálculo matemático são denominados de discalculias 

e consistem de uma incapacidade de compreensão dos numerais e suas 

operações, ou seja, a fa lta  de possibilidades de executar operações 

aritm éticas (FONSECA , 7563, p. 755).

HUFTAPO (1935) conceitua discalculia como sendo o term o que 

refere-se a diferentes fenômenos relacionados com o cálculo aritmético, 

como modificação e má interpretação (26  por 62), fa lta  de reconhecimento 

visual e auditivo dos numerais e a não associação da quantidade com o 

símbolo numérico.

Pode-se compreender que tra ta -s e  de uma incapacidade de 

organização espacial, que dá origem a uma impossibilidade operativa por má 

colocação dos números e por desconexão lógica das propriedades que os 

ligam.

As causas da discalculia estão intimamente ligadas á fa lta  de 

organização espacial, lateralidade e representação mental espacial.

2.2 Educação Física X Distúrbios de Aprendizagem

WALLON, c itado por F0N5ECA (1935), foi quem primeiro equacionou a 

importância do movimento no desenvolvimento psicológico da criança e o 

seu papel no período que antecede a linguagem e a garantia e o testemunho 

de todas as estru tu ras em evolução.

0 movimento está na base da atividade simbólica, antes da 

linguagem, o gesto constituiu a comunicação humana.

Surge, portanto, uma primeira necessidade, is to  e, a lfabetizar a 

linguagem do corpo e só então caminhar para as aprendizagens triviais, que 

não são mais que investimentos perceptivo-motores ligados por
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coordenadas espaço-temporais e correlacionadas por melodias rítm icas de

integração e resposta.
✓ /
E através do movimento que a criança integra os dados sensitivos- 

sensoriais que lhe permitem adquirir a noção do seu corpo e a determinação 

da sua lateralidade, estru tu ras que asseguram a estabilidade do universo 

vivido e uma melhor adaptação às exigências das aprendizagens escolares 

básicas.

NEOEINE {1930) confirma que é pelo aspecto m otor que a criança 

estabelece os primeiros contatos com a linguagem socializada.

A motricidade refere-se a uma formação de base indispensável a 

toda criança, seja normal ou com problemas, pois responde a uma dupla 

finalidade:

à) assegurar o desenvolvimento funcional, tendo em conta as possibilidades 

da criança, e

b) ajudar sua afetividade a expandir-se e a equilibrar-se através do 

intercâmbio com ambiente humano. (LE ÕOULCH, p. 54)

Que a atividade m otriz e im portante e deve acompanhar o processo 

de alfabetização, está mais do que c\aro, então porque a escola, a cada ano 

que passa, registra o aumento de casos de distúrbios de aprendizagem ? 

Pentro da escola, qual o profissional que está habilitado para trabalhar 

estes conteúdos ?

Particularmente, entende-se que a Educação Física e essa ação 

pedagógica que tem como objetivo principal o desenvolvimento m otor e 

mental da criança, com a finalidade de levá-la a dominar o próprio corpo e a 

adquirir uma inibição voluntária para a aprendizagem.

Portanto, a Educação Física deve ser a ação pedagógica norteadora 

ao trabalho sobretudo na pre-escola e nos primeiros anos escolares 

{NEOKINE, 7556, p. 73).
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A Educação Física é tã o  mais im portante quanto mais nova fo r a 

criança. A cuitura da criança que chega a escoia é a do brinquedo, da 

fantasia, dos movimentos corporais, e não a cultura de papel, livros e 

números. A Educação Física passa a ser im portante porque tem mais 

afinidade com aquilo que a criança é nessa fase, depende de uma relação 

mais concreta do mundo. A ligação concreta da criança com o mundo é 

fe ita  pela atividade corporal. Para compreender uma operação aritm ética 

terá que subir em lugares altos, baixos, percorrer distâncias, etc. Uma 

comparação de quantidade naecerá desse equacionamento que uma pessoa 

faz de suas ações, ações que estão em formação e que são fe itas pelo 

corpo. (FKEIKE, 1939, p. 73).

FONSECA (1933) c ita  que os distúrbios de aprendizagem da leitura, 

da escrita e do cálculo matemático, são conseqüência de problemas de 

movimento, completa, declarando que tudo leva a crer que a utilização do 

movimento, fundamentado numa pedagogia consciente, constitu irá  um 

verdadeiro propedêutico das aprendizagens escolares, atuando como 

método preventivo.

As dificuldades escolares são conseqüência de uma deficiência de 

adaptação psicomotora, que engloba problemas de desenvolvimento motor, 

ou dominância lateral, de organização espacial, de construção práxica, que 

podem projetar em alterações do comportamento da criança.

As aprendizagens do grafismo, do cálculo e da leitura, estão ligadas 

à evolução das possibilidades motoras. Só a p a rtir de um certo nível de 

organização motora, de uma coordenação fina dos movimentos e de uma 

integração vivida espaço-temporal se pode caminhar para as aprendizagens 

escolares.

0  movimento baseado numa tomada de consciência, pode previnir as 

dificuldades de aprendizagem e tornar-se uma verdadeira profilaxia, 

facilitando â criança possibilidades de experimentação.
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3 Conclusão

0  presente estudo enfocou a relevância da Educação Física na fase 

pré-escolar e nas series iniciais do primeiro grau, principalmente como meio 

de prevenção dos distúrbios de aprendizagem da leitura, da escrita e do 

cálculo matemático.

Através da revisão de lite ra tura  pode-se co n sta ta r que os autores 

pesquisados foram unânimes em ressaltar que:

- Poucas vivências lúdicas e motoras;

- Deficiência perceptivo-motora;

- Dificuldade de estruturação espaço-temporal;

- Problemas de lateralidade;

- Problemas de orientação espacial e temporal; 

são causas básicas dos distúrbios de aprendizagem.

A Educação Física constitu i uma medida preventiva essencial, 

facilitando para a criança a mudança de comportamento que as 

aprendizagens escolares impõem, ou seja, um meio de inúmeros recursos 

para combater a inadaptação escolar. E ainda, um meio inesgotável de 

afinamento perceptivo-motor que põe em jogo a complexidade dos 

processos mentais fundamentais, para a polivalência preventiva e 

terapêutica das dificuldades de aprendizagem.

Firma-se aqui, que o problema não se resolve com reeducação, 

principalmente quando realizada fora da escola, nos consultórios de 

psicologia infantil. Não está sendo desmerecida a psicologia escolar, que e 

uma necessidade, porém, deve ser inserida na prática cotidiana, 

especialmente, no campo investigativo.

Finalmente, entende-se que não se t ra ta  de uma pedagogia de 

reparação, é fundamentalmente uma anti-reeducação, pois, parte-se do 

princípio que a prevenção é a melhor forma de controlar a incidência dos 

distúrbios de aprendizagem na fase inicial da escolarização.
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