
TÍTULO: A RELAÇÃO ENTRE DISLEXIA E DESENVOLVIMENTO MOTOR NAS AULAS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: Educação FísicaSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): CENTRO UNIVERSITÁRIO ÍTALO-BRASILEIRO - UNIÍTALOINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): ELAINE OLIVEIRA DE LIMA, MATHEUS ARAUJO DIAS, LETICIA MARIA FRANCO DA
SILVA, ROGERIO DO NASCIMENTO PEREIRA
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): DANIELA MORAES SCOSSORIENTADOR(ES): 



RESUMO 

Este estudo pretende comparar o desempenho da coordenação motora fina e grossa 

de alunos com Dislexia, destacando a importância que a Educação Física possui 

como fator de contribuição no desenvolvimento motor e cognitivo. Através da 

aplicação de entrevistas estruturadas com professores de Educação Física, outras 

matérias, diretores e demais profissionais, pretende-se constatar que é possível a 

disciplina de Educação Física conseguir ajudar no acréscimo do aprendizado. 

Conforme será pesquisado e discutido, pode-se chegar ao resultado de que uma 

criança com dislexia apresenta dificuldades motoras e sofre de um atraso na evolução 

de atividades cotidianas. Percebe-se que embora o assunto seja conhecido, 

atualmente nem todos os ambientes estão adequados para receber crianças e jovens 

com este quadro, inclusive nas escolas que atuam com a Inclusão. O professor de 

Educação Física pode ser um dos encarregados de incrementar o empenho motor e 

estimular a superação das dificuldades decorrentes destas limitações.  

 

INTRODUÇÃO 

A dislexia é um problema de aprendizagem que envolve a soletração, a escrita 

e o raciocínio, ou seja, um problema cognitivo. Segundo a Associação Brasileira de 

Dislexia (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISLEXIA ABD, 2016), a dislexia é 

considerada um transtorno neurobiológico, caracterizada por dificuldades com leitura, 

escrita, cálculo, relações espaciais, na obediência a instruções e em soletração.  

Estas dificuldades não são causadas por falta de inteligência, mas pelo 

acolhimento de informações dos canais sensoriais em que a criança não consegue 

associar devidamente a mensagem recebida (ABREU, 2012 apud MENDES; PORTO, 

2015). 

Nela é possível caracterizar várias classes, elas são Disgrafia, Discalculia, 

Deficiência de atenção, Hiperatividade e Hiporatividade.  

O problema parece residir entre o intelecto, psíquico e motora fina e grossa. 

(FONSECA, 1995 apud MENDES; PORTO, 2015) 

O desenvolvimento motor e o cognitivo tem demonstrado que a motricidade e 

a cognição estão relacionadas, principalmente na etapa de alfabetização. No período 

da alfabetização é um dos momentos em que há uma superposição de habilidades 

para a ocorrência da aprendizagem da leitura e escrita (OKUDA et al.,2010) 

 



OBJETIVO 

Este estudo pretende comparar o desempenho da coordenação motora fina e grossa 

de alunos com Dislexia, destacando a importância que a Educação Física possui 

como fator de contribuição no desenvolvimento motor e cognitivo. 

 

METODOLOGIA 

Serão realizadas entrevistas com profissionais que atuam com as crianças nas 

escolas, sendo eles diretores e professores, além dos pais dos alunos. 

 

A RELAÇÃO ENTRE DISLEXIA E DESENVOLVIMENTO MOTOR NAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Alguns sinais da dislexia são a dispersão, atraso da fala e linguagem, 

dificuldades de aprender rimas e canções, fraco desenvolvimento da atenção e da 

coordenação motora, dificuldade com jogos como quebra-cabeça, falta de interesse 

nos livros além de dificuldade na leitura e escrita, desatenção, dificuldade em copiar 

textos, dificuldade na coordenação motora, desorganização geral e pouco 

conhecimento com sons de palavras (ABD, 2016) 

A Dislexia pode apresentar algumas formas, tais como: Disgrafia, problemas 

no desenvolvimento da Linguagem Escrita.; Discalculia é a dificuldade com a 

Linguagem Matemática; Deficiência de atenção, quando a pessoa tem dificuldade de 

concentração e a atenção em algo; Hiperatividade, quando a criança demonstra um 

comportamento impulsivo, tem atividades psicomotoras excessivas e age sem pensar; 

Hipoatividade que tem como característica o nível baixo de atividades psicomotoras 

(OLIVEIRA, 2017). 

O Desenvolvimento motor é um processo constante de mudanças que se inicia 

desde a concepção e termina após a morte. Este processo possibilita ao indivíduo 

atingir novos objetivos em diferentes fases da vida. Este desenvolvimento é 

sequencial e contínuo. (MARQUES et al., 2013). Crianças com dislexia tendem a 

apresentar problemas com atividades físicas e motoras (ABD, 2016). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A deficiência em determinados campos do desenvolvimento podem gerar 

atrasos e influenciar no avanço em tarefas, seja na educação física ou entre outras 

áreas relacionadas à aprendizagem  



A Educação Física conquista, assim, um papel importante na medida em que 

pode estruturar o ambiente adequado para a criança refletir sobre suas ações e 

experiências práticas, funcionando como um grande auxiliar e promotora do 

desenvolvimento integral de crianças, representando medida preventiva para 

problemas motores que estão ligados a dislexia.  

Os profissionais podem trabalhar em cima da disciplina englobando os 

aspectos físicos, social, afetivo, cognitivo e motor. 

O professor de Educação Física pode manter também o foco direcionado a 

observação do desempenho motor do aluno em suas aulas comparado com o que é 

previsto para a faixa etária ou ainda com avaliações motoras, exemplo: atividades, 

jogos e brincadeiras que fazem parte do conteúdo.  
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