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Resumo
Este trabalho teve como ob-

--
-

Trata-se de uma pesquisa quali---

---to e que vai ser ampliado pelo 

-do das disciplinas. Os resultados 
de conteúdos a serem abordados 
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THE CONTRIBUTION OF PHYSICAL EDUCATION IN THE PROCESS OF LITERACY IN ELEMENTARY SCHOOL
Abstract 

-

-
and multipurpose process. It is --

-
-
--
-
-

A CONTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL I
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Education to assist students in 

time / space.Keywords: Alphabetization. 

Introdução
considerada um dos elementos relevantes no processo educa-

e passando a ser valorizada no -da se discuta muito sobre as au-las voltadas apenas para ativida-des esportivas e/ou atividades 

-

Entende-se que a concepção -te e relevante para o desenvol-vimento da criança e que pode contribuir com e no processo de 
-tro componente curricular da es--
---

“para o desenvolvimento das 

os outros em atitude básica de 

conhecimentos mais amplos da -

-ponente curricular da Educação 

na cultura corporal de movimen-
--
---
-sino Fundamental I deve-se le-var em consideração que a ati-

--

deste modo o desenvolvimento das habilidades motoras bási--riados tipos e atividades de au-
-

-

--
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crianças no ato do brincar de-monstram e encenam o que sa-

--

--

-sentação corporal e de comu-

processo educacional e de acor-

educação do ou pelo movimen--
corpo em relação com outros 

-

crianças do Ensino Fundamental 

polivalentes4.

4 Professores Polivalentes: referem-se aos professores que 
tratam do ensino/aprendizagem e alfabetização dos alunos 
do ensino fundamental, geralmente com formação em 
Pedagogia e que ministram aulas de Língua Portuguesa, 

A iniciação da criança na escola e o processo de ensino aprendizagem
O processo do aprendizado ---

[...] o processo de aprender a es-
pesquisas demonstraram que este -senvolvimento dos processos psi-cointelectuais inteiramente nova -
uma mudança radical das caracte-

--

Os autores ponderam que 

-
--tos que a criança traz para a 

como uma estrutura para elabo-ração e compreensão de novas 

-
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o que a criança aprende serve de base para uma aprendiza-
-
-tentes no comportamento in--

educação e do treinamento com 
Neste processo de aprendiza-

-

de movimento com acesso à di-

bem como as possibilidades de -tas atividades e com o outro. -

-cias que o estudante recebe da ação sobre o que se está prestes a aprender. Ao considerar essa 
deve-se ter em mente as pos--
e escrita no processo de ensi--

-

ao processo por meio do qual o -bilidades de utilizá-lo para ler e 
-

--

espaços de interlocução e cons-
--

---
-

-za para a construção dos sabe-
-

assunto menciona que 
[...] talvez não se tenha aten-

-
-pel no desenvolvimento das habi-lidades motoras sem precisar im-
--
--
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Nessa perspectiva a utilização do corpo como instrumento de --nos que desencadeiam um pro-

com entrada da criança no cur--comotor terá como objetivo pro-porcionar-lhe uma motricidade -
evitar os problemas de escrita.

à escrita e ao cálculo. Para cor-

--

-

com as outras pessoas.
--

criança como construção social e cultural em movimento no tem-po e no espaço. Dentre as pos-siblidades vivenciadas nas brin-
-tura com o corpo em movimento. 

--

-
-
-deira são atividades que levam 

--

primeiro ano do Ensino Funda--
--

a perceptivo-visual. O processo de lecto-escritura pode ser con---

---
-
-
--
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possiblidades de atividades etc. -recem de atenção e estudos que 
no processo de ensino e apren--
do Ensino Fundamental I.
Metodologia

-

“[...] aquela utilizada com o ob-
e/ou conhecimentos acerca de um problema para o qual se pro---visão de literatura e documental e da pesquisa de campo.Na pesquisa de campo optou--se pela aplicação de um ques-

--das por escrito e sem a presença do entrevistador. O questionário 
-
--

-

aulas apenas no Ensino Funda-

-

disciplina e número de aulas se-

opção de sim ou não e as demais -me apresentadas nos resultados. 
são de dezoito escolas de Ensino -colas particulares e nove escolas --
Estado de São Paulo. Cabe lem--

termo de consentimento livre e esclarecido a respeito da pes-

de obter respostas para análise e contribuição para este estudo. 

-

-tados relativamente a outras coi--

pertinente para análise.Resultados e discussões
Os resultados apontam para al---
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participantes da pesquisa e nos --

-
-

No quadro 1 apresenta-se os participantes da pesquisa indi-cando os anos que ministram -

Conteúdos 
buscou-se saber se os conteú-dos didáticos ajudam no proces-

--sinalaram que sim. Ao justi-
relataram que conteúdos didá-ticos contribuem no processo -porcionam aos alunos uma vi-são mais ampla do conhecimen-to proposto. Para R3 “são parte 

integrante do processo de ensino aprendizagem e auxiliam como um instrumento na construção do conhecimentodidáticos “são entendidos como 

Quadro 1: participantes da pesquisa
Participante Ano do Ensino Fund. I Disciplina

R1 1° ao 5° ano Educação Física
R2 4° ao 5° ano Polivalente
R3 2° ano Polivalente
R4 5° ano Polivalente
R5 2° ano Polivalente
R6 1° ao 5° ano Educação Física
R7 2° ano Polivalente
R8 2° ao 5° ano Educação Física
R9 2° ano Polivalente
R10 2° ao 5° ano Educação Física
R11 4° ao 5° ano Polivalente
R12 2° ao 5° ano Polivalente
R13 2° ano Polivalente
R14 5° ano Polivalente
R15 1° ao 5° ano Educação Física
R16 5° ano Polivalente
R17 2° ano Polivalente
R18 1° ao 5° ano Educação Física

Fonte: autores 2015.
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um conjunto de informações que formam o conhecimento, vai ser ampliado pelo aluno conforme sua vivência dentro e fora da es-cola
conteúdos didáticos são meios 
objetivos da educação que seria o desenvolvimento de habilida--

-
Para as Diretrizes Curricula-res Nacionais Gerais da Educa-ção Básica nos anos iniciais do 

desenvolve a capacidade de re-

conceitos matemáticos básicos e para a compreensão da realidade 

-
-
--tem os processos de ensino e de 
--cente diante do aumento das -

-
destaca que os conteúdos didá-ticos são indispensáveis para o 

priorizar determinados conte--tes momentos do ano; voltar a -dá-los etc. Dentre as respostas -údos didáticos “nos auxiliam na prática dos conteúdos a serem desenvolvidos em sala de aula, onde os alunos poderão atra-vés das atividades tirar suas dú-vidas com monitoramento dos professores” e para R4 os con-teúdos didáticos “são parte in-tegrante do processo de ensino aprendizagem e auxiliam como um instrumento na construção do conhecimento”.

-tribuir/ensinar os alunos durante 
--
-

e como transporta para o meio 

-
--

“coordenação es-
com números, contagens, pala-vras como nomes próprios, fru-tas, animais, lembrando que nem tudo na alfabetização é segurar 
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na mão para ensinar a escrever, nosso ramo é cultura do corpo, 
mas nada disso é possível sem o desenvolvimento cognitivo, onde a Educação Física trabalha cons-tantemente com atividades práti-cas” com jogos lido/motor, exemplo: ama-relinha utilizando tanto número como letras”R17 a “brincadeiras que usam nú-meros, letras, objetos, expressão corporal, a criança aprende muito mais quando está se divertindo -

-te o trabalho realizado para aper-
Nesse sentido de ampliação das possibilidades de movimen---

dos alunos. 

--boram no processo de aprendi-
-mento intelectual e o desenvolvi-
-cidade quer justamente destacar -

-teúdos didáticos a serem abor-
crianças e indicativos de conteú-dos para se trabalhar nas aulas -

--
que o conhecimento seja amplia--
se tornam uma alternativa de 

da disciplina.De acordo com Betti e Zuliani 

delimitação clara entre conteú-

-
um conteúdo ou como uma estra-

criativa e coerentemente por cada -

-

-vorecendo em muito o desenvol--

--
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-
desenvolvimento de atividades -

--
e atrelado a outros conteúdos e 

-na que a escola não sobreviveria apenas com os deveres e a dis-
atividades aparentemente lúdi--
que as atividades que deveriam ser prazerosas são apropriadas e 
de disciplinamento. Para a autora ao “reconhecer -
que as crianças sejam crianças 

-
seriam momentos em que as 

---

Educação Física e alfabetização

-

para orientar e atender às neces-
que se sabe que a criança tam-

criança aprende enquanto brin--
que sim e apenas 1 docente dis-

-
--
-

-ries iniciais do processo de esco-
-

no seio da cultura em que está 
-

-
aluno para a construção de sua 

-
o processo de ensino e aprendi-
sua vez pode ser contemplado com trabalho constante e para-

-nando aos alunos o desenvolvi-
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-dades corporais podem contri--

os conhecimentos da matemáti---
aluno uma vida de participação 

buscou-se saber se por meio do 
-tribuiria para o aprendizado de 

---
--

“disciplina, respeito, afetividade dar bons exemplos a parte psicológica é fundamental, tra-balha vitórias e fracassos a didática com o grupo na minha opinião é primordial, para que de forma organizada aconteça e de-senvolva uma aula proveitosa e prazerosa o lúdico, a im-portância das atividades lúdicas nas práticas da educação físicaR18 “as fases da alfabetização, 

promover agrupamentos pro-dutivos, direcionar jogos para avanço da hipótese de alfabeti-zação, paciência e amor --
---

que a atenção do docente esteja 

-

brincadeiras com letras ou núme-ros; atividades que melhorem a atenção e a coordenação motora --cessário conhecer o processo e as --rar um planejamento interdiscipli-nar para atender às necessidades -

O participante R17 coloca que “o professor precisa saber qual o tipo de jogos ou brincadei-ras ele vai usar se é apropria-do para a idade que ele vai tra-balhar, e não só usar jogos ou brincadeiras com letras ou nú-meros, mas também que me-lhore a atenção e a coordenação motora dos alunos”. --partilharam e se posicionaram 
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-recionar atividades adequadas e assim não prejudicar a matura-ção do desenvolvimento motor e 
Mediante esta cumplicida-

buscou-se saber como a discipli--borar no desenvolvimento de ou-

-buir com os demais componen-
consideração a interação de uma 
um trabalho inter ou multidisci-

é possível as-sociar jogos as disciplinas traba-lhadas em sala, com conteúdos -las de Educação Física desenvol-ve-se o espírito esportivo, inte-ração, respeito, conteúdos que não estão nos livros didáticos”. -labora com as outras disciplinas ao mencionar que “ensina o edu-cando a ter disciplina, dedicação e organização“a lateralidade é tão importante na escrita como os cuidados com o corpo, postura, com as reações do corpo em determinadas situa-ções, com a aceitação de regras, entre outrosJá R4 relata que “a Educação Física participa do processo de aprendizagem, a educação hoje ocorre de forma interdisciplinar, por exemplo o jogo de xadrez 

desenvolve no aluno a concen-tração e estratégias que o aju-
e também em outras áreas do conhecimento”. A esse respei-

em todas as áreas; que o alu-no necessita descobrir a sua la--

---mental desde os primeiros anos 
-cia desta disciplina nos anos iniciais de escolarização.  

colocaram que as crianças desde pequenos já aprendem a conhe-

--cio da vida escolar os alunos ad-
-quem em prática o que já sabem e possam assimilar novos desa-

R3 “é logo no início da vida es-colar que os alunos adquirem os conhecimentos prévios para que nos próximos anos coloquem em prática o que já sabe e assimile 
que lhe são propostos” --
R17 seria pelo “movimento e da 
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expressão corporal essa criança vai desenvolver sua coordenação -
na aprendizagem

-damental da escola seria o de pro-
-
--
-nhar o desenvolvimento de tur-

melhora dos alunos ao participa-
-res concordaram que a Educação 

dos alunos.

--
e qual sua contribuição. 
as respostas em sua totalida-

--

vezes aplicados de maneira dis-sertativa em sala de aula. 
várias atividades desenvolvem e estimulam a parte motora e 

-
interesse e o entendimento das ---

-
a perceber que pode ser diver--

-
uma vez que o aluno que tem -

entre outras possibilidades au--crita e a leitura acontecem com maior sucesso. “mesmo se tratan-
existem várias atividades que desenvolvem e estimulam os músculos e sentidos necessários a alfabetização, como coordena-
o brincar no dia a dia, vai esti-mulando o interesse e o entendi-mento as aulas de alfabetização e a aprendizagem das crianças”. R17 “através de brincadeiras a criança sai da rotina de uma sala de aula, facilitando assim o aprendizado da criança. Ela co-meça a perceber que pode ser di-
mais fácil para melhorar uma le-tra ou um número”. R7 “não só acredito como con-sidero de grande valia as aulas 
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de Educação Física no proces-so de alfabetização, o aluno que tem as noções básicas de late-ralidade (direita, esquerda, em cima, em baixo...) conhece as regras de um jogo, pratica-as, com certeza a escrita e a leitura acontecem com maior sucesso”.

-
assim como comprometimen-to e responsabilidade ao minis--

-
-tos utilizados no momento do aprendizado. De acordo com Tisi 

-
--ciais do processo de desenvol-
--

-

-ponente indissociável da vida.

-te e importante para o desen-volvimento da criança. Por isso o entrelaçamento da disciplina 

componentes curriculares e o envolvimento da cultura corpo--

-
-

-mento. Os autores pontuam que 
--trução ao mesmo tempo indivi-dual e coletiva de ser humano. 

práticas corporais que se realiza 

que torna o sujeito parte de uma 
--VA; VELOSO; RODRIGUES JU-

A escola e as aulas de Edu-

--
pode colaborar com o processo 
práticas corporais. O aluno nessa 
desenvolver e ampliar a sua ima-
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-

outras possibilidades. Sem esse 
-
-

---
a criança usará nas atividades escolares de Matemática.  Por-

-vantados na pesquisa de cam-po. Essa compreensão se tor-
conteúdos didáticos são parte -
como um instrumento na cons-trução do conhecimento. -preender a aula como prática social que depende da intera-ção entre os sujeitos envolvi--

-

meio em que estão ambos es--ta intenção e certo projeto para -

-
-nhecimento vai ser ampliado pelo -

tornam-se uma alternativa lúdica -

-

desenvolvimento de atividades -
-

está atrelado a outros conteúdos 
Entre os conteúdos e temas abordados pela e na Educação 

-
podem desenvolver conceitos --
movimentos e outros que contri-

-
-

brincadeiras seriam um dos mo-mentos em que as crianças con-
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-
o aluno não necessita apenas de 

pode colaborar para essa com--ça começa a perceber que pode 

--

-ção. De acordo com as repostas -

--
estes que podem ser interpre-

-
-nos no processo da aquisição das 

Esta construção pode se dar --

--

-mular a busca por novas aborda-
---

outros pontos devem ser levados em consideração no processo de 

-ria dos alunos para que possam propor atividades que estimulem -

-
e entendem que a educação atu-

-

-
---
--tre outras já mencionadas estará contribuindo com o processo de 
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-
 “tudo que é ensinado na esco-la tem que interagir para que haja realmente a aprendizagem”.

Tendo como proposta de tra-

-
observou-se na análise dos da-dos e na literatura que a Educa-
anos iniciais da criança na esco---na aos alunos maior liberdade de 

-ra impar com as demais discipli-

---

-tre outras possibilidades da cul-tura corporal de movimento. 
--pende da outra para a cons-

-
parcela de responsabilidade no 

processo de ensino e aprendi-
--

alunos sejam os maiores be-

--cional.
-

---

-

--
temporal etc. com intuito de tra---

-

horizontes com a cultura corpo-ral de movimento que as crianças -sas possibilidades contribuem na -
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-
-

O trabalho com os alunos visa -

-ponsabilidades de ensinar. As--
as crianças que por meio do lú--

--
necessário respeitar os limites -

de espaço e tempo para brincar. 
vai colaborar com o processo de -do-se para a qualidade e a quan-tidade de atividades vivenciadas 

--

--
as várias possibilidades de movi--damentais para a interação do alu-no com o ambiente e com outros 

-

na cultura corporal de movimento.

componentes curriculares parti-cipantes do processo de ensino 
---

atividades que desenvolvam ha--
-

-

e outras já mencionadas estará contribuindo com o processo de -sino Fundamental I.
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