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RESUMO 

 

O fracasso escolar não é um tema recente nem mais uma preocupação 

consequente dos tempos modernos. Há muito tempo, educadores vêm 

realizando pesquisas e investigando as causas que possam justificar o mau 

rendimento escolar ou os problemas de aprendizagem. Sabemos que o 

conhecimento do sujeito é construído na interação com o seu meio, seja o 

familiar, o escolar ou mesmo o bairro, e, deste meio, depende para se 

desenvolver como pessoa. Entretanto, quando o meio é qualificado como 

inadequado para um desenvolvimento sadio, tanto físico quanto psicológico, o 

sujeito poderá encontrar obstáculos, mas poderão ser superados à medida que 

encontramos na família, na escola e no próprio sujeito uma porta, que nos 

permita entrar e (re)construir junto a estes uma nova aprendizagem. Embora 

seja difícil falar separadamente do sujeito, da família e da escola, pois todos se 

fundem em uma relação triangular, esse trabalho faz uma abordagem, em suas 

peculiaridades, focalizando as causas das dificuldades de aprendizagem 

próprias a cada uma destas instâncias. 
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METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa realizada por um levantamento 

bibliográfico, onde se utilizou como ferramentas para coletas de dados 

informações de artigos científicos, revistas e dissertações e livros com 

enfoque em dificuldade de aprendizagem para identificar o papel da 

escola frente a uma criança com dificuldade de aprendizagem e 

proporcionar meios para família ajudar a escola e a criança com 

dificuldade de aprendizagem e desta forma sugerir meios de recuperar a 

autoestima de uma criança com dificuldade de aprendizagem, 

demonstrando teoricamente o que determinará o sucesso escolar de um 

aluno com dificuldade de aprendizagem. 
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Introdução 

 

Crianças com dificuldade de aprendizagem são rotuladas na escola por seus 

professores, colegas e na sua família por seus pais. Imaturidade, pais 

separados, pobreza, falta de carinho e de cuidado, déficit cognitivo, dificuldade 

de aprendizagem... Muitas formas de se justificar os muitos rótulos.  

 

         Inúmeros rótulos têm sido usados com frequência, impunemente nos 

meios escolares e nas famílias desestruturadas ou despreparadas para 

justificar os números alarmantes e elevados de retenção, exclusão e 

encaminhamentos dos mais diversos. 

 

         Na realidade, rótulos como distúrbios, problemas ou dificuldades, da 

forma como constantemente são utilizados, nada mais são do que justificativas 

de forma deturpadas para explicar as diferenças no desempenho escolar ou do 

insucesso dos alunos. 

 

          Constatamos que a uma elevada frequência, as inúmeras dificuldades ou 

deficiências têm sido atribuídas ao aluno, através da excessiva e de uma certa 

forma indiscriminada utilização de rótulos, tais como: distúrbios de 

aprendizagem, problemas de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem e 

deficiência mental. 

 

O principal desafio que têm os pais, professores e profissionais que 

trabalha com crianças que apresentam dificuldades é ajudá-Ias a adquirir 

confiança em si mesmas, a acreditar nas suas capacidades. Eles devem saber 

que as pessoas aprendem de diferentes modos e que sua energia pode ser 

encaminhada para encontrar estratégias adequadas para a aprendizagem, ao 

invés de procurar maneiras de esconder suas dificuldades. Por isso, os 

professores e profissionais que trabalham com essas crianças têm uma grande 

responsabilidade. Suas habilidades em observar, em detectar o problema, em 

saber como dar o foedback e decidir como e quando intervir são de suma 
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importância. Estas crianças necessitam de um ambiente seguro, estimulante, 

onde os erros sejam permitidos e assumir riscos seja incentivado. Quando a 

criança sente que aprender é uma experiência excitante da qual se pode 

desfrutar, então isso se transformará em algo que nunca termina, durando toda 

a vida. 

 

É importante ajudar essas crianças a conhecerem seus pontos fortes, a 

compreenderem que suas dificuldades não existem por falta de capacidade e a 

descobrirem estratégias que sejam úteis no seu aprendizado. Em certo sentido 

a criança aprende pela imagem de si mesma que recebe do outro. Assim 

sendo, quanto mais integradora for à imagem que proporcionam a ela seus 

pais e, em seguida, seus professores, maior será sua possibilidade de 

reconhecer suas capacidades e carências. 

 

Os adultos que trabalham com crianças com dificuldades e, as próprias 

crianças, sabem aquilo que não podem fazer, onde elas falham. Poucas vêzes 

é mencionado aquilo que fazem bem ou aquelas áreas onde são identificados 

pontos fortes. Os comentários dos professores ou dos pais giram em tomo da 

sua imaturidade, desorganização, a forma como se movimentam, a sua 

linguagem, a forma como não escutam, como não respondem e como não 

seguem instruções; quanto escrevem mal, como lêem, as suas dificuldades em 

matemática ou como não terminam suas tarefas. 

 

O futuro dessas crianças está nas mãos das pessoas que estão ao seu 

lado na aprendizagem; a confiança em si mesmas, a capacidade de tomar 

decisões, a habilidade para solucionar problemas, a autonomia, a motivação 

para atingir objetivos dependerá do quanto elas forem apoiadas. Não existe 

uma receita única. 

 

Cada criança é um ser humano único, importante. Respeitar essa 

individualidade, aceitar as diferentes formas de sentir, pensar, agir, de aprender 

é um ponto básico na educação dessas crianças. 
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O indivíduo enfrenta o processo de aprendizagem como uma totalidade, 

ou seja, a partir dos seus sentimentos, seu corpo, sua capacidade intelectual e 

do seu esquema referencial. Quando surgem dificuldades nesse processo elas 

não devem ser enfocadas isoladamente. Apesar de poderem se manifestar na 

área emocional, na área orgânica, na área intelectual, ou na social, é 

importante não perder de vista que toda a personalidade é afetada. 

 

Aprender é um processo complexo e multifacetado que apresenta 

bloqueios e inibições em todos os seres humanos. É fundamental que, quando 

um conflito apareça, não o qualifiquemos como um problema, tentando evitar a 

consciência da dificuldade. Uma pessoa pode enfrentar diversas situações com 

seus filhos ou alunos: às vezes pode parecer obsessivo em relação a uma 

tarefa, pode aceitá-Ia de bom grado ou rejeitá-Ia quando a vê; às vezes pode 

apresentar uma crise diante de um problema que não tenha conseguido 

resolver e, em outros casos, pode trabalhar a dificuldade e aceitar refazê-lo. Às 

vezes participa ativamente na sala de aula e outras vezes está isolada. Todos 

esses comportamentos aparecem na mesma criança e não necessariamente 

refletem um problema. O que os toma significativos é quando esses 

comportamentos se repetem. 
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CAPÍTULO I 

O USO INDISCRIMINADO DOS RÓTULOS 

 

Refletir sobre o uso indiscriminado dos rótulos exige empenho. Afinal, 

usados rótulos em inúmeras situações, momentos e lugares, às vezes até 

mesmo sem que tenhamos consciência deste uso e de suas consequências. 

Parece que utilizar rótulos é algo do nosso cotidiano, que está presente no 

nosso dia a dia.   

 

Qual seria a contribuição dos rótulos em relação à prática pedagógica? 

Eles contribuem para o desenvolvimento do aluno em que sentido? ou 

Contribuem para a interação professor-aluno? Será possível detectarmos 

aspectos positivos ou favoráveis na utilização de rótulos na escola? 

   

Na verdade, os rótulos pouco favorecem (na realidade, desfavorecem) o 

atendimento de necessidades e características pessoais dos alunos. Eles 

geram expectativas, na maior parte das vezes negativas, e limitam as ações e 

interações. Ou seja, os rótulos pouco contribuem para uma prática pedagógica 

comprometida com o desenvolvimento afetivo-cognitivo do aluno e com 

transmissão/assimilação de conhecimentos.  

  

Como afirmado anteriormente, os rótulos mascam a realidade, dos 

fatores envolvidos no baixo rendimento de um aluno.   

Acreditamos que a utilização de rótulos na escola é um fator que dificulta 

que se cumpra sua função: socializar conhecimentos historicamente 

acumulados. 

  

Assim, consideramos que é necessário um esforço para que a utilização 

de rótulos seja reduzida e, se possível, extinta em nossas escolas. Isto 

envolve, certamente, a busca da compreensão das características individuais 

do aluno e dos fatores intra ou extra-escolares que contribuem para o seu 

rendimento insatisfatório.  
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 No entanto, aceitamos que esta busca, embora almejada, é de 

operacionalização extremamente complexa, em vista das condições de 

atuação do professor: número de alunos por sala, necessidade econômica de 

ministrar aulas em várias escolas, formação precária...  

  

Entendemos que esta busca está, em uma ideologia em um plano ideal 

para o nosso cotidiano e nosso problema da rotulação indevida permanece.  

  

Mas acreditamos que a clareza do significado de termos como distúrbios 

ou problemas de aprendizagem e deficiência mental poderá contribuir para sua 

utilização mais cautelosa.   

  

Como utilizamos rótulos indiscriminadamente em nossas escolas por 

professores, supervisores, diretores. Muitas vezes eles são utilizados como 

sinônimos, para designar o aluno que "não aprende".  

A dificuldade na utilização destes termos não é constatada apenas entre 

profissionais. Encontramos na literatura disponível sobre esta questão a 

mesma falta de precisão nos conceitos encontrados na escola. 

 

Um exemplo claro disto é que frequentemente um autor utiliza os vários 

termos distúrbios, dificuldades, problemas em um mesmo texto. Também em 

textos escritos por profissionais de diferentes áreas do conhecimento 

(Neurologia, Psicologia, Linguística) encontram-se terminologias diferenciadas 

ou, ainda, um mesmo termo definido diferentemente por diversos autores. 

   

Assim, fica evidente que tanto em nossas escolas como na literatura 

sobre o tema não há um consenso sobre estes termos. O que há, na verdade, 

é uma dificuldade conceitual em relação a eles.  

  

No entanto, compreendemos que estas terminologias possuem 

significados distintos e que, no mínimo, é necessário empregá-las de forma 

adequada. 
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1.1 O aumento das dificuldades de aprendizagens causadas pelos 

rótulos  

 

Ao compreendermos que a maior parte dos alunos identificados e 

rotulados como portadores de distúrbios ou problemas de aprendizagem são 

produtos do próprio sistema de seletividade de nossas escolas, refletindo a 

sociedade em que estamos inseridos, desviando o nosso olhar do aluno, 

procurando abranger as práticas escolares e estender nossas reflexões à 

estrutura de nossa sociedade.  

  

Acreditamos que as questões do fracasso e da rotulação não podem ser 

analisadas isoladamente, com ênfase ora no aluno, ora no professor. É preciso 

que fatores mais abrangentes sejam considerados e relacionados. SAVIANI 

(1991, apud CAMPOS, 1993) traz contribuições significativas a esta questão, 

ao analisar a relação entre problema social e problema de aprendizagem. 

Nesta análise, o autor identifica três posições distintas sobre esta questão. A 

primeira posição acredita que basta organizar bem o processo pedagógico para 

superar os problemas de aprendizagem. Ou seja, atribui ao processo 

pedagógico a responsabilidade pelos problemas pedagógicos e pela sua 

superação.  

 

Esta posição pode ser classificada como ingênua, pois capta as relações 

entre educação e sociedade e pela via do imediato. 

   

A segunda posição entende que os problemas de aprendizagem são 

reflexos dos problemas sociais.  

 

Esta visão pode ser considerada mais crítica que a primeira, mas 

também se mostra mecânica e determinista e dilui a especificidade 

pedagógica.  
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Na terceira posição, compreende-se que é a estrutura da sociedade que 

determina os problemas educacionais e, portanto, os problemas de 

aprendizagem. No entanto, esta posição entende que a educação possui uma 

margem de autonomia para retroagir sobre o sistema.  

 

Compartilhamos desta terceira posição, compreendendo que as causas 

das dificuldades de aprendizagem e, consequentemente, da rotulação devem 

ser buscadas nos aspectos relacionados à prática pedagógica e na relação 

escola sociedade de classes.  

  

Acreditamos que uma visão mais ampla e crítica favorecem a reflexão 

sobre a rotulação e a atuação pedagógica.   

 

1.2 Refletindo ações sobre os rótulos 

 

Como é possível perceber, o crescente processo de rotulação de alunos 

nas nossas escolas envolve, explícita ou implicitamente, inúmeros fatores. Este 

processo não é algo simples, tranquilo e nulo.  

  

Como vimos, a imprecisão dos termos utilizados e o desconhecimento 

do significado diferenciado destes favorecem o seu uso incorreto.  

  

Já a necessidade de explicar o fracasso escolar, ou melhor, de 

identificar o responsável (desde que seja o outro) gera a crescente e 

indiscriminada utilização dos rótulos.   

 

Mas, como vimos, o processo de rotulação nas escolas constitui-se em 

um processo injusto, que desvia e mascara as responsabilidades pelo fracasso 

escolar de inúmeros alunos. 

   

A questão é complexa e demanda análise cautelosa e profunda. 

Reflexões abrangentes e críticas são necessárias, envolvendo a diferenciação 
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e a clareza de conceitos utilizando, a análise da prática pedagógica, a 

compreensão de fatores históricos, sociais e econômicos.  

  

Mas e as ações? Parece que sempre enfatizamos as reflexões em 

detrimento das ações!  

  

Certamente, isto é um equívoco. Não conseguimos propor reflexão sem 

pensar que esta deva partir da prática educativa e voltar a ela. Acreditamos 

que a reflexão válida, e necessária, é aquela sobre a ação e que visa a uma 

nova ação.   

 

O caminho proposto é árduo. Não há receitas: faça isto ou aquilo, pense 

desta forma sobre isto e tudo estará resolvido.  

 

Ao professor comprometido com seu aluno e disposto a contribuir para a 

estagnação e o retrocesso do processo de rotulação de alunos nas escolas, 

este é o desafio.   
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CAPÍTULO II 

 COMO SE APRENDE SEGUNDO JORGE VISCA 

Jorge Visca 

 

Visca, natural da Argentina, foi professor formado em Ciências da 

Educação e psicologia Social (pela Escola Privada de Psicologia Social de 

Enrique Pichon-Riviere), o que muito influenciou na sua prática e na elaboração 

da corrente de pensamento denominada por ele de "Episte-mologia 

Convergente". 

 

Seus estudos levaram-no à prática psicopedagógica, na qual tal 

formação na Argentina acontece na graduação, diferentemente da realidade 

brasileira atual, que, com o apoio da Associação Brasileira de Psicopedagogia 

(ABPp), defende a formação do psicopedagogo na pós-graduação, como 

especialista que tem como objeto de estudo o processo de aprendizagem. 

 

Para Visca, a origem da Psicopedagogia deve-se à necessidade de 

atendimento às pessoas que apresentam dificuldades de aprendizagem, e 

cujas causas eram de domínio exclusivo da Medicina e da Psicologia. Com o 

tempo, outros profissionais começam a mostrar interesse pelo tema, o que 

possibilitou o nascimento de uma área específica do estudo da aprendizagem, 

a Psicopedagogia, com características independentes, complementares e 

interdisciplinares, e por que não dizer uma ciência, uma vez que apresenta 

recursos diagnósticos, corretores e preventivos próprios.(VISCA, 1994). 

 

O professorJorge Visca foi um dos precursores dos cursos de formação 

em Psicopedagogia no Brasil, nas últimas duas décadas de século XX, 

contribuindo com um novo olhar para aquele que aprende. Como ele mesmo 

salienta (1991), " ... conhecer verdadeiramente como o sujeito aprende é um 

conceito revolucionário, no sentido de aceitar o sujeito como ele é, fazer com 

que este sujei- to aprenda de verdade, não fazendo de conta. Isso significaria 

uma modificação no sistema e na educação muito grande". (p. 14) 
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Neste sentido, a formação em Psicopedagogia necessita ser 

responsável, competente e ética, estimular o futuro profissional a tomar 

consciência, ter controle sobre os seus processos cognitivos e, 

consequentemente, mudar o que for necessário no seu próprio processo de 

aprendizagem. Esta formação é a que possibilitará uma ação profissional mais 

integradora e transformadora na hora de avaliar e intervir no processo de 

aprender do outro. 

 

A proposta da Epistemologia Convergente, no estudo do processo de 

aprendizagem humana, destaca as seguintes características, como ressalta 

Visca (1997, p. 88): 

 

• a Epistemologia Convergente é o esquema conceitual elaborado na 

confluência recíproca das escolas psicanalítica, de Genebra e da Psicologia 

Social; 

• a pessoa (personalidade), aquela que aprende, é constituída pela 

interação da organização biológica com o meio no qual está inserida; 

• esta configuração, na sua gênese, constitui uma totalidade 

indiscriminada, a qual, em virtude de evolução, se diferencia em sistemas; 

• a personalidade POSSl..Ú unidade funcional, porém não estrutural. 

 

Portanto, a partir destas características, fica clara a concepção de 

aprendizagem para este autor, quando afirma que ela " ... é o resultado de uma 

construção (princípio construtivista) dada em virtude de uma interação 

(princípio interacionista) que coloca em jogo a pessoa total (princípio 

estruturalista) com homogeneidade funcional e heterogeneidade estrutural (p. 

56)".  

 

E continua explicando sua posição ao afirmar que, além do aspecto 

cognitivo e afetivo, a cultura exerce um papel fundamental na singularidade do 

processo de aprendizagem humana quando este  
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O primeiro nível de aprendizagem é chamado de protoaprendizagem, 

justamente porque significa as primeiras relações vinculares estabelecidas pelo 

sujeito com a mãe ou a pessoa que exerça este papel, que, a partir de sua 

maneira de lidar com a criança, passa sua história de vida e as influências do 

meio em que vive, em um interjogo cognitivo-afetivo. 

 

A deuteroaprendizagem é assim denominada porque é a segunda 

síntese construída pelo sujeito em decorrência dos intercâmbios estabelecidos 

no primeiro nível de aprendizagem e o ambiente familiar em que vive (pai, mãe, 

irmãos, outras pessoas que moram na casa, objetos, animais etc.). Os valores 

são reconhecidos ou não pela criança, dependendo de como eles circulam 

neste meio. 

 

O terceiro nível de aprendizagem, a aprendizagem assistemática, é 

construído a partir da interação da deuteroaprendizagem com a comunidade 

restrita, isto é, as pessoas ou os objetos que estão perto da criança, não 

necessariamente na casa (vizinhos, pessoas que chegam a casa, televisão 

etc.). Desta relação, surgem muitas aprendizagens, mas tampouco se referem 

àquelas organizadas pelas instituições educativas. 

 

E como último nivel, Visca traz a aprendizagem sistemática, porque 

decorre da aprendizagem assistemática em interação com o ambiente escolar, 

instituição especializada em prover o sujeito de aprendizagens instrumentais ou 

acadêmicas (leitura, escrita, cálculo); de conhecimentos, atitudes, habilidades e 

estratégicas básicas e fundamentais para o acesso contínuo a níveis e sínteses 

mais elaboradas. 

 

"Eu acho que aprendizagem, para uma pessoa, abre o caminho da vida, 

do mundo, das possibilidades até de ser feliz..." (VISCA, 1991, p. 16) 
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2.1 Vislumbrando Mais Possibilidades para a Mente Humana 

 

O paradigma comportamental destaca a influência inevitável do meio 

sobre a aprendizagem. No entanto, como as teorias baseadas nessa visão em 

geral evidenciam o comportamento ou a conduta, excluindo os processos 

mentais e as diferenças individuais, resta perguntar se Steven Pinker tem razão 

quando afirma que "a Neurociência está mostrando que a arquitetura básica do 

cérebro desenvolve-se sob controle genético" e que, "independentemente da 

importância do aprendizado e da plasticidade, os sistemas cerebrais têm 

indícios de especialização inata e não podem arbitrariamente ser substituídos 

uns pelos outros".(2004, p. 148) 

 

Por outro lado, até hoje percebemos muito presente na educação a 

redução do conceito de aprendizagem a uma percepção do que fica evidente 

no comportamento observável, desprezando aspectos tão importantes como o 

sujeito que aprende e os recursos internos utilizados por ele para ser 

consciente do seu processo de aprendizagem. 

 

Os teóricos cognitivos contemporâneos estudam uma quantidade 

extensa de tópicos entre os quais se encontram a aprendizagem, a memória, a 

formação de conceitos, a solução de problemas, a tomada de decisões e a 

linguagem. Esses mesmos pesquisadores destacam que o conhecimento 

resulta dos processos mentais (dados inatos), da interpretação que o sujeito 

faz e do sentido que empresta aos fatos em interação com o meio em que vive. 

 

Nas palavras de Ridley, encontramos apoio para o que tentamos 

entender sobre as divergências acima: ''Não há um 'eu' dentro do meu cérebro; 

há somente um conjunto de estados cerebrais em eterna transformação, uma 

destilação de história, emoção, instinto, experiência e a influência de outras 

pessoas para não falar no acaso". (2004, p. 344) 
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É certo, também, que há estudiosos mobilizados para defender suas 

posições, na maioria das vezes muito bem apresentadas e convincentes, 

deixando-se cair no lado extremo de suas "verdades", impedidos de olhar a 

complexidade da mente do ser que aprende. 

 

Diante da polêmica entre natureza e criação, comportamento e 

cognição, razão e emoção e o debate entre mente como sistema único ou 

modular, a teoria da mente constitui na atualidade uma área de pesquisa que 

envolve várias ciências cognitivas. Dentre elas, encontramos concepções que 

consideram a mente uma estrutura que se constrói, um sistema ou mecanismo 

de aprendizagem geral, como a Epistemologia Genética de Piaget e a 

Psicologia Histórico-Cultural de Vygotsky, e outros enfoques que defendem 

uma concepção modular da mente, compreendendo-a como um conjunto de 

módulos específicos, sistemas funcionais, inteligências múltiplas, memórias 

diversas. Cada módulo é específico e especializado em um tipo de processo ou 

atividade cognitiva. Nessa maneira de conceber a mente humana, podemos 

destacar Damásio (1992, 1996); Fuster (1997); Gardner (1994), Gazzaniga 

(1993); Garcia e Veiga (2003). 

 

Portanto, para compreender como o outro aprende, necessitamos 

fundamentar nossa práxis educativa em uma teoria da mente que explique os 

processos cognitivos implicados neste ato. Como o aprender envolve todas as 

capacidades da mente, pensamento, linguagem, memória, criatividade, 

atenção, percepção, motivação, afetividade etc., acreditamos que a concepção 

modular da mente possa contribuir neste momento histórico, ampliando a visão 

do ser cognoscitivo, ou seja, aquele que conhece e possui múltiplas 

potencialidades e que, consequentemente, deve ser estimulado a desenvolver 

habilidades, estratégias e estilos de aprendizagem que o permitam aprender a 

aprender. 

 

Karmiloff-Smith (1994), referindo-se às possibilidades humanas de 

aprender, afirma que "somos especiais: criativos, de cognição flexível, capazes 
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de refletir conscientemente, de fazer invenções e inovações e, em ocasiões, 

também de cometer estupidez sem limite". (p. 18) 

 

As palavras desta autora me reportam a O'Sullivan (2004) ao abordar o 

tema da aprendizagem em uma perspectiva transformadora, lembrando-nos de 

que o ser que aprende, aquele que pensa, sente, age e interage é, antes de 

tudo, um membro da comunidade universal, terrestre, animal e humana. 

"Nossa subjetividade não se desenvolve em um vácuo. Sabemos muito 

claramente que a alma é alimentada pela comunidade [...] dimensão relacional 

profunda de toda realidade. Somos pessoas não em nós mesmos, mas em 

comunidade". (p. 378) 

 

Esta visão planetária do ser humano, ou seja, todos os seres vivos são 

interdependentes, está realmente muito distante e pouco reconhecida na 

sociedade, na família e na escola em que vivemos. Somos convidados 

constantemente a pensarmos e agirmos em função dos nossos interesses 

pessoais, excluindo o outro de uma forma tão natural (porque os valores que 

emergem atualmente anunciam e reforçam tal situação) que chegamos ao que 

denomino de "consciência elástica" - tudo é possível de pendendo do prisma 

que escolho para olhar. 

 

Por sua vez, Grof (apud O'SULLIVAN, 2004) vai denominar de 

consciência transpessoal justamente aquela que transcende a perspectiva 

individualista e propõe "uma unidade de ser na qual o eu é o mundo e o mundo 

é o eu", ou seja "somos todos um". (p. 330) 

 

Vislumbrando mais uma possibilidade para a mente humana, além da 

razão e seus produtos instrumentais e tecnológicos, ou até mesmo da reflexão 

utilitarista, percebemos que é chegada a hora de pensarmos que, para sermos 

mais humanos, é necessário saber que somos criaturas terrestres em conexão 

com a grandeza do universo, nosso lar. 
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2.2 Estilos de aprendizagem 

 

“Era uma vez uma escola para animais. Os professores tinham certeza 

que possuíam um programa de estudos inclusivo, porém, por algum motivo, 

todos os animais estavam indo mal. O pato era a estrela da classe de natação, 

porém, não conseguia subir nas árvores. O macaco era excelente subindo em 

árvores, mas era reprovado em natação. Os frangos se destacavam nos 

estudos sobre grãos, mas desorganizavam tanto a aula de subir em árvores 

que sempre acaba na sala do diretor. Os coelhos eram sensacionais nas 

corridas, mas precisaram de aulas particulares de natação. O mais triste de 

tudo era ver as tartarugas, que, depois de vários exames e testes foram 

diagnosticadas como tendo "atraso de desenvolvimento". De fato, foram 

enviadas para uma classe de educação especial numa distante toca de 

esquilos. A pergunta é: quem eram os verdadeiros fracassados?” 

 

Esta história pode ajudar a compreender que cada estudante, cada ser 

humano é uma criação única. Possuímos uma série de talentos, capacidades e 

maneiras de aprender. Cada um de nós apóia-se em diferentes sentidos para 

captar e organizar a informação, para aproximar-nos dos objetos de 

conhecimento: chamamos a isso de Estilos de Aprendizagem. Incluímos duas 

definições que esclarecem o termo: "Uma maneira distintiva e característica 

pela qual um aprendiz aproxima-se de um projeto ou um episódio de 

aprendizagem, independentemente, de incluir uma decisão implícita ou 

explícita por meio do aprendiz". 

 

"É simplesmente o estilo cognitivo que um indivíduo manifesta quando 

se confronta com uma tarefa de aprendizagem?". 

 

Os três estilos de aprendizagem mais comuns são (Fig. 02): 

 

• Estilo visual 

• Estilo auditivo 



 

• Estilo físico ou c
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elas devem responder oralmente. Para elas é mais fácil recordar a informação 

quando esta é apresentada na forma de poema ou canção. Gostam de falar 

sobre o que estão fazendo e costumam fazer muitas perguntas. Cometem 

faltas de ortografia porque tendem a escrever as palavras como as ouvem. 

Recordam o que ouvem, motivo pelo qual costumam lembrar mais os nomes 

que os rostos. 

 

2.5  Estilo cinestésico 

 

Refere-se às pessoas que aprendem por meio de atividades físicas. Elas 

aprendem quando fazem coisas, por meio do movimento e da manipulação 

física. Precisam estar em movimento constantemente e procuram qualquer 

pretexto para se levantarem. Gostam de tocar tudo e por meio disso descobrir 

como as coisas funcionam. Não costumam ser grandes leitores e têm 

tendência a possuir má ortografia. Lembram-se das impressões gerais, mas 

não dos detalhes. As explicações exclusivamente visuais ou auditivas e que 

não o envolvem fazem com que percam o interesse. 

 

O quadro seguinte pode nos ajudar a compreender como cada pessoa 

se comporta nas diferentes áreas conforme seu estilo de aprendizagem. 
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CAPÍTULO III 

CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA APRENDER 

 

A aprendizagem é uma função integrativa, na qual se relacionam o 

corpo, a psique e a mente para que o indivíduo possa apropriar-se da realidade 

de uma forma particular.  

 

Levando em consideração este fato, entendemos que o ser humano faz, 

sente e pensa. Por isso, é importante não somente focalizarmos as funções 

cerebrais e sua relação com os processos cognitivos, mas também entender 

que cada indivíduo terá sua forma particular de processamento de informação, 

que não depende somente do cerebral, mas também está arraigado no 

psíquico. A estrutura psíquica é aquilo que habitualmente chamamos de 

afetividade. 

 

Para poder entender o complexo processo que entra em jogo na 

aprendizagem, nos parece muito ilustrativo mencionar o caso dos meninos 

lobo. Por diferentes circunstâncias eles cresceram à margem da sociedade 

moderna. Eles foram encontrados em florestas, vivendo sozinhos, selvagens e 

afastados da civilização. Psicologicamente permaneciam em um nível sub-

humano. Foram realizados muitos estudos com esses meninos. Por meio de 

exames post mortem foi constatado que a base anatômica cerebral permanecia 

intacta e normal. No entanto, neles não haviam sido formados os complexos 

sistemas cerebrais funcionais, ou dito de outra forma, as estruturas 

neuropsicológicas que constituem a base das funções cognitivas, ou seja, da 

linguagem, gnosias, praxias, atenção, etc., que conformam a base do 

psiquismo humano. Estes meninos não haviam adquirido, e tão pouco puderam 

adquirir depois, uma série de funções humanas como andar ereto ou utilizar a 

linguagem oral. No entanto, sabiam correr de quatro muito mais rapidamente 

que seus contemporâneos e podiam reconhecer pelo olfato o que podiam ou 

não comer. Haviam desenvolvido exclusivamente as funções cujos circuitos 

tinham sido mantidos durante seus primeiros anos de vida. Vemos, pois, que 
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embora possuíssem a base morfológica cerebral, não tiveram a possibilidade 

de que esta se desenvolvesse com base na organização e reorganização 

funcional em o desenvolvimento cognitivo é entendido então como um 

processo que permanentemente se transforma, como resultado de contínuas 

reestruturações que ocorrem nas diversas interações que a pessoa estabelece. 

Existem momentos chaves nos quais a estimulação permite que algumas 

funções apareçam e se desenvolvam. Mesmo no caso do cérebro funcionar 

perfeitamente, se a pessoa não escuta até os dez anos de idade, por virtude da 

aprendizagem prática e linguística que foram adquirindo durante a vida.  

 

O desenvolvimento cognitivo é entendido então como um processo que 

permanentemente se transforma, como resultado de contínuas reestruturações 

que ocorrem nas diversas interações que a pessoa estabelece. Existem 

momentos chaves nos quais a estimulação permite que algumas funções 

apareçam e se desenvolvam. Mesmo no caso do cérebro funcionar 

perfeitamente, se a pessoa não escuta até os dez anos de idade, por exemplo, 

é muito improvável que possa aprender a falar. O funcionamento do cérebro e 

da mente depende e se beneficia da experiência. O desenvolvimento não é 

meramente um processo biológico, mas também um processo ativo que utiliza 

informação essencial da experiência. Por meio das pesquisas foram estudados 

os poderosos efeitos da experiência durante períodos específicos chamados 

janelas de oportunidade. Outros estímulos podem produzir efeitos sobre o 

cérebro durante períodos mais longos de tempo. 

 

O homem quando nasce descobre um mundo que já tem uma 

organização, normas sociais e uma história. A presença dos outros seres 

humanos ao seu redor permite-lhe algumas manifestações simbólicas como a 

linguagem e o pensamento. Por meio da constante inter-relação com o mundo 

o indivíduo continua construindo sua aprendizagem e isso envolve uma 

atividade funcional com sentido e organização. 
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Levando em consideração as bases neurofuncionais e os processos 

psicológicos, vamos analisar os processos neuropsicocognitivos complexos 

que intervêm na aprendizagem, ainda que não ocorram de maneira 

independente, para finalidade de estudo, os analisaremos separadamente. 

 

3.1  Fatores psicossociais na aprendizagem  

 

Na aprendizagem o sujeito é compreendido na sua totalidade. Aprende a 

partir do seu corpo, suas emoções, a partir da sua capacidade intelectual e do 

seu esquema referencial. Ao aprender o sujeito descobre a si mesmo ao 

distinguir-se como um eu diferente dos demais e do mundo. Portanto, há uma 

aprendizagem da realidade interagindo com a aprendizagem de si mesmo. 

 

O ser humano vem ao mundo fazendo parte de uma estrutura familiar e 

com um lugar designado dentro dela. A interação com o mundo ocorre 

primeiramente pelo vínculo com a mãe. Esta, por meio dos seus cuidados, 

ajuda a criança a formar o primeiro eu, o eu corporal. Esta relação de amor é a 

que permite à criança, depois, deslocar para a realidade seu impulso em 

direção aos elementos que deseja explorar. Para que isso aconteça, a mãe 

deve afastar-se paulatinamente, o que provoca na criança angústia e frustração 

e, assim, a criança deve buscar novos meios de satisfação. Um dos caminhos 

é a aprendizagem. 

 

A aprendizagem é uma relação vincular. Isso implica que existem dois 

termos: sujeito e objeto. Quando falamos do objeto nos referimos a tudo o que 

é conhecido como o não-eu. O objeto adquire significado na consciência 

mediante as relações e a possibilidade de categorizá-Io para que este seja 

compreensível. No vínculo com a mãe, a criança estrutura suas capacidades 

individuais e também sua atitude frente ao mundo e, portanto, frente à 

aprendizagem. 
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É muito importante entender que a aprendizagem caminha unida ao 

crescimento, deixando, pouco a pouco, a dependência para chegar a ser 

independente. Nesse processo a criança deve ser capaz de transferir seus 

afetos para fora do núcleo familiar e encontrar outros modelos de identificação 

com seus colegas e professores. Também, é a família, que deve dar o espaço 

para a aceitação do crescimento, já que este é o caminho para que ocorra a 

socialização dos processos do pensamento e dos mecanismos de contato com 

a realidade. 

 

A família, com sua atitude, pode permitir que o erro seja admissível ou 

pode transformá-Ia em medo do fracasso. O mesmo pode suceder com a 

escola.  

 

A possibilidade de aprender depende do processo de individualização. 

Quer dizer, do nascimento psicológico do ser humano, que quando pode 

aprender por meio de suas sensações e dos seus sentimentos passa do plano 

da ação para o plano da simbolização. O sujeito pode refletir sobre o que sente 

e pensa. O educador, a partir da sua função, pode ajudá-lo a colocar em 

palavras sentimentos e sensações e deve cuidar para que o aluno estabeleça 

um vínculo saudável com o objeto da aprendizagem. 

 

3.2 Repensando a metodologia em sala de aula: 

 

Além da compreensão, do respeito ao ritmo da criança e da paciência, a 

metodologia aplicada em sala de aula deve ser criativa, porque crianças com 

problemas em casa são realmente propensas a se desconcentrarem mais, bem 

como crianças com deticit de atenção; porém, uma aula dinâmica já é um 

grande passo para conseguir segurar a atenção destas crianças. 

 

Alguns professores costumam atribuir problemas de aprendizagem a 

conflitos familiares, quando o aluno possui uma mãe alcoólatra ou depressiva, 

ou pai agressivo, por exemplo. São problemas que, de fato, contribuem muito 
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para desencadear a dispersão, a falta de concentração, a baixa autoestima e o 

desinteresse pela aprendizagem; mas o fato é que, quando isto ocorre, tal 

situação é vista como o único motivo do fracasso escolar, e aí fica mais fácil 

para a escola, que se isenta de qualquer responsabilidade. Pais e mães são 

chamados, orientados, mas nada se modifica. O que sobra então? 

 

Encaminhar para um psicólogo ou psicopedagogo. E o que estes 

professores estão fazendo para ajudar estas crianças? Acaso modificaram sua 

forma de ensino, para que elas consigam prestar mais atenção à aula do que 

aos problemas enfrentados em casa? 

 

Nestes casos, a escola deve ter uma postura ainda mais acolhedora, 

para que a criança comece a se sentir segura, amparada, olhada. 

Quando surgem as dificuldades de aprendizagem, raramente, em um 

primeiro momento, a escola assume algum tipo de responsabilidade. Em geral, 

não considera a possibilidade de uma inadequação no currículo, no sistema de 

avaliação, na metodologia, falha no vínculo entre professor e aluno, ou uma 

falha na comunicação entre os membros da escola. 

 

É imprescindível que o educador seja alguém capaz de não apenas 

transmitir conhecimento mas também de construir com a cnsnçs este 

conhecimento, transmitindo valores e emoções, para que a criança não 

permaneça enrijecida com os sentimentos provocados pelas dificuldades por 

que passa e seja capaz de descobrir que existem outras formas de lidar com 

seus sentimentos, seja por meio da música, do contar e ouvir estórias, do 

teatro ou das artes plásticas. 

 

O caminho se faz ao caminhar. Deste modo, cabe ao educador 
facilitar situações para uma aprendizagem autodirigida, com ênfase 
na criatividade, em lugar da padronização, da planificação e dos 
currículos rígidos presentes na educação tradicional. Mais do que 
programas que visam a resultados precisos imediatos, é preciso 
contar com princípios metodológicos que favoreçam o relacionamento 
entre o conhecimento (em suas diversas áreas), a sociedade, o 
indivíduo, estimulando, e não tolhendo o ser criativo que habita em 
cada um de nós. (BRITO, 2001, p. 31). 
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Transmitir informação por meio das artes desperta no aluno outras vias 

de conhecimento, que, neste momento, não está sendo possível chegar 

apenas pela audição, que se encontra bloqueada e saturada por críticas. 

Outros sentidos devem ser desenvolvidos, para que a criança perceba o 

mundo de todas as maneiras possíveis e descubra outras formas de 

aprendizagem. As aulas de artes deveriam ser levadas mais a sério pelas 

escolas, não apenas como mais uma disciplina obrigatória no currículo, mas 

transformando-se em uma espécie de Arteterapia, onde as crianças possam ter 

a oportunidade de (re)significar o seu emocional. 

 

É o professor-mediador que dará as coordenadas para que esta 

descoberta aconteça. Está em suas mãos a maneira como orientar os alunos, 

de modo que possam fazer deste conhecimento algo prazeroso e significativo 

para suas vidas. 

Para que a construção do conhecimento aconteça no sujeito aprendiz, é 

necessário que quem ensina tenha formado com ele um vínculo positivo e vice-

versa. Assim, o aluno pode transformar este conhecimento, mas isto só irá 

acontecer se houver confiança nesta relação de ensino e aprendizagem, pois, 

para aprender, é necessário que o sujeito se autorize a aprender; do contrário, 

poderá existir um bloqueio de qualquer ordem, funcionando como uma sombra 

negativa sobre o sujeito, e a aprendizagem ficará impossibilitada. 

 

Uma palavra, uma frase ou mesmo um gesto de crítica negativos diante 

de alguma produção do sujeito bastará para que este inicie um processo de 

introversão e medo de errar, de se mostrar, de ser alvo, de ser ridicularizado. 

Às vezes, o professor não compreende que, embora a produção do sujeito não 

tenha saído como ele queria, foi o que o sujeito pôde dar neste momento, não 

mais que isto, e a crítica em nada ajudará. Se o professor atuar na sua zona de 

desenvolvimento proximal (falaremos deste assunto mais adiante), mediando e 

orientando, o sujeito que ontem não conseguia sozinho, e hoje consegue com 
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ajuda, amanhã conseguirá sem nenhuma intervenção. Mas, insisto, para que 

isto ocorra, é preciso dedicação, paciência e um olhar atencioso do mediador. 

 

3.3 Comunicação em sala de aula 

 

Para Pichon Riviêre (2000), o mecanismo fundamental em todo grupo é 

a interação que se dá por meio de diferentes vias de comunicação. Fazendo 

uma analogia de suas palavras com a relação de comunicação entre professor 

e aluno, podemos afirmar que este canal de comunicação deve existir em todo 

grupo, inclusive no grupo escolar, onde encontramos o receptor e o emissor. 

Tradicionalmente teríamos o professor como emissor e o aluno como receptor, 

mas este conceito não cabe mais, já que o professor poderá ser o emissor 

(quando passa seu conhecimento) e receptor (quando ouve as experiências 

dos alunos, o que sabem, o que conhecem) e o aluno também poderá ser 

emissor em alguns momentos e receptor em outros, existindo uma troca mútua 

de informação e conhecimento. Esta comunicação, em geral, encontra-se 

problematizada, e os sujeitos envolvidos parecem falar línguas diferentes, 

dificultando o entendimento. O problema está justamente quando o professor 

quer ser apenas o emissor e deixar o papel de receptor apenas para o aluno, 

não havendo troca de informações. O aluno, desta forma, não e sente 

valorizado como sujeito aprendente e, também, possuidor de experiências que 

poderão ser compartilhadas em sala de aula em cima do conteúdo visto. 

 

De acordo com Pichon (2000), para o emissor emitir uma mensagem, 

ele tem de codificá-Ia. A mensagem circula por um canal de comunicação, 

chegando até o receptor, que irá decodificá-la e emitirá, posteriormente, uma 

resposta, demonstrando uma compreensão positiva da mensagem. Porém, 

necessariamente, deverá existir um código comum, do contrário, não haverá 

entendimento. 

 

Na comunicação, não devemos levar em conta somente o conteúdo da 

mensagem mas também como e quem passou a mensagem. Quando ambos 
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os elementos entram em contradição, configura-se um mal-entendido dentro do 

grupo, surgindo as perturbações na comunicação. 

 

Muitas crianças adquirem conhecimentos desarticulados nas escolas, ou 

seja, informações decoradas, sem conexão com sua vida, difundidas por 

professores que não fazem uma ponte do assunto com o cotidiano dos alunos 

para que possam fazer uma associação. Nas escolas públicas, isto é ainda 

mais grave, onde crianças com várias repetências chegam a ter suspeita de 

retardo mental e, quando chegam ao consultório psicopedagógico, são 

diagnosticadas como crianças intelectualmente normais, mas com alguma 

defasagem em seu nível cognitivo, possivelmente acarretado por falta de 

estímulo no ambiente em que convive, seja familiar ou escolar. 

 

3.4 O professor: 

 

A intervenção pedagógica para a construção individual do conhecimento 

é necessária. É por meio dessa ajuda que o professor acompanha o aluno para 

construir significados e dar sentido ao que aprende. O verdadeiro forjador do 

processo de conhecimento é o aluno, é ele quem vai construir os significados. 

A função do professor é ajudá-Io nessa tarefa. 

 

O professor tem um lugar importante na construção da aprendizagem. 

As atividades que ele realiza ajudarão na maturação do sistema nervoso 

central e na estruturação psíquica e cognitiva para que funcionem de acordo 

com as exigências do meio. A importância do professor que orienta os 

estudantes é muito grande. Eles têm que saber como as atividades que 

realizam com as crianças favorecem a sua maturidade. 

 

Por isso, um estudante não só deve saber o que fazer e como fazer, 

mas também para que está fazendo. 
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Nesse processo que o aluno realiza ao construir o seu conhecimento, os 

progressos se misturam com as dificuldades, bloqueios e, inclusive, às vezes, 

retrocessos. É muito importante compreender como as atividades favorecem o 

desenvolvimento de determinadas funções. 

 

Também é importante compreender que quanto mais cedo as 

intervenções forem feitas, maiores serão as possibilidades de compensar, 

reparar ou modificar as conexões cerebrais e seu funcionamento. 

 

3.5  Aprimorando o olhar em sala de aula 

 

Outro fator que muito prejudica o aluno é a grande quantidade de 

crianças dentro de uma sala de aula. Isto impede que o professor dirija um 

olhar mais atento aos alunos, ou a alguns em particular, que precisam de 

maiores cuidados. 

 

Este olhar é de fundamental importância, tanto quanto a escuta, até 

mesmo para perceber que o emocional da criança pode não estar bem. Como 

diz Fernández (1991), "escutar não é sinônimo de ficar em silêncio, como olhar 

não é de ter os olhos abertos. Escutar, receber, aceitar, abrir-se, permitir, 

impregnar-se". 

 

Uma visão walloniana deveria estar sempre presente em toda sala de 

aula, pois tem como objeto a psicogênese na pessoa concreta e, portanto, 

objetiva uma prática pedagógica que atenda às necessidades da criança nos 

planos afetivo, cognitivo e motor, promovendo o seu desenvolvimento em todos 

esses níveis (cf GALVÃO, 1995, p. 97). Além da fala e das ações, deveriam ser 

observados a postura, o jeito de executar os gestos e as expressões faciais. 

 

A ótica walloniana constrói uma criança corpórea, concreta, cuja 
eficiência postural, tonicidade muscular, qualidade expressiva e 
plástica dos gestos informam sobre os seus estados íntimo. O olhar 
se dirige demoradamente para a sua exterioridade postural, 
aproveitando todos os indícios. Supõe-se que sua instabilidade 
postural se reflete nas suas disposições mentais, que a sua 
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tonicidade muscular dá importantes informações sobre seus estados 
afetivos. (DATAS apud GALVÃO, 1995, p. 98) 

 

Crianças com baixa autoestima, em geral, são cabisbaixas, com letras e 

desenhos muito pequenos. Crianças com princípio de depressão, ou que 

estejam passando por problemas emocionais, costumam sentir dores na 

barriga, nas pernas ou na cabeça. O corpo fala e traduz algo que não vai bem. 

Não é um sintoma apenas orgânico, mas também psíquico, emocional. 

 

Podemos, igualmente, nos lembrar de todos os momentos em que 
tivemos a sensação de receber um soco no estômago. Que, então, 
de todas as más notícias que recebemos no estômago e das 
perturbações e doenças que elas geraram. Todos nós temos coisas 
difíceis a digerir e as coisas mais dificeis a digerir nem sempre 
dependem do estado de nossa cozinha e sim de certas palavras que 
escutamos, de certos olhares, de certos gestos e de certos 
abandonos. (LELOUP, 1998, p. 93) 

 

O conhecimento destes e de outros sintomas pelo professor possibilita 

que se faça uma intervenção antes que o problema se agrave, seja 

modificando a dinâmica em sala de aula, seja encaminhando a questão a um 

profissional adequado. 

 

Toda criança chega à escola com algum tipo de informação, e esta 

informação se inicia na família. Com base nisto, é que o professor deve apoiar-

se para transformar sua metodologia em algo significativo para a criança. 

Deve-se tentar compreender e entender a realidade do meio em que a criança 

vive, seus costumes, valores, cultura. Para isto, é necessário que o professor 

esteja atento, realizando uma sondagem antes de iniciar suas atividades do 

ano letivo. 

 

3.6 O professor deve: 

 

1. Ensinar a pensar: desenvolver no aluno um conjunto de habilidades 

cognitivas que permita a eles otimizar seus processos de raciocínio. 

 



38 
 

2. Ensiná-Ios sobre o pensar: motivar os alunos a tomar consciência dos 

seus próprios processos e estratégias mentais (metacognição) para poder 

controlá-los e modificá-los (autonomia), melhorando o rendimento e a eficácia 

na aprendizagem. 

 

3. Ensíná-los sobre a base do pensar: ou seja, incorporar objetivos de 

aprendizagem relativos às habilidades cognitivas dentro do currículo escolar. 

 

A intervenção do docente é um guia da atividade do aluno. As 

estratégias que ele utiliza serão valiosas quando motivarem os alunos para a 

análise do tipo de operações mentais que realizam em diferentes momentos da 

aula, de maneira que percebam como e sob que circunstâncias aprendem. 

 

3.7  Planos e programas: 

 

Como o conhecimento é construído socialmente, é conveniente que os 

planos e programas de estudo sejam projetados levando isso em consideração. 

Se o conhecimento é construído a partir da experiência é importante introduzir 

nos processos educativos experiências significativas. O ensino deve ser 

situado num ambiente real. 

 

A aprendizagem é um processo interativo no qual se experimenta, 

buscam-se soluções: a informação é importante, porém mais importante ainda 

é a forma pela qual ela é apresentada e a função que desempenha a 

experiência da pessoa que aprende. A busca, a pesquisa e a exploração 

desempenham um papel muito importante na construção dos conhecimentos. 

 

Numa perspectiva construtivista, o projeto e o planejamento do ensino 

deveriam dar atenção a quatro importantes aspectos: 

 

Os conteúdos do ensino: devem ser significativos, não somente que 

sejam relevantes e tenham uma organização clara, mas sim que seja possível 
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assimilá-los, ou seja, que exista uma estrutura cognitiva por parte de quem 

aprende e que existam elementos relacionáveis na sua estrutura, com o 

material de aprendizagem. 

 

Os métodos e estratégias do ensino: devem oferecer aos alunos a 

possibilidade de adquirir o conhecimento e de praticá-lo num contexto de uso o 

mais realista possível. 

 

A sequência dos conteúdos: geralmente é importante que, para que a 

aprendizagem seja significativa, começar pelos aspectos mais gerais e simples 

para depois ir introduzindo progressivamente os conteúdos mais detalhados e 

complexos. 

 

A organização social: é importante estimular adequadamente as 

relações entre os alunos, sobretudo as relações de cooperação e colaboração. 

Para que a ajuda dos professores seja efetiva, é importante que exista:  

 

           Intencionalidade: intencionalidade por 'parte do professor de comunicar 

o que se quer transmitir. 

 

Reciprocidade: ocorre uma aprendizagem mais efetiva quando existe 

um laço de comunicação forte entre quem aprende e o professor. 

 

Transcendência: quando o aluno vai além de uma situação de aqui e 

agora e pode relacionar experiências, antecipar situações, tomar decisões 

conforme o que tenha vivenciado anteriormente e aplicar o conhecimento a 

outras problemáticas sem a necessidade da ação direta do professor. 

 

As crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem merecem todo 

o esforço dos profissionais que as orientam. Estes devem ter ferramentas 

eficazes para estimular essas crianças. É importante que todos esses 
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profissionais descrevam, compreendam e expliquem essas dificuldades para 

guiá-Ias e ajudá-Ias a ter uma melhor qualidade de vida. 
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CAPÍTULO IV 

DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM 

 

As dificuldades de aprendizagem afetam a pessoa na sua totalidade. A 

pessoa sofre pela subestimação que sente por não conseguir cumprir com 

aquilo que espera de si mesma e com o que os outros esperam dela, sofre, 

também, com a desvalorização que enxerga no olhar dos demais. Em 

consequência o fracasso toca o ser íntimo e o ser social da pessoal, levando 

em consideração o lugar que tem o sucesso social no mundo em que vivemos 

hoje. 

 

“No contexto atual podemos dizer que o baixo rendimento escolar 

converteu-se em sinônimo de fracasso na vida. O sujeito é construído 

perseguindo as idéias que lhe são propostas ao longo da sua existência. Dessa 

maneira é o produto dessas identificações sucessivas que formam a trama do 

seu eu”. 

 

"Ocorre que nas nossas sociedades ocidentais o sucesso, o dinheiro, a 

posse bens e o poder que se desprende de tudo isso, representam o ponto 

mais alto dos valores que cada um sonha possuir". 

 

"Triunfar na escola constitui uma perspectiva de conseguir mais adiante 

uma boa situação e, em consequência, ter a possibilidade de acessar o 

consumo de bens. O baixo rendimento escolar pressupõe a renuncia a tudo 

isso". 

 

 Na sala de aula normalmente são encontradas essas crianças que, 

tendo as capacidades necessárias, não conseguem atingir o rendimento que 

seria esperado delas. Não aprendem como as demais crianças e, portanto, os 

métodos normalmente utilizados não funcionam com elas. Os problemas de 

aprendizagem são complexos; suas manifestações podem ser sintomas de 

uma infinidade de fatores. O diagnóstico apropriado de cada um é 
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indispensável para poder conceber as estratégias de condução e tratamento 

adequados. É importante que a criança e as pessoas a cargo da sua educação 

conheçam seus pontos fortes e suas áreas de dificuldade, a forma como 

aprende e como poderia compensar suas áreas deficitárias. 

 

Os problemas específicos de aprendizagem se expressam de diferentes 

formas e afetam distintas competências; é muito difícil observar as dificuldades 

de maneira isolada. Neste capítulo serão abordadas importantes áreas onde 

surgem as dificuldades. 

 

Como foi anteriormente mencionado, cada caso responde a 

circunstâncias específicas e a forma como se combinam dá lugar a um 

problema único. É importante ressaltar que na realidade as dificuldades podem 

surgir em mais de uma das áreas estudadas ou um sintoma pode ser devido a 

mais de uma causa. A análise de cada caso individual nos permite um trabalho 

mais efetivo. 

 

4.1  Definição de dificuldades na aprendizagem 

 

 "De acordo com a definição atual de transtornos específicos da 

aprendizagem (TEA), estes implicam um rendimento na área acadêmica abaixo 

do esperado para a idade, o nível intelectual e o nível educativo, cujas 

manifestações se estendem para as outras áreas da vida somente naqueles 

aspectos que requerem a leitura, a escrita ou o cálculo; o que deixa fora deste 

diagnóstico o atraso mental, os transtornos de linguagem e os déficits 

sensoriais primários (déficits visuais e auditivos) que afetam de forma global a 

vida cotidiana". 

 

 "O termo transtornos de aprendizagem descreve um transtorno 

neurobiológico pelo qual o cérebro humano funciona ou é estruturado de 

maneira diferente. Estas diferenças interferem na capacidade de pensar ou 

recordar. Os transtornos de aprendizagem podem afetar a habilidade da 
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pessoa para falar, escutar, ler, escrever, soletrar, raciocinar, recordar, organizar 

a informação ou aprender matemática. Os transtornos de aprendizagem não 

devem ser confundidos com outras deficiências como o atraso mental, o 

autismo, a surdez, a cegueira ou os transtornos de comportamento. Nenhuma 

dessas deficiências constitui um transtorno de aprendizagem. Tampouco deve 

ser confundido com a falta de oportunidades educativas como mudanças 

frequentes de escolas ou falta da assistência às aulas". 

 

"Um transtorno de aprendizagem é um impedimento psicológico ou 

neurológico para a linguagem oral ou escrita ou para as condutas preceituais, 

cognitivas ou motoras. O impedimento:  

 

• manifesta-se por meio de discrepâncias entre as condutas específicas e suas 

execuções, ou entre a habilidade evidenciada e o rendimento acadêmico. 

• é de tal natureza e extensão que a criança não aprende com os métodos e 

materiais apropriados à maioria das crianças, motivo pelo qual requer 

processos especiais para seu desenvolvimento. 

 

• “não é devido principalmente a atraso mental, problemas emocionais ou falta 

de oportunidades para aprender”.  

 

O Manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais (DSMIV) 

propõe os seguintes critérios estatísticos: 

 

a) O rendimento do indivíduo na leitura, cálculo ou expressão escrita, avalia 

dos mediante testes normalizados e administrados individualmente situa-se 

significativamente abaixo do esperado, considerando-se a idade cronológica do 

sujeito, seu quociente intelectual e a escolaridade própria da sua idade. 

 

b) A alteração do critério interfere significativamente no rendimento acadêmico 

ou nas atividades da vida cotidiana que exigem habilidades para a leitura, 

cálculo ou escrita. 
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c) Se há um déficit sensorial ou atraso mental, as dificuldades para a leitura, o 

rendimento no cálculo ou as capacidades para escrever excedem as 

habitualmente associadas a esse déficit. 

 

"Podemos considerar o problema de aprendizagem como um sintoma, 

no sentido de que o não aprender não configura um quadro permanente, mas 

sim em uma variedade peculiar de comportamentos nos quais se destaca como 

sinal de descompensação." "Nenhum fator é determinante do seu surgimento e 

ele aparece da fratura contemporânea de uma série de concomitantes." "O 

sintoma deve ser entendido como um estado particular de um sistema que, 

para equilibrar-se, precisou adotar esse tipo de comportamento que mereceria 

um nome positivo, mas que caracterizamos como não-aprendizagem. Assim 

pois, a não aprendizagem não constitui o contrário de aprender, já que como 

sintoma está cumprindo uma função positiva tão integradora como a primeira, 

porém, com outra disposição dos fatores que intervêm". (Sara Pain, 1983).  

 

Depois de ler as distintas definições podemos concluir que nos 

transtornos e aprendizagem intervém uma infinidade de fatores. Cada caso 

particular deve ser considerado de maneira diferente, sendo que é importante 

analisar em cada um deles o significado, a causa e a modalidade da 

perturbação. Uma criança com dificuldades de aprendizagem é aquela que não 

consegue aprender com os métodos com os quais aprendem a maioria das 

crianças, apesar de ter as bases intelectuais apropriadas para a aprendizagem.  

 

Seu rendimento escolar está abaixo de suas capacidades. Os problemas 

específicos e aprendizagem não são resultado de: falta de capacidades 

intelectuais, déficits sensoriais primários, privação cultural, falta de 

continuidade na apetência às aulas ou mudanças frequentes de escola, 

problemas emocionais ou instrução inadequada. No entanto, estas condições 

podem acompanhar, desencadear ou inclusive agravar um problema nas áreas 
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de aprendizagem. Em alguns casos são encontrados indicadores neurológicos 

que podem ser à base de um problema de aprendizagem. 

 

Cada criança é única, as formas na qual os problemas de aprendizagem 

se manifestam está relacionada com a individualidade de quem aprende; 

portanto, não existem causas únicas, nem tratamentos iguais; não existe a 

“criança disléxica”, existe uma criança que apresenta dislexia. A reação de 

cada criança diante dos diversos fatores que intervêm na sua aprendizagem 

será diferente, por sua estrutura biológica, sua emocional idade, seu meio 

sócio-cultural. Por isso, é importante conhecer a criança na sua totalidade, 

entender sua problemática específica, ajudá-Ia a conhecer seus pontos fortes e 

fraquezas e buscar estratégias de suporte que lhe permitam ter sucesso na sua 

aprendizagem. 

 

Os problemas de aprendizagem não desaparecem; no entanto, a criança 

pode aprender a compensar suas dificuldades. Quanto mais cedo for realizada 

a intervenção de suporte, a criança poderá aprender a conduzir melhor sua 

dificuldade em aprender. 

 

4.2  Fatores no diagnóstico das dificuldades de aprendizagem 

 

Há uma multiplicidade de fatores que intervêm para o surgimento de um 

baixo rendimento escolar como resultado do processo de aprendizagem. 

Havíamos mencionado a existência de condições internas e externas nesse 

processo. Entre as condições internas podemos mencionar os fatores 

relacionados com os aspectos neurobióticos ou orgânicos, ou seja, referem-se 

ao sistema nervoso central (SNC) e, especificamente, ao cérebro, ou seja, 

"com o que se aprende" (Fig. 1). Devem ser levados em consideração também 

os aspectos psíquicos, que em muitos casos apresentam-se como causa 

subjacente do baixo rendimento escolar. Aqui estaríamos falando de "quem 

aprende". “Por último, entre as condições externas, devem ser considerados os 
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"Um sistema nervoso são é caracterizado, no nível do comportamento, pelo 

seu ritmo, sua flexibilidade e seu equilíbrio. Este garante harmonia nas 

mudanças e com sequência na conservação. Ao contrário, quando existem 

lesões ou desordem corticais encontramos uma conduta rígida, estereotipada, 

confusa e densa, patente na educação perceptivo-motora ou na compreensão"  

Estas desordens corticais podem ser genéticas, neonatais ou pós-encefálicas, 

traumáticas, etc. 

 

Como exemplo podemos falar de algumas hipercinesias (excesso de 

movimentação), espasticidade (contração involuntária dos músculos produzida 

geralmente por um mecanismo reflexo), sincinesias (quando num movimento 

intervêm músculos que não fazem parte do movimento), ou em alguns 

transtornos da compreensão como apraxias (alterações do processo práxico), 

afasias (transtornos da linguagem adquiridos, uma vez que já estejam 

desenvolvidas a compreensão e a expressões verbais) e algumas dislexias. 

Ao longo da gravidez, o cérebro fetal começa a se desenvolver a partir 

de umas poucas células até se converter num órgão complexo formado por 

milhões de células especializadas interconectadas chamadas neurônios. 

Durante essa evolução podem ocorrer alterações na formação ou interconexão 

estas células. Nos estágios precoces da gravidez é formado o talo cerebral. 

Este é encarregado de regular funções básicas vitais tais como a respiração e 

a ingestão. Mais adiante uma fissura divide o cérebro em duas metades, um 

hemisfério direito e um hemisfério e esquerdo. Finalmente as áreas envolvidas 

no processamento visual e auditivo se desenvolvem, assim como, também as 

áreas associadas com a atenção, pensamento e a emoção. À medida que ao 

ser formando novas células, estas se colocam no seu lugar para ir formando 

distintas estruturas cerebrais. As células nervosas crescem rapidamente, 

formando redes com outras partes do cérebro. Estas redes permitem que a 

formação seja compartilhada entre as diferentes partes do cérebro. Durante a 

gravidez este desenvolvimento cerebral suscetível de interrupção. Se esta 

interferência ocorre numa etapa precoce o feto pode morrer ou o bebê pode 

crescer com profundos déficits e, inclusive, atraso mental. Se a interrupção 



48 
 

ocorre depois, quando as células estão começando a especializar-se e ocupar 

seus lugares, pode provocar erros na localização ou conexão das células.  

 

Alguns cientistas crêem que estes erros podem aparecer depois como 

as dificuldades de aprendizagem. Os cientistas estudam agora quais fatores 

podem produzir inrrupções no desenvolvimento cerebral. 

 

Conforme o tipo de fator e o período no qual surgem, podem provocar 

como resultado uma lesão ou uma disfunção. Disfunção se refere a alterações 

no funcionamento do SNC que não implicam necessariamente em lesões 

irreversíveis no tecido nervoso; neste último caso estaríamos falando de lesão. 

As lesões ou disfunções podem ter origem "na época pré-natal, perinatal 

ou pós-natal. 

 

a) Pré-natal: genéticos, toxoplasmose, doenças viróticas da mãe, 

deficiências nutricionais na gravidez, alcoolismo, tabagismo, drogas, etc. Alicia 

Risuefio e Íris Motta referem-se aqui aos agentes teratogênicos: este termo se 

refere a qualquer substância química, agente físico, infeccioso ou estado de 

carência que, agindo durante o período pré-embrionário ou fetal, é capaz de 

produzir uma alteração morfológica ou funcional. Muitas drogas que podem ser 

ingeridas pelas mães passam diretamente para o feto. Diferentes pesquisas 

demonstram que o consumo por parte da mãe de cigarros, álcool e outras 

drogas durante a gravidez podem ter efeitos nocivos sobre o bebê. As mães 

que fumam durante a gravidez têm maiores probabilidades de ter bebês com 

baixo peso. 

 

Isto é muito preocupante, já que bebês que pesam menos de 2.225 

gramas têm maior risco de apresentar distintas dificuldades, incluindo as de 

aprendizagem. 

 

O álcool também representa um risco para o desenvolvimento cerebral 

do feto.  
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Aparentemente o álcool pode prejudicar os neurônios em 

desenvolvimento. Um alto consumo de álcool durante a gravidez está ligado à 

síndrome alcoólica fetal, uma condição que pode acarretar baixo peso ao 

nascer, debilidade intelectual, hiperatividade e alguns defeitos físicos. O uso do 

álcool durante a gravidez pode influir no desenvolvimento do bebê e provocar 

dificuldades na aprendizagem, na atenção, na memória ou na capacidade para 

resolver problemas. Como os cientistas ainda não encontraram níveis 

"seguros" de consumo de álcool durante a gravidez, aconselha-se que as 

mulheres, grávidas evitem seu consumo. 

 

Drogas como a cocaína, especialmente na forma chamada crack, 

parecem afetar o desenvolvimento normal dos receptores cerebrais. Estas 

células cerebrais ajudam a transmitir os sinais que entram através da nossa 

pele, olhos, ouvidos e ajudam a regular nossa resposta física ao entorno. Foi 

comprovado que algumas crianças com dificuldades de aprendizagem têm 

problemas para entender os sons e as letras. Alguns pesquisadores acreditam 

que as dificuldades de aprendizagem, assim como a síndrome do déficit de 

atenção, podem estar relacionadas com receptores defeituosos. Os últimos 

estudos apontam o abuso de drogas como uma das causas de dano aos 

receptores. 

 

b) Perinatais: no momento do parto ou nos dias seguintes: anoxia ou 

hipoxia, que se referem a um aporte insuficiente de oxigênio durante o parto, 

traumatismos obstétricos como, por exemplo, partos induzidos por fórceps, 

desnutrição, baixo peso ao nascer, prematuridade, infecções neonatais, etc. 

c) Pós-natais precoces: traumatismos ou acidentes que podem deixar 

sequelas neurológicas, doenças infecciosas (meningite, encefalite, sarampo, 

escarlatina, etc.), intoxicações, desnutrição, etc. 

 

No que se refere aos fatores genéticos, o fato das dificuldades de 

aprendizagem surgirem em famílias, poderia nos levar a pensar que existe uma 
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conexão genética. Por exemplo, crianças que carecem de certas competências 

necessárias para a leitura como perceber os sons que formam uma palavra, 

muitas vezes têm um pai com uma dificuldade relacionada. Por esta razão, é 

improvável que dificuldades de aprendizagem sejam herdadas diretamente. 

 

Possivelmente o que é herdado é uma sutil disfunção cerebral que pode 

levar a um problema de aprendizagem. Existe uma explicação alternativa para 

o fato das dificuldades de aprendizagem aparecerem em famílias. Por exemplo, 

pais que apresentam desordens na linguagem expressiva possivelmente falam 

menos com seus filhos, ou a linguagem que usam pode estar distorcida. 

Nestes casos, estas crianças carecem de um modelo adequado para a 

aquisição da linguagem e, portanto, pode parecer que têm uma dificuldade de 

aprendizagem. 

 

Outro aspecto importante a levar em consideração com referência à 

aprendizagem é o funcionamento glandular. É importante em primeiro lugar 

pela sua relação com o desenvolvimento geral da criança e do adolescente. 

Também é levado em conta porque certos tipos de falta de concentração, 

sonolência, etc., podem ser devidos a deficiências glandulares. 

 

Devemos investigar também as condições gerais de saúde, a 

alimentação, as condições de abrigo e conforto. O déficit alimentar crônico 

provoca uma distrofia generalizada que interfere na capacidade de aprender. 

 

Como aponta Sara Pain (1983) as perturbações citadas anteriormente 

podem gerar ou provocar problemas cognitivos mais ou menos graves. Porém, 

estes problemas por si só não necessariamente geram uma dificuldade de 

aprendizagem. Mesmo sem ser a causa suficiente, aparecem como causa 

necessária. Quando o organismo apresenta um bom equilíbrio, a pessoa 

defende sua ocupação cognitiva e busca outros caminhos que não afetem seu 

desenvolvimento intelectual. 
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4.4  Fatores específicos 

 

Encontramos certo tipo de transtornos na área da adequação perceptiva 

motora. Apesar de parecerem possuir origem orgânica não existe possibilidade 

de comprovação. Estes transtornos afetam o nível de aprendizagem da 

linguagem, da sua articulação, da leitura e da escrita. Aparecem em inúmeras 

pequenas falhas como, por exemplo, a alteração da sequência percebida, 

dificuldade para construir imagens claras de fonemas, sílabas e palavras, etc.  

 

Podemos encontrar também dificuldades a análise e síntese dos 

símbolos, na capacidade sintática e na atribuição significativa. Alguns 

processos dentro das afasias podem aparecer sem que possamos estabelecer 

sua origem em um dano cerebral. 

 

Muitos problemas de aprendizagem encontram-se relacionados com 

uma indeterminação da lateralidade. Devemos ter claro que a norma é o uso da 

mão direita. A pessoa destra nas extremidades e no olho apresenta uma grafia 

mais uniforme e harmônica. A criança canhota é forçada a uma decodificação 

precoce. O caso se complica ainda mais quando existe uma lateralidade 

cruzada, ou seja, quando os olhos e as mãos não apresentam uma 

lateralização comum.  

 

4.5  Fatores emocionais 

 

Devemos partir levando em consideração que "a família é a sala de aula 

primordial na educação da criança. Esta metáfora sublinha os aspectos da 

interação familiar que podem contribuir para as dificuldades da criança na 

escola" É quase totalmente reconhecido por docentes, pedagogos e psicólogos 

que os aspectos emocionais podem interferir negativamente nos processos de 

aprendizagem. No entanto, somente é conhecida a influência destes aspectos 

emocionais quando se tenta fundamentar um problema de aprendizagem ou 

quando é realizada uma prevenção de tais problemas.  
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Quando se trata de explicar por que aprendem aqueles que conseguem 

aprender, geralmente nos remetemos a teorias cognitivas, escuta-se dizer, 

"essa criança aprende porque é inteligente" e não escutamos dizer "essa 

criança aprende porque é amada e muito apoiada por seus pais". 

Se pensarmos somente em operações centrais da inteligência como 

classificar ou ordenar; podemos perceber a importância dos aspectos 

emocionais na aprendizagem. A criança é capaz de realizar classificações de 

cor ou tamanho e ordenações de menor a maior ou vice-versa, sempre e 

quando tenha as capacidades cognitivas para fazê-lo, mas, além disso, quando 

sentir-se pertencente a uma classe; sou filho de tais pessoas, sou mulher; sou 

homem e se sinta como única e distinta, diferenciada de outras, só assim 

poderá desenvolver estas operações lógicas. 

 

Se chegamos a compreender o que é aprender, podemos observar que 

o fato de ter as bases biológicas adequadas não nos garante a aprendizagem. 

O caminhar, o falar, o escrever e outros conhecimentos exigem uma 

aprendizagem.  

 

Quando uma criança aprende a andar, o faz não só porque tem pernas e 

pode fazê-lo, mas sim porque seus pais desejam que ande e a consideram 

capaz de andar, apesar de saberem que andando ela pode sair de vista ou 

afastar-se. O mesmo acontece com a fala, a criança aprende a falar porque 

tem um aparelho fonético são, mas também necessita de adultos que a 

considerem capaz de falar e entender e desejam que aprenda a falar, embora 

saibam que, falando, a criança poderá discutir ou argumentar. 

 

Assim então vemos que o desenvolvimento emocional sadio é um fator 

importante para assegurar uma escolaridade com êxito. 

Diferentes desajustes emocionais também podem surgir em função de 

uma dificuldade de aprendizagem. A aprendizagem da lectoescrita (as 

habilidades da leitura e da escrita) é considerada como uma das tarefas mais 
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importantes na escolaridade precoce. As crianças que falharam nessa área 

podem ter sua autoestima afetada. As dificuldades de aprendizagem e os 

problemas emocionais frequentemente estabelecem uma relação recíproca: as 

dificuldades de aprendizagem podem produzir leves desajustes emocionais e 

estes, por sua vez, podem agravar os problemas de aprendizagem. Nestes 

casos, uma vez compensada e superada a dificuldade, podemos ver que a 

parte emocional também melhora. 

 

Existem certas crianças que apresentam um bloqueio total em relação à 

lectoescrita. Em alguns casos pode ser considerada a hipótese de resistência à 

aprendizagem, como forma de castigo aos pais ou como resultado de uma 

excessiva pressão por parte dos pais. Há crianças superprotegidas que 

resistem ao crescimento; a lectoescrita representa uma forma de crescimento, 

de maturidade, de se tornar independente e, portanto, essas crianças 

demonstram resistência, negando-se a esse crescimento. 

 

As crianças respondem emocionalmente diante de diferentes situações 

como divórcios, problemas familiares, super proteção, rivalidade entre irmãos, 

morte de pessoas próximas, situações novas, etc. Devemos estar muito 

atentos às reações das crianças, buscando a forma de ajudá-Ias a manejar e 

elaborar estas situações, já que podem ser afetados diferentes âmbitos da sua 

vida, incluindo a aprendizagem. 

 

4.6   Fatores ambientais 

 

Quem ensina são os pais, tios, avós, irmãos, professores e colegas de 

escola. Existem máquinas que têm a função de ensinar. No entanto, a pessoa 

que ensina, com todas as suas características individuais, além das suas 

qualidades pedagógicas, é fundamental. Mais importante do que o conteúdo 

ensinado é a relação com a pessoa que ensina que afeta a subjetividade da 

pessoa que aprende. 
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Para que uma criança aprenda é necessário que a pessoa que ensina 

conceda a ela a possibilidade de "ser a pessoa que aprende" e a coloque no 

lugar do sujeito pensante. Mais que ser uma pessoa que ensina conteúdos, a 

pessoa que ensina abre um espaço para o saber, um espaço para a 

construção dos conhecimentos e um espaço para construir a si mesma como 

um objeto criativo e pensante.  

 

A pessoa que ensina pode ser alguém que cria ou queira que a pessoa 

que aprende aprenda, mas por sua vez, um pai ou professor pode perturbar ou 

até destruir o aprender. 

 

O professor ensina, mas a criança aprende sozinha, essa é a 

incoerência. Os pais e os professores podem possuir a informação, porém a 

sua função não é transmiti-Ia, mas sim propiciar ferramentas e o espaço 

adequado para que a construção do conhecimento seja possível. O papel do 

professor é fundamental. O professor pode ajudar a criança a reconhecer a si 

mesma como um ser pensante e autora da sua própria história. 

Os métodos e as técnicas psicopedagógicas precisam ser sustentados 

pela pessoa que ensina. A responsabilidade do ensinar e do aprender é uma 

responsabilidade compartilhada. No processo ode haver pedras, altos e baixos, 

situações de risco; a responsabilidade compartilhada entre a pessoa que 

ensina e a que aprende exime de culpas. A culpabilização da pessoa que 

aprende ou da que ensina impede o entendimento da necessidade da 

responsabilidade. Um pai ou professor deve compreender que quando o sujeito 

aprendeu, quando for capaz de dizer "aprendi", já não necessitará mais essa 

pessoa que estava na posição de ensinar. 

 

Os processos de aprendizagem são construtores do sujeito. Ao 

aprender, o próprio sujeito é construído. O que permanece no sujeito ao 

aprender, além do aquecimento do conteúdo aprendido, é o prazer de dominar 

a bicicleta, o lápis, o material de leitura, etc. É o prazer da autonomia, de poder 

fazê-lo, de conseguir alcançar. Por isso, para desenvolver a vontade de 
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aprender é importante que a pessoa que ensina evite colocar no aprender uma 

finalidade útil. Uma criança aprende a andar de bicicleta pelo prazer de fazê-Io, 

não porque tem de ir com ela comprar um jornal ou porque tem que ganhar 

uma corrida. 

 

A pessoa que ensina entrega as ferramentas necessárias para se 

aprender, não oferece o conhecimento diretamente. A ferramenta que ela 

entrega não é a mesma que ela utiliza. Para que uma pessoa que ensina possa 

apoiar a criança no seu espaço de aprendizagem, no seu processo, necessita 

estar medianamente segura de si mesma e ter seus próprios projetos; em 

outras palavras, não necessita depender do sucesso da pessoa que aprende 

para sentir-se bem. 

 

O meio deveria oferecer aos diferentes aprendizes às possibilidades 

para desenvolver suas potencialidades com suas diferentes modalidades de 

aprendizagem. No caso das experiências precoces, sua falta influi de forma 

negativa nas capacidades de aprendizagem. No que se refere ao meio escolar 

devem ser analisadas as condições materiais de ensino como, por exemplo: se 

as classes estão saturadas, se as condições físicas são inadequadas ou se 

está se trabalhando com material inapropriado. 

Deve ser levada em consideração a idoneidade do processo de 

ensino/aprendizagem. Referimo-nos ao uso de programas adequados que 

levem em consideração as diferentes modalidades de aprendizagem. 
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CAPÍTULO V 

A FAMÍLIA 

 

5.  

 

"Se pensássemos no problema de aprendizagem como derivado só do 

organismo, ou só da inteligência, para seu diagnóstico e cura, não 

haveria necessidade de recorrer à família". 

Alicia Fernândez 

 

É no âmbito familiar que o sujeito inicia suas primeiras aprendizagens, 

Aprende a sugar no seio da mãe, a rolar no berço, a levantar a cabecinha, o 

tronco, a sentar, a comer de colherinha, a engatinhar, a dizer as primeiras 

palavras, a andar, a cantar, a dançar. Todas estas conquistas são 

presenciadas primeiramente pela família que passa a dar-lhe estímulos, 

almejando que a criança conquiste cada vez mais novas habilidades. 

 

Munhoz (2005, p. 180) diz que é observando a  interação existente entre 

os membros da família que podemos compreender como se dá a circulação do 

conhecimento e o acesso à aprendizagem, visto como cada membro familiar 

tem uma forma própria de aprender e operar ao construir o próprio 

conhecimento, ou seja, uma modalidade de aprendizagem que o permite se 

aproximar do desconhecido, para agregá-lo ao saber. 

 

Fernández entende que modalidade de aprendizagem é o resultado das 

experiências de aprendizagem do indivíduo em interação com o grupo familiar. 

Desta forma, a aprendizagem irá acontecer na produção das diferenças dos 

pais e dos filhos, entre quem ensina e quem aprende. O conhecimento será 

transmitido de acordo com sua modalidade de aprendizagem, mantendo o 

significado que o aprender tem para o grupo familiar. (apud MUNHOZ, 2005, p. 

180) 

 



57 
 

Neste sentido, é importante que a família estimule o pensamento desta 

criança, ajudando-a a pensar com autonomia, ouvindo suas indagações, 

questionamentos e permitindo que faça suas escolhas e se responsabilize por 

elas, colocando os limites necessários na medida certa. 

Em determinadas famílias, esta autoria de pensamento é podada, 

impedindo que a criança possa pensar, escolher, negar, questionar. Isto poderá 

refletir negativamente na aprendizagem do sujeito quando da elaboração de 

uma redação, na interpretação de textos, em pesquisas escolares, em decisões 

a serem tomadas em grupos, mostrando-se submisso e inseguro. 

 

É neste contexto que a família imprime suas marcas no sujeito, 

moldando-o conforme acredita serem corretos os seus juízos de valor. Estas 

marcas, no entanto, poderão vir carregadas de frustrações, atribuindo ao filho a 

responsabilidade de ser o que estes pais não conseguiram, ou de continuar 

uma tradição familiar. 

 

Os pais inconscientemente deixam a seu filho a carga de refazer 

sua história, mas refazê-Ia de tal maneira que nada deveria mudar, apesar de 

tudo. O paradoxo em que a criança está presa produz logo efeitos violentos; 

com efeito, raramente há oportunidade de que a criança se realize em seu 

próprio nome. (MANNONI apud FERNÀNDEZ, 1991, P 99)  

 

5.1 Primeiras aprendizagens no âmbito familiar 

 

As primeiras aprendizagens são realizadas na família, 

estendendo-se, posteriormente, ao bairro e à escola. Visca (1991, p. 68) dividiu 

estas aprendizagens em quatro estágios: primeiro estágio ou 

protoeprendizsgem, que é o resultado da interação da criança com a mãe, 

sendo, portanto, o estágio das primeiras relações vinculares; e segundo estágio 

ou deuteroaprendizsgem, que consiste no contato do sujeito que alcançou a 

protoaprendizagem com o grupo familiar que lhe possibilitou adquirir uma 

precoce visão dos objetos animados e inanimados. 
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O autor fala ainda de um terceiro estágio, antes do ingresso na escola, 

chamado de aprendizagem assisteática, elaborada por meio do vínculo entre o 

sujeito e a comunidade restringida, o que lhe permite adquirir conhecimentos 

que ainda não são os da instituição educativa. Podemos citar, como exemplo, 

os amiguinhos do playground, do parquinho, do condomínio. 

 

Em um quarto estágio, estaria a aprendizagem sistemática, que resulta 

da interação do sujeito com as instituições. Nesta fase, Visca cita subestágios, 

tais como: o das aprendizagens instrumentais, o dos conhecimentos 

fundamentais, o das aquisições transculturais, o de formação técnica e o de 

aperfeiçoamento profissional. 

 

Para entender melhor como se dá esse estágio inicial, falaremos, 

brevemente, da protoaprendizagem relacionando-a com os estudos de 

Winnicott. 

 

Winnicott iniciou seus trabalhos na pediatria e deu-lhes 

continuidade como psicanalista, observando aproximadamente 60 mil crianças 

e suas mães. 

 

Deste trabalho, surgiu a formulação do estado de não separação inicial 

mãe-bebê, na fase de dependência absoluta da criança em relação aos 

cuidados maternos. Ele afirma que, nesta fase, a continuidade do ser é o 

sentimento que resulta da fusão da mãe suficientemente boa com o bebê. A 

mãe suficientemente boa é aquela que consegue captar as peculiaridades do 

ser e respeitá-Ias. 

 

"Ela não se confunde com o bebê, não impõe seu gesto, empresta seu 

sonhar para que a individualidade se constitua." (NETO, 2005, p. 16) 
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Aquilo que no início parece ser visto como uma unidade mãe-bebê (fase 

da dependência absoluta), aos poucos, vai sendo substituída pela dependência 

relativa. 

 

Segundo Winnicott (Id. Ibid.), inicialmente a mãe mantém uma ilusão de 

onipotência necessária, que se segue de uma desilusão gradual e, assim, o 

bebê vai ocupando um espaço separado dela. Se a mãe prosseguir com a 

ilusão de onipotência, ela não permitirá que seu bebê descubra o ambiente e o 

mundo externo. Encontram-se neste lugar as mães superprotetoras. 

 

É neste momento que surge o eu e o não-eu, e a afirmação pela criança 

do "eu sou", quando esta começa a ter identidade e passa a sentir-se real. A 

afirmação do "eu sou" sobrevém à afirmação do "você é" quando inicia uma 

elaboração da realidade externa. 

A criança, neste momento, inicia a transicionalidade, que é um processo 

maturacional ligado à transição da dependência absoluta para a dependência 

relativa. 

 

Este é o momento em que a criança escolhe aquilo que Winnicott (Id. 

Ibid. p. 21) chamou de "objeto transicional", Para o autor, não importa o objeto 

que está sendo utilizado, mas como a criança usará este objeto, o qual servirá 

de separação entre a mãe e o bebê, nos momentos de ausência da mãe 

(quando for trabalhar, por exemplo), permitindo que o processo de separação 

seja tolerado. O objeto que pode ser um travesseiro, uma fralda de pano, um 

lençol, um ursinho estará no lugar da mãe, mas será a primeira posse "não-eu". 

Estes objetos não deverão ser lavados, nem substituídos ou trocados por outro 

parecido, para que não cause uma ruptura da experiência de familiaridade e 

continuidade, diz Neto. Se tudo correr bem, o objeto transicional será 

esquecido e será substituído pelo espaço potencial ou transicional, implicando 

o desenvolvimento de sua capacidade criativa.  
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Segundo Winnicott, "o objeto se torna real porque é destruído e ele é 

destruído porque se torna real". (apud NETO, 2005, p. 21) 

 

Ao mesmo tempo em que a criança trata o objeto transicional com amor, 

também o trata com agressividade. Este objeto é, em parte, a mãe que está 

sendo substituída. Winnicott diz que a agressividade não está relacionada 

apenas com a frustração mas também com a busca do objeto. 

 

Quando a mãe suporta ser destruída e recriada na fantasia da criança 

como objeto subjetivo, ela permanece viva e presente e, então, é novamente 

buscada pela criança, que continuará destruindo-a e recriando-a no brincar. 

(PARENTE, 2005, p. 26) 

 

O brincar faz parte deste processo de elaboração, e a família também 

deve fazer parte deste brincar. A criança não deve brincar sempre sozinha e, 

também, não deve brincar sempre dependendo de alguém, deve haver um 

equilíbrio. 

 

Já ouvimos muito falar em "aprender brincando", e é este o papel da 

família nas primeiras aprendizagens: ensinar de forma lúdica e não com 

obrigações e imposições. Antes de entrar na escola, a criança deveria receber 

seus primeiros estímulos em casa, tendo contato com livros compatíveis com 

sua idade (com páginas de plástico ou capa dura, que impossibilitam rasgar e, 

mais tarde, livros com páginas normais, sendo-lhe ensinado o cuidado com os 

livros), lego e outros brinquedos de encaixe, massa de modelar, tintas (com 

supervisão), músicas e poesias com rimas (visando ao desenvolvimento da 

consciência fonológica). A criança deveria estar, continuamente, neste contato 

com objetos que pudessem ajudá-Ia no desenvolvimento de habilidades 

motoras, linguísticas, musicais, lógicas. Estar inserida em um lar, cujos 

familiares tenham contato constante com a leitura propicia o desenvolvimento 

do gosto pela leitura, do colocar-se desde cedo em contato com o objeto do 

conhecimento. 
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Muitas crianças, desde pequenas, têm a oportunidade de interagir 
com textos escritos, assim como com pessoas que lêem e escrevem. 
Situações deste tipo propiciam a descoberta e a compreensão das 
funções e usos que as pessoas fazem da linguagem escrita. Quanto 
mais intenso for este tipo de interação, maiores oportunidades as 
crianças terão para ir construindo conhecimentos diversificados a 
respeito dos atos de ler e escrever. Tais conhecimentos, que podem 
ter sido originados nestas situações naturais ou espontâneas, 
permitem a construção ele hipóteses a respeito ele ler e escrever. 
(FERREIRO & TEBEROSKY apud ZORZI, 2005, p. 162) 

 

 

O que presenciamos hoje são crianças que já acordam ligadas na 

televisão ou mesmo no computador, e não falamos somente de crianças 

maiores, mas também de crianças de apenas dois anos de idade, cujos pais, 

ou por comodismo ou por ausência, se esquecem de oferecer outros recursos. 

Pais que estão passando por situações de estresse com os filhos 

parecem não ter condições de visualizar pequenas coisas que poderiam dar 

certo. Percebemos notáveis mudanças após seguirem algumas sugestões 

dadas no consultório. 

 

Observa-se, pois, que a base se dá na família. É por meio dela que o 

sujeito se estrutura, cria vínculos afetivos, inicia seu desenvolvimento cognitivo 

e emocional. Não é na escola que o desenvolvimento começa, como pensam, 

erroneamente, muitos pais, e grande parte dos problemas e conflitos entre 

escola e família reside aí, quando alguns pais querem atribuir somente à escola 

o dever de ensinar e educar, sem participar desta educação. 

 

5.2 Detectando problemas 

 

Quantas vezes a escola observa alguns comportamentos, sinaliza à 

família que algo não vai bem, que é necessário procurar um especialista para 

uma avaliação, e a família nada faz? Muitos ainda se chateiam, chegando 

mesmo a retirar a criança da escola. A criança vai para outra instituição de 

ensino, mas lá acontece a mesma coisa, o que leva, muitas vezes, a uma nova 

recolocação da criança, perpetuando-se a situação. O resultado disso é um 

agravamento tanto do emocional quanto da aprendizagem escolar, pois, 
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quando a criança começa a criar vínculos, ela é retirada da escola, sendo 

obrigada a iniciar um novo processo de adaptação. 

 

Acontece também de a família levar a criança ao psicopedagogo, que 

faz um diagnóstico, verifica que a criança necessita iniciar imediatamente um 

tratamento, mas a família não prossegue. 

 

Tratando-se de uma criança, isto é, um ser em evolução, a superação 
do sintoma tem um caráter de urgência, na medida em que está em 
jogo seu próprio destino, já que a parada no desenvolvimento produz 
deteriorações muitas vezes irrecuperáveis. (PAÍN, J 992, p. 74) 

 

A família deve fazer todo um esforço para que a criança consiga superar 

suas dificuldades. Algumas dizem que não podem pagar o tratamento, 

entretanto há instituições que oferecem gratuitamente o serviço, ou mesmo 

com o psicopedagogo pode-se chegar a um acordo. Outros expressam 

dificuldade em relação à distância, afirmando que não tem como levar; contudo 

alguns transportes escolares disponibilizam horários extras. Em muitos casos, 

observamos a resistência dos pais em dar continuidade ao tratamento, porque 

tratar a criança significa mexer na estrutura familiar.  

 

Em decorrência de sintomas apresentados na escola, os pais são 

chamados e, na maioria das vezes, tal qual a própria escola, a primeira reação 

é isentarem-se de qualquer responsabilidade. Muitos não aceitam a dificuldade 

da criança, e o que deveria ser visto como um alerta e prevenção, para um 

diagnóstico precoce, é encarado pela família como uma batalha. Quando 

chegam a admitir as dificuldades, porque estas já estão bastante visíveis e já 

se apresentam há muito tempo, os pais não se fazem claros, ocultando 

situações, corno falta de limites, brigas na presença da criança, pai alcoolizado, 

batendo na mãe, pais que batem nos filhos, falta de paciência, ameaças 

constantes, podendo gerar problemas emocionais, tais como: baixa autoestima, 

depressão, angústia, fobia, dentre outros. Como afirmam Condemarin e 

Blomquist, "está demonstrado que tanto a angústia como a depressão 

diminuem a eficiência da aprendizagem: pais excessivamente severos, 
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autoritários ou ansiosos podem originar, por deslocamento, medo do professor 

ou fobia à escola". (1989, p. 18) 

 

Além destes fatores, bastante evidentes no prejuízo da aprendizagem, 

existem outros, muitas vezes, não reconhecidos pelos pais como prejudiciais 

aos filhos, inclusive desde o nascimento, tais como: depressão pós-parto; 

mudança de várias babás; falta de estímulos; várias mudanças de escola; 

muitas horas no computador, no video game ou em frente ao televisor; jogos 

violentos. 

 

Todos estes relatos históricos e a-históricos que, poderiam auxiliar a 

escola em um esclarecimento sobre o comportamento da criança, e daí advir 

uma orientação, não são manifestados. Possivelmente, isto só irá acontecer no 

consultório e, ainda assim, invariavelmente, os pais costumam esconder 

informações, como afirma Paín: "...os pais apresentam obstáculos e 

resistências à ação do psicólogo. Esconder, seduzir, enganar e desautorizar 

são as armas mais frequentes que os consultastes usam precisamente para 

evitar saber que esconderam, seduziram, enganaram e desautorizaram". 

(1992, p. 40) 

 

É comum no consultório encontrarmos pais que omitem fatos muito 

importantes durante a anamnese, os quais só serão mencionados durante a 

devolução ou durante o tratamento. 

 

5.3 Sintoma 

 

Quando um sintoma aparece, muitas famílias não assumem os deficits, porque 

assumi-los pressupõe-se uma investigação de algo que não se quer revelar. 

 

Paín diz que, "em alguns casos, o tabu do conhecimento está 

incorporado em forma de segredo" (1992, p. 40). Um filho adotivo, uma mãe 

prostituta, um pai viciado, um nascimento após aborto provocado, ou mesmo 
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uma tentativa de aborto na gestação estas crianças são segredos que, se 

revelados, poderiam desautorizar os pais, por meio de uma chantagem por 

parte dos filhos ou de uma identificação com a mãe prostituta, não 

possibilitando uma recriminação ou censura por parte desta mãe. 

 

Corroborando com a ideia, Fernández entende que "...os movimentos 

ante o segredo, ante o não dito, podem converter-se em sintomático" (1991. p, 

40). Portanto, algo que poderia ser da ordem do saber, do conhecer a história 

inviabiliza, também, um saber na aprendizagem. 

 

Existindo uma situação patológica no âmbito familiar, o sintoma aparece, 

para denunciar algo que não vai bem, que já existia previamente, mas não foi 

percebido, ou foi mascarado. Desta forma, conforme Pichon Riviêre (2000, p. 

208), um membro do grupo familiar assume novo papel, que é o de 

transformar-se em um porta-voz e depositário da ansiedade de seu grupo 

imediato - a família, tornando-se encarregado dos aspectos patológicos da 

situação, em um processo interacional de adjudicação e assunção de papéis, 

comprometendo tanto o sujeito depositário como os depositantes, "ou seja, o 

porta-voz (doente) é o veículo por meio do qual começa a se manifestar o 

processo implícito causador da doença". (Id Ibid. p. 209) 

 

Há crianças que sentem o carinho dos pais, e a aprendizagem flui de 

forma prazerosa, mas há outras que, ao não aprenderem, percebem aí a única 

maneira de contar com este carinho e atenção. É como uma criança que 

sempre faz algo errado, para chamar a atenção da mãe ocupada com seus 

afazeres, mesmo sabendo que poderá receber um castigo. 

Alguns segredos vêm com uma carga muito grande de culpa, 

provocando um comportamento diferencial nesta família e, para aliviar tamanha 

culpa, a superproteção, muitas vezes, apresenta-se como pano de fundo. 
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5.4 Superproteção 

 

Segundo Sampaio S. 2011 p. 80 a mãe de um garotinho de cinco anos 

que não aprende, não se concentra, não participa, chora muito ao dizer: 'Antes 

dele, fiz um aborto, pois, na época, não podíamos ter este filho, pois estávamos 

mudando de cidade, mas me arrependi. Fiquei pensando se foi por isso que 

aconteceu isto com meu filho, como um castigo". O filho nasceu prematuro e 

permaneceu um mês na UTI. Foi uma gravidez muito conturbada e permeada 

de ansiedade. O pai ficou decepcionado ao saber do sexo da criança, 

porquanto desejava uma menina. A mãe precisou voltar ao trabalho após os 

quatro mesesdo nascimento da criança, e o menino teve de ficar com babás, 

que sempre eram trocadas. Diante disto, a mãe sempre o superprotegeu 

demais. Primeiro, porque era prematuro e precisava de muitos cuidados; 

depois, quando cresceu, continuou a superprotegê-lo, para poder afirmar-se 

como mãe presente, já que se sentia culpada por trabalhar o dia todo fora de 

casa. 

 

Agindo assim, não permite que a criança realize sozinha novas 

aprendizagens, que irão proporcionar-lhe autonomia e independência, sem 

falar no desenvolvimento do seu esquema corporal, pois tal criança estará 

impossibilitada de explorar o ambiente, desenvolvendo-se pouco em seu 

sentido global. 

 

Observamos, nesse sentido, crianças já com uma certa idade, que não 

possuem, ainda, noção de esquema corporal, desenhando ainda garatujas, 

com riscos que seriam os braços e as pernas saindo de um círculo, que seria a 

cabeça. 

 

Os pais têm a obrigação de proteger os filhos; no entanto, os limites 

desta proteção são muitas vezes extrapolados, transformando um 

comportamento normal em patológico. 
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Crianças superprotegidas não aprendem a lidar com situações do 

cotidiano sozinhas, já que sempre há um pai ou uma mãe por trás, para lhe 

defender ou intervir. Estas crianças, quando crescem, ficam desnorteadas ao 

perceberem que a realidade é outra e que não conseguem lidar com ela, 

porque nunca aprenderam. 

 

Ocasionalmente, vemos pais que, ao visitarem a escola, para saber se é 

adequada ao seu filho, imaginam perigo em tudo: é a escada que não deveria 

existir, o escorrega do parquinho que é muito alta (nem tanto), a areia que pode 

estar cheia de germes (sequer enxergam os benefícios proporcionados pela 

areia, para o desenvolvimento da criança), questionam se a auxiliar irá limpar 

seu filho direito, quando for ao banheiro (esquecendo-se de que as escolas já 

trabalham para o desenvolvimento da independência da criança, deixando que 

façam sozinhas atividades, como comer, escovar dentes, limpar-se). É claro 

que devemos ter alguns cuidados básicos como proteção na piscina, mas há 

muito exagero no comportamento de alguns pais. Uma visão negativa da 

escola já começa antes mesmo de iniciar as aulas, passando para o filho todos 

os seus medos e angústias, o que, certamente, irá interferir em uma 

adaptação. 

 

Não é difícil observar que muitas crianças superprotegidas possuem 

falta de limites e, consequentemente, um mau rendimento escolar. Em geral, 

são crianças que não gostam de ser contrariadas, não participam das 

atividades em grupo porque s6 fazem o que querem, são rebeldes, resistem às 

regras sociais, não toleram frustração, apresentam dificuldades na adaptação 

escolar, fazem birra, possuem dificuldades de relacionamento. 

 

Os bebês podem demorar para andar, falar; a fala pode tornar-se 

bastante infantilizada, ou vir a falar errado, quando maior. 

 

A superproteção também acompanha a falta de limites, pois os pais 

deixam seus filhos fazerem o que querem e não admitem que alguém os 
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chame à atenção. Cansamos de ver exemplos, em diversos lugares, onde 

crianças correm de um lado para outro, gritando e incomodando as pessoas, e 

os pais não reclamam e, quando alguém as chama à atenção, não gostam e 

dizem que isso é coisa de criança. O que eles não sabem ou fingem não saber 

é que estas crianças crescem e viram adolescentes que não vão mais correr 

apenas com as pernas, mas vão correr, em alta velocidade, no carro do pai que 

pegou escondido, vão beber, mentir e enganar para conseguirem o que 

querem, já que tiveram tudo, sem limites, quando criança, até que chegará o 

dia em que as coisas perderão a graça e as drogas serão seu único ou talvez o 

último recurso. E então os pais mencionarão a famosa frase: Onde foi que eu 

errei? 

 

Normalmente, os pais superprotetores estão entre aqueles que tiveram 

filhos prematuros, pais adotivos ou de uma idade mais avançada, ou' ainda são 

pais de filho único, ou que perderam um filho e receiam a perda do outro, e, 

também pessoas inseguras, mas isto não é regra. 

 

5.5 Negligência ou desinformação? 

 

Os pais se encontram perdidos em meio a tantas informações 

publicadas na área da Psicologia. E como estas informações lhes chegam 

paulatinamente, fica difícil entender todo um contexto. Já não sabem o que é 

certo ou errado. Poucos são os pais que buscam informações em livros sobre 

comportamento infantil. Leem apenas textos que a escola envia e, mesmo 

assim, não são todos os pais que fazem esta "tarefa de casa". 

Isto tudo gira em torno de uma cadeia circular. Se os pais lessem mais, 

mudariam seu comportamento e dariam bons exemplos como leitores aos 

filhos. Além domais, a leitura aproxima as pessoas, seja lendo uma história 

para o outro, seja discutindo com o outro sobre o que leu. 

 

A negligência acontece, por exemplo, quando, ocasionalmente, vemos 

crianças sentirem-se constrangidas por não levarem o material solicitado pela 
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escola no dia indicado, a fim de que elas possam construir alguma lembrança 

para o Dia das Mães ou o Dia dos Pais, ou levar a fruta pedida para o Dia da 

Fruta, ou mesmo uma pesquisa escolar não feita. Crianças pequenas precisam 

deste acompanhamento dos pais, que devem, "diariamente", olhar o "diário", 

verificar se há alguma atividade ou pesquisa a ser feita, ou se a escola está 

pedindo algum material. Vemos, também, alguns pais faltarem às reuniões, às 

palestras oferecidas pela escola, a alguma exposição ou mesmo a 

apresentações das crianças. 

 

Mesmo tendo trabalhado o dia todo e estando cansados, esta atenção 

não pode faltar, à medida que consiste em uma forma de demonstrar atenção e 

oferecer ajuda. O erro está quando isto é feito apenas com cobranças. Pais mal 

chegam do trabalho e querem saber se a criança já fez a atividade, nem 

perguntam como foi o dia, o que fez na escola, se há alguma novidade, se 

aprendeu coisas novas, ou seja, não há diálogo. A troca de informações sobre 

o que os pais fizeram durante o dia também é muito importante, não precisam 

entrar em detalhes, mas, quando os pais falam de si, o diálogo fica mais aberto 

e prepara-se o terreno para uma amizade na adolescência, uma fase em que 

se precisa de muita abertura entre pais e filhos, e esta abertura não se 

conquista de uma hora para outra. 

 

5.6  Afetividade em equilíbrio 

 

A falta de afeto dentro das famílias vem sendo cada vez mais revelada. 

Certo pai me disse que não abraçava seus três filhos, porque não teve o amor 

dos seus pais e, consequentemente, não conseguia agir de outra forma. 

No diagnóstico, o filho, pré-adolescente, demonstrou enorme carência 

afetiva e baixa autoestima. O pai, até então, não havia enxergado isto como 

prejudicial ao seu filho, tampouco imaginava que poderia estar influenciando, 

negativamente, seu rendimento escolar. Foi preciso que alguém de fora 

sinalizasse tal dinâmica, para o pai perceber que deveria mudar. 
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 Piaget diz:Em um primeiro sentido, pode-se dizer que a afetividade 
intervém nas operações da inteligência; que ela estimula ou perturba! 
que ela é causa de acelerações ou de atraso no desenvolvimento 
intelectual; mas que ela não será capaz de modificar as estruturas da 
inteligência enquanto tal. Em um segundo sentido, pode-se dizer, ao 
contrário, que a afetividade intervém nas estruturas da inteligência; 
que ela é fonte de conhecimentos e de operações cognitivas 
originais. Numerosos autores têm sustentado este ponto de vista (...); 
e a continuação cita os nomes de Wallorn, Malrieu, Ribot e Perelman. 
(apud LAJONQUIERE, 2002, p. 128) 

 

James Anthony sustenta que, "em crianças com uma forte alteração 

emocional, se produz uma involução intelectual com perdas nas estruturas 

cognitivas, em uma ordem de sucessão inversa à de sua construção". (apud 

VISCA, 1991, p. 50) 

 

Um vínculo afetivo familiar não é criado de uma hora para outra. Deve 

ser cultivado desde a primeira infância, respondendo aos seus infindáveis 

porquês, respondendo com paciência às inúmeras contra-argumentações, 

quando se proíbe de fazer algo, interessando-se pelo dia a dia escolar, e não 

só nas notas do boletim. 

 

Deve-se colocar à disposição para ajudar nas tarefas escolares sempre 

que o filho precisar, dizer "não" quando necessário e ser firme nesta posição, 

explicando, porém, as razões da negativa. 

 

Manter um diálogo aberto é imprescindível para uma boa relação 

familiar. Quando não há diálogo, impõe-se o antidiálogo, que, de acordo com 

Freire, é desamoroso. É acrítico e não gera criticidade, exatamente porque 

desamoroso. Não é humilde. É desesperançou. Arrogante. Autossuficiente. No 

antidiálogo quebra-se aquela relação ele "simpatia" entre seus polos, que 

caracteriza o diálogo. Por tudo isso, o antidiálogo não comunica. Faz 

comunicados. (1983, p. 108) 

 

Fazer comunicados, aliás, é um gesto próprio do autoritarismo. Muitos 

pais se colocam neste patamar e não conseguem modificar o comportamento 

do filho, porque não sabem fazer combinados, acordos, trocas, porque tudo 
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acontece de acordo com a vontade dos pais, sem que a vontade dos filhos seja 

levada em consideração. Se não há diálogo, não há envolvimento, não há 

cumplicidade, não há como conhecer a maneira de pensar dos filhos, como 

aprendem e/ou o que não os permite aprender, o que os incomoda, o que lhes 

atrai, com o que simpatizam. 
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CAPÍTULO VI  

O SUJEITO 

 

Para compreender as pessoas devo tentar escutar o que elas não estão 

dizendo, o que elas talvez nunca venham a dizer: 

John Powell 

 

Fatores orgânicos permaneceram, por muito tempo, como a principal 

causa dos problemas de aprendizagem. Este conceito mudou a partir de 

diversos estudos na área da saúde mental. Existem, sem dúvida, fatores 

orgânicos que poderão interferir na aprendizagem, mas outras causas deverão 

ser investigadas concomitantemente, para que o sujeito não seja visto, nesta 

situação ou em qualquer outra, como o único responsável por seu fracasso 

escolar. Do contrário, se esta investigação não for feita, ou for mascarada, 

dificilmente o sujeito poderá prosseguir bem. A ajuda dos familiares e da escola 

é fundamental para a superação ou amenização de tais dificuldades. 

 

6.1 Diferenciando transtornos de aprendizagem e problemas de 

aprendizagem 

 

Dificuldades, problemas e transtornos de aprendizagem ainda são temas 

que causam controvérsias, e delimitações ainda estão sendo feitas neste 

sentido. 

 

Taya (2003) define o transtorno de aprendizagem "como uma disfunção 

neuropsicológica - problemas que impedem o funcionamento integrado do 

cérebro em desenvolvimento". Trata-se, pois, de um problema de maturação, e 

no desenvolvimento neuropsicológico. 

 

Transtorno de aprendizagem ou dificuldade de aprendizagem específica 

(learning disabilities) se define como "um transtorno em um ou mais dos 
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processos psicológicos básicos implicado na compreensão ou no uso da 

linguagem falada ou escrita, que pode se manifestar em uma habilidade 

imperfeita para escutar, falar, ler, escrever, soletrar ou fazer cálculos 

matemáticos", de acordo com a oitava definição, criada em 1977, nos Estados 

Unidos e registrada oficialmente em 1986 (Id. Ibid.). Encontramos entre os 

transtornos de aprendizagem as dislalias, disfasias, dislexias, disgrafias, 

discalculias, transtorno não verbal do aprendizado. 

 

Os problemas de aprendizagem podem se apresentar em razão de uma 

metodologia inadequada, método de alfabetização inadequado, privação 

cultural e econômica, má-formação docente, falta de planejamento das 

atividades, desconhecimento da realidade cognitiva dos alunos. Desta forma, 

não existe uma adaptação curricular à realidade socioeconômica do aluno. 

 

Conforme Taya, os problemas de aprendizagem também podem se 

apresentar como fatores secundários, em função: 

 

• da depressão; 

• de um Transtorno do Detlcit de Atenção (TDAH); 

• de deficiência mental; 

• de transtornos da conduta; 

• do deticit cultural; 

• de problemas neurológicos; 

• de deficiência sensorial. 

 

Para traçar um perfil dos sujeitos com problemas de aprendizagem, 

Sisto cita uma pesquisa do Departamento de Saúde Mental do Texas, que 

demonstra as seguintes características: falhas na escola, certa desorientação e 

deficiências em leitura e linguagem, maior imaturidade do que sujeitos com 

desempenhos normais, desenvolvimento social e intelectual inferior ao 

esperado para a idade. Expõe, ainda, que "és tas crianças vivem em ambientes 

com regras rígidas e inflexíveis e que geralmente são desajeitadas, 
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desastradas e têm dificuldades de entender o conceito de tempo e referências 

de espaço". (SISTO, 2004, p. 107) 

 

Muitos são os distúrbios atribuídos à criança que apresenta algum 

problema na aprendizagem. Entre os mais citados no ambiente escolar estão o 

TDAH (Transtorno do Deticit de Atenção com ou sem Hiper atividade) e a 

dislexia. Iniciaremos falando sobre aquele que, hoje, é apontado como um dos 

mais trabalhosos, para se lidar em sala de aula, em casa e em locais públicos 

pela própria inquietação, agitação, impulsividade e dificuldade de concentração 

o TDAH. Faremos uma abordagem deste transtorno como consequência do 

não desenvolvimento da fala privada ou egocêntrica, que seria responsável 

pela autorregulação do comportamento. 

 

6.2 TDAH - Transtorno do Deficit de Atenção e Hiperatividade 

 

Muitos livros descrevem um possível fator genético como causa do 

TDAH; entretanto, ainda não se descobriu o gene que seria responsável por 

esse transtorno, havendo apenas suposições, ou genes candidatos. 

 

Roman (in ROHDE, 2003, p. 42) explica que "o primeiro gene 

relacionado ao TDAH foi o gene do receptor e da tireoide. Esse gene pode 

apresentar mutações causadoras de resistência generalizada ao hormônio da 

tireóide (GRTH), uma doença autossômica rara". Mais adiante completa: 

"Estudos posteriores não confirmaram essa associação" (lei Ibid., p. 42). Outro 

candidato seria "o gene transportador de dopamina (DAT 1), uma vez que a 

proteína transportadora é inibida pelos estimulantes usados no tratamento do 

TDAH, impedindo a recaptação da dopalnina na fenda sináptica" (lei Ibid, p. 

42). E descreve: 

 

"Embora existam alguns relatos negativos, a maioria dessa investigação 

conseguiu detectar um efeito do gene DATI no TDAH, ainda que bastante 

pequeno" (lei lbid, p. 43). 
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Roman relata, ainda, que "um outro gene do sistema dopaminérgico 

intensamente investigado nesse transtorno é o gene receptor D4<de doparnina 

(DRD4)".  "Embora muitas investigações posteriores tenham replicado a 

associação com o gene DRD4, os resultados são bastante controversos". (lei 

lbld, p. 43) 

 

Antes de qualquer coisa, é importante lembrar que podemos encontrar o 

Transtorno de Deficit de Atenção do tipo predominantemente desatento, o 

Transtorno do Deficit de Atenção do tipo predominantemente 

hiperativo/impulsivo e, ainda, o Transtorno do Deficitde Atenção do tipo 

combinado. A maioria dos profissionais utiliza os critérios diagnósticos do DSM 

IV (Manual de estatística e diagnóstico, quarta edição) para esta avaliação, já 

que é um diagnóstico essencialmente clínico, ou seja, não é detectado em 

exames médicos. 

Quando o TDAH se apresenta, é comum haver dúvidas acerca de como 

atuar com estas crianças em sala de aula. Muitos livros orientam que se deve 

pedir que a criança saia algumas vezes da sala, com a desculpa de ir levar 

algo à coordenação, ou que ajude a distribuir cadernos, apagar quadro negro, 

para que não fiquem impacientes dentro da sala de aula. Estas são instruções 

necessárias, mas paliativas, que não resolvem o problema. 

 

Ha escolas com grande resistência a mudanças, e este é um dos 

grandes problemas enfrentados para ajudar uma criança com deticit de 

atenção, que precisa de uma modificação no tratamento recebido pelo 

professor, ou seja, uma modificação no relacionamento, no vínculo. 

 

Um tratamento não medicamentoso deveria começar por um número 

reduzido de crianças em salade aula. A sala deve ter o menor número possível 

de estímulos. Schwartzman recomenda, ainda, que, em uma mesma classe, 

não deverá haver mais que um aluno com TDAH, não sendo difícil imaginar o 

porquê de tal providência. 
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Não é raro uma criança com TDAH apresentar comorbidades, 

agregando distúrbios, como dislexia, disgrafia, discalculia etc. Diante disto, um 

programa pedagógico específico deverá ser elaborado para esta criança, mas 

não é o que observamos nas escolas, mesmo naquelas que se dizem 

inclusivas, as quais parecem limitar o conceito de inclusão tão somente aos 

portadores da síndrome de Down ou com algum outro retardo mental aparente 

e evidente. 

 

Algumas crianças portadoras da síndrome do X-frágil podem apresentar 

hiperatividade. Eis uma síndrome ainda pouco conhecida, sendo que a criança 

é vista como apenas mais uma criança que apresenta dificuldades de 

aprendizagem, enquanto é tratada em sala de aula como uma criança inquieta, 

agitada, que não presta atenção, recebendo rótulos e críticas. 

 

Encaminhada ao psicopedagogo, este profissional, se vier a suspeitar da 

síndrome do X-frágil, indicará a criança ao neurologista e ao geneticista que 

solicitará um exame de DNA para diagnóstico. Tal qual o portador da síndrome 

de Down, a criança com X-frágil deve ser vista como um caso de inclusão, e as 

tarefas em sala de aula devem ser diferenciadas e adequadas à sua idade 

cognitiva. 

Havendo demora no diagnóstico do X-frágil ou se ele nunca for 

diagnosticado, a escola poderá reprovar a criança por vários anos, acarretando 

baixa autoestima e angústia na família que, provavelmente, mudará a criança 

de escola, várias vezes, na esperança de que ela melhore. E antes de rotular a 

criança portadora desta síndrome, o seu diagnóstico precoce tende a 

conscientizar a escola quanto ao real problema da criança, que poderá contar 

com uma ação pedagógica mais adequada à sua condição. 

 

A criança com TDAH tem dificuldade em realizar planejamentos, pois há 

uma disfunção no lóbulo frontal que, segundo Bossa (2005), é a área 

responsável pela realização dos planos e dos programas das ações humanas, 

bem como pela regulação e controle do comportamento. 
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Tendo esta informação, o professor deverá atuar com a criança, 

trabalhando juntos no planejamento das atividades cotidianas, na organização 

do tempo, na sequência dos trabalhos, ou seja, envolvê-Ia em todas as 

atividades, sempre usando a linguagem, enquanto função reguladora da ação 

da criança. Se a criança já recebe tudo pronto, como a linguagem irá regular 

seu comportamento? Certamente não será pedindo que a criança fique quieta, 

pare de fazer bagunça e preste atenção na aula; neste caso, a linguagem não 

estará realizando um efeito inibidor na ação, mas sim excitador. 

 

Berk (apud SOLOVIEVA, 2001) assinala que as crianças com TDAH não 

desenvolveram a fala privada ou egocêntrica e que, portanto, o tratamento 

deverá criar condições que favoreçam sua utilização como meio de 

autorregulação do comportamento. 

 

Normalmente, a fala egocêntrica surge em torno dos quatro e cinco 

anos, coincidindo com o jogo simbólico/faz de conta. A criança utiliza a fala 

egocêntrica para realizar suas atividades, e quanto mais complexa a ação, 

mais surge a fala egocêntrica. Nesta fase, quando está executando uma tarefa, 

tende a falar ao mesmo tempo em que a realiza. Quando se torna interiorizada, 

por volta de seis e sete anos, a fala virá antes da ação, objetivando o 

planejamento. 

 

Citemos um exemplo: enquanto o bebê não fala, a linguagem da mãe 

tem o poder de organizar e regular a ação da criança. A criança não fala, mas a 

fala do outro estimula a ação; por exemplo, se a mãe diz: "Pegue o gatinho 

(brinquedo) e dê pra mamãe", a criança irá pegá-Io e entregará à mãe. Ao 

desenvolver a fala, a criança começa a controlar o ambiente, quando, por 

exemplo, pede água e é atendido. 

 

Quando a fala se torna internalizada, o normal é que ela anteceda a 

ação, para haver o planejamento. Porém, nas crianças com TDAH, a fala se 
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apresenta junto à ação, e não está ligada à atividade no sentido de planejar, ou 

seja, a fala egocêntrica não foi internalizada. 

 

De acordo com Piaget, a fala egocêntrica desaparece por volta dos seis 

e sete anos. Já Vygotsky acredita que tal fala não desaparece, apenas se 

internaliza e, quando isso acontece, possibilita à criança a estruturação do 

espaço mental ao mesmo tempo em que se organiza a ação voluntária 

complexa. (VYGOTSKY, 2001) 

 

Picallo (apud SOLOVIEVA, 2001, p. 49) aduz que o uso ineficaz da fala 

egocêntrica, ou o pouco desenvolvimento da fala interna nas crianças pré-

escolares, ou escolares maiores, constituem um defeito central que impede o 

desenvolvimento adéquado de todas as funções psicológicas superiores, entre 

elas a voluntária. Vygotsky (apud SOLOVIEVA, 2001, p. 50) entende que a fala 

privada, ou egocêntrica, da criança constitui uma tentativa de usar a linguagem 

como um instrumento para planejar, guiar e controlar a atividade de resolução 

dos problemas. É por isso que as crianças menores se utilizam da fala 

egocêntrica, enquanto brincam e realizam suas atividades. 

 

As crianças que apresentam TDAH falam mais em voz alta, quando 

jogam sozinhos, mas esta fala privada é imatura, e se caracteriza pela grande 

quantidade de auto depreciações (e escassas verbalizações), relacionadas 

com o planejamento mais maduro da atividade (GOLDSTEIN Y GOLDSTEIN 

apudSOLOVIEVA, 1991, p. 51). Ela xinga, diz que não consegue, deprecia sua 

produção, grita, fala coisas que não tem nada a ver com o jogo, ou com outra 

atividade proposta. 

 

Berk (apudSOLOVIEVA, 1994, p. 5.3) pensa que, pelo fato de estas 

crianças receberem constantemente ordens, reprimendas ou castigos, elas têm 

poucas oportunidades de os adultos interagirem com elas, quando deveriam 

estar ensinando-as afetiva e pacientemente a realizar atividades que são 

difíceis para elas executarem sozinhas, mas, com ajuda de um adulto, poderão 
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ser capazes de concluí-Ias. Nestas crianças, não se objetiva treinar a fala 

privada, mas criar condições que promovam seu uso efetivo; desta maneira, 

posteriormente, se interiorizará e se converterá na linguagem interna, que 

dirige nossas ações e pensamentos.  

 

O objetivo é que esta fala passe a surtir efeito sobre sua ação, que a 

criança consiga, por meio dela, planejar, primeiramente falando em voz alta, 

para, depois, esta fala se tornar internalizada. 

 

A orientação se dá por meio do modelamento da conduta da criança; 

primeiro, a criança observa o instrutor fazer a tarefa; depois, realiza sozinha, 

imitando o que viu e ouviu. Em seguida, o instrutor executa a tarefa, 

murmurando as autoinstruções e ensina a criança a fazer o mesmo. Aos 

poucos, as instruções orais vão sendo eliminadas, e a tarefa se completa com 

as autoinstruções internalizadas (SOLOVIEVA, 1994, p. 51). Desta forma, a 

criança internalizará a fala. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Simaia Sampaio 

 

Este modelo de ação ajuda a criança a concentrar-se na tarefa e a 

pensar antes de executá-Ia, o que no caso do hiperativo é difícil. 

 

Tal orientação deve ser expandida para outros momentos com os 

sujeito, possibilitando trabalhar na zona de desenvolvimento proximal da 

Quem Ação Resultado 

 

 

Instrutor 

Execução da tarefa 
verbalizando 
iutoinstruções (em um 
jogo de damas: eu vou 
colocar minha peça 
aqui, porque aqui você 
não pode comer minha 
peça). 

 
 
Diminuição das 
autoinstruções 

Sujeito com TDAH Execução da tarefa, 
seguindo o modelo da 
verbalização das 
autoinstruções. 

Autoinstruções 
internalizadas pelo 
sujeito. 
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criança, fazendo junto com ela, para que depois possa realizar a atividade 

sozinha. 

 

A zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível de 

desenvolvimento real, que se costuma determinar por meio da solução 

independente de problemas (ou seja, aquilo que a criança consegue fazer sem 

ajuda) e o nível de desenvolvimento potencial, determinado por meio da 

solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 

companheiros mais capazes. (VYGOTSKY, 200.3, p. 112) 

 

Nas crianças com TDAH e nas crianças com dificuldades de 

aprendizagem, a fala privada está presente; porém, não atua como um 

mediador eficaz na autorregulação da conduta. Ambos os grupos de criança 

tardam em fazer a transição da fala em voz alta para a fala internalizada e, 

consequentemente, em passar da regulação da fala exterior para a regulação 

da fala interior. (GALPERIN apud SOLOVIEVA, 1994" p. 52) 

 

Para haver um desenvolvimento adequado e correto da função 

reguladora da linguagem interna, é fundamental que, durante a atividade 

conjunta do adulto e da criança, dê-se uma significativa interação verbal entre 

eles. Se este modo de comunicação for autoritário (pouco afeto e muito 

controle), ou muito permissivo (muito afeto e pouco controle), a fala privada 

desaparece, ou não se converte em um bom meio de regulação da conduta. O 

ideal é que esta interação seja afetuosa e com um controle racional da conduta 

da criança, do contrário "nas famílias onde as interações verbais entre crianças 

e adultos são escassas, a fala privada da criança tarda em transformar-se em 

fala interna". (SOLOVIEVA, ] 994" p. 52) 

 

Se um professor, tendo em sua sala uma criança com TDAH ou com 

problemas de aprendizagem, utiliza a fala para depreciá-Ia, pedindo que fique 

quieta, que pare de fazer bagunça, porque, assim, não consegue dar aula, a 

criança poderá desenvolver uma autodepreciação e acreditar que não é capaz 
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de aprender. Mas, se o professor utiliza a linguagem de forma afetuosa, 

pedindo que a criança lhe ajude nas aulas, solicitando que a mesma planeje 

juntamente com os colegas, ela irá desenvolver a fala egocêntrica, que se inter 

analisar aos poucos, regulando sua conduta. Mesmo que a criança não escute 

o mediador, este deverá continuar falando atenciosa e afetuosamente. 

Podemos citar, neste aspecto, uma mãe conversando com um bebê que não 

entende a linguagem, mas ela continua falando, porque sabe que é importante, 

e é aí que a linguagem começa a fazer efeito. 

 

Encontramos, a propósito, crianças sem limites, que são muitas vezes 

confundidas com hiperativas; e, neste rol, encontramos algumas 

superprotegidas ou filhas de pais autoritários. O ideal é que se fale com a 

criança de maneira firme, mas demonstrando afeto e carinho sempre. Muitos 

pais, por chegarem cansados do seu trabalho, não conseguem ser pacientes 

com seus filhos, e o que deveria ser realizado com amor e paciência acaba em 

reclamação, ao invés de orientação. Desta forma, a linguagem dos pais 

também não terá o efeito regulador nas ações da criança. 
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Citemos alguns exemplos de como poderíamos mudar a forma de falar 

com estas crianças: 

 

Ao invés de falar assim: Poderíamos falar assim: 

C., larga este vídeo game, vai logo tomar seu 
banho, senão vamos chegar atrasados ao médico! 

C., eu sei que este jogo deve estar muito legal, 
mas precisamos ir agora. 
Jogue mais cinco minutos e vá tornar banho para 
não nos atrasarmos (avisar sempre com 
antecedência de 5 a  10 minutos). 

C., olha que bagunça seu quarto, parece um 
chiqueiro, vá arrumar agora ou vai ficar de castigo! 

C., sei que você está ocupada com suas 
brincadeiras e estudo, mas é preciso deixar o 
quarto arrumado para que você possa encontrar 
algo rápido quando precisar e deixá-Io bonito e 
limpo. Depois que você terminal' este desenho que 
está assistindo você arruma seu quarto e eu ajudo 
se precisar de mim. 

D. vá estudar! Você ainda não fez o dever que a 
professora passou. Desse jeito vai acabar 
perdendo o ano! 

Filho, sei que você está se esforçando nos seus 
estudos e às vezes se sente cansado. O que você 
tem hoje de tarefa para fazer? Você poderá 
começar por este que parece ser mais longo e 
depois este que é mais rápido, depois terá todo o 
tempo livre para brincar, ler, ou assistir a algum 
filme. 

Eu não posso brincar com você, não está vendo 
que estou ocupada? Olha quanta roupa tenho para 
passar, ainda tenho aquela pilha de pratos para 
lavar. 

Oi meu querido, você quer brincar não é? A 
mamãe vai terminar estas roupas e depois vamos 
jogar alguma coisa, depois terminarei de lavar a 
louça e que tal você me ajudar a lavar (dar á 
criança uma bucha para lavar coisas plásticas e 
panela, nada de vidro). 

S. , pare de fazer zoada, tenho uma prova da 
faculdade preciso que você fique calada e me 
deixe estudar. 

Oi filha, vamos combinar uma coisa? 
Enquanto a mamãe estuda para a prova da 
faculdade, vou te dar estes pincéis, tintas e esta 
tela para você fazer um quadro bem bonito, depois 
iremos perdurá-lo na parede (valorize sempre suas 
produções). 

Simaia Sampaio 

 

Sabemos que a falta de concentração pode ter várias causas, e não 

necessariamente ser um TDAH. Ela pode estar presente, apenas, quando a 

criança tenha de fazer as atividades escolares, e isto não indica um Transtorno 

do Deiicit de Atenção, mas revela uma rejeição pela aprendizagem, e que pode 

estar ligada a uma defasagem cognitiva. É por isso que devemos investigar em 

que situações a desatenção está presente. 

Visca adverte: "Ninguém pode aprender acima do nível da estrutura 

cognitiva que possui" (1991, p. 52). A isto, ele chamou de obstáculo epistêmico 

para a aprendizagem. 

Quando uma criança de nove anos está em um nível pré-operatório, mas 

já deveria estar no operatório concreto, existe o que chamamos de defasagem 
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cognitiva. O conteúdo estudado parecerá difícil e, consequentemente, haverá 

um desvio de interesse, ou uma fuga das atividades, surgindo a falta de 

concentração, que não necessariamente é o deticit de atenção. Muitas vezes, 

os pais chegam acreditando que o filho possui TDAH predominantemente 

desatento porque leu em algum lugar e achou que o filho se encaixava 

naquelas características. Em alguns casos, existe uma defasagem cognitiva, 

não um TDAH, e a criança fica dispersa por não estar entendendo o conteúdo. 

Enquanto está estudando, levanta-se toda hora para beber água, para comer, 

deixa cair o lápis inúmeras vezes etc. Estas crianças costumam ficar bastante 

concentradas no consultório durante as sessões, mas não na escola nem em 

casa nos momentos das atividades. 

 

6.3  Dislexia ou má alfabetização? 

 

Antes de se diagnosticar um indivíduo como desleixo, é preciso levar em 

conta outros fatores que podem estar envolvidos no prejuízo da leitura e da 

escrita, ocasionando sintomas que facilmente poderão ser confundidos com a 

dislexia, como carência cultural, problemas emocionais, métodos de 

aprendizagem defeituosos, saúde deficiente, imaturidade na iniciação da 

aprendizagem. (cf CONDEMARIN e BLOQUEST, 1989, p. n) 

 

Muitas crianças passam por dificuldades quando estão aprendendo a ler, 

e um diagnóstico precipitado pode levar esta criança ao rótulo de portadora de 

dislexía. É preciso muito cuidado, tanto por parte da escola quanto do 

profissional, responsável pelo diagnóstico, a fim de não se julgarem 

precipitadamente as dificuldades de aprendizagem de uma criança. 

 

Alguns professores e pais, por não conhecerem o processo evolutivo da 

escrita, ficam ansiosos e acabam realizando, erroneamente, a tentativa de 

"treinar" a escrita da criança. Não levam em conta as idéias que as crianças 

elaboram sobre a sua escrita, suas hipóteses de construção. 
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Inicialmente, a criança se utiliza de rabiscos, para representar sua 

escrita, chamamos a este nível de icônico, no qual a criança representa seu 

mundo por meio de desenhos; mas em uma observação mais apurada, 

poderemos já identificar uma diferenciação entre os dois grafismos (escrita e 

desenho): linhas serrilhadas como marcas de uma insinuação da escrita e um 

outro tipo de marca, para seus desenhos. Seber (1997, p. 23) explica que, 

pouco a pouco, as linhas serrilhadas passarão a acompanhar os desenhos 

como se fossem um complemento importante da figura, caso a atuação 

pedagógica seja direcionada para uma participação ativa da criança na leitura e 

na escrita. 

 

É neste momento que muitos professores erram; ou seja, quando a 

criança começa a construir a escrita, o professor vem com os treinos das 

vogais, solicitando que preencham páginas, e acreditando que, assim, não 

perderão tempo e aprenderão mais rápido. 

 

Gradativamente, as crianças começam a substituir pequenas figuras por 

letras, que ainda não correspondem sonoramente à palavra, mas sim ao 

tamanho do objeto, ou seja, elefante tem de ter muitas letras, porque é grande 

e formiga tem de ter poucas letras, porque é pequena, é o que chamamos de 

realismo nominal, onde ela faz o uso das letras conforme o tamanho dos 

objetos e não de acordo com a palavra, utiliza-se de muitas letras. Depois ela 

percebe que precisa de letras para escrever as palavras e entra no nível pré-

silábico, mas ainda não distingue letras de números. Usa uma letra para cada 

sílaba, normalmente usa as letras do próprio nome. Aos poucos, ela começa a 

atribuir valores sonoros às formas gráficas: para escrever janela, por exemplo, 

escreve “AEA”. Neste momento, se o professor tenta treinar a criança naquele 

famoso e antigo modelo p, p, p, pa, t, t, t, to (pato), ele estará interferindo 

negativamente nesta produção. 

 

Tudo transcorrendo bem, a criança passa a perceber que cada letra tem 

um som entrando no nível silábico e passará a unir as letras, formando sílabas, 
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entrando no nível silábico alfabético e, posteriormente, formando palavras, 

entrando no nível alfabético. 

 

A esta habilidade de possuir uma consciência geral de segmentos dos 

níveis de palavras e subpalavras palavras, rimas, aliterações, sílabas e 

fonemas - chama-mos de consciência fonológica. A criança possui consciência 

fonológica, quando se torna consciente de que palavras, sílabas e fonemas são 

unidades identificáveis. 

 

Quando existe uma habilidade de perceber os sons do discurso, 

independentemente do seu significado, dizemos que existe a consciência 

fonológica. (SNOW, BURNS, & GRIFFIN, 1998, p. 51) 

 

Capovilla explica que 

 

...tais habilidades são muito importantes para permitir a leitura por 
decodificação fonológica. Isto explica por que procedimentos para 
desenvolver consciência fonológica são tão eficazes em melhorar o 
desempenho de leitura de criança durante a alfabetização. (2000, p. 
18) 
 

Catts e Kamhi salientam que 

 
crianças com dificuldade de escrita frequentemente apresentam 
atrasos em consciência fonológica, além de problemas para 
representar estímulos fonologicamente e dificuldades para recuperar 
informações fonológicas armazenadas na memória. (apud 
CAPOVILLA, 2000, p. 34) 
 

Quando a criança está aprendendo a ler e escrever, é comum e normal 

a omissão, inclusão ou troca de letras. Algumas crianças invertem as letras, b, 

d, p, b; outras, ao ler, trocam as letras de lugar, por exemplo: falam seta ao 

invés de esta. Segundo Orton (apud NUNES, 2003, p.21), neurologista 

americano, esta é uma fase passageira, mas persiste nas crianças dislexas. 

 

A dislexia é um distúrbio na leitura que afeta a escrita, sendo 

normalmente detectada a partir da alfabetização, período em que a criança 
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inicia o processo de leitura. Seu problema torna-se bastante evidente, quando 

tenta soletrar letras com muita dificuldade e sem sucesso. 

 

O que se espera de uma criança, para esta idade, normalmente não se 

encontra em uma criança dislexa, que é identificar as letras, os fonemas, a 

quantidade de sílabas em uma palavra, para daí formar as frases e, 

posteriormente, ler um texto. 

 

Se a criança estiver diante de professores bem informados, a dislexia 

poderá ser detectada mais precocemente, pois a criança, desde pequena, já 

apresenta algumas características que denunciam suas dificuldades, como a 

demora em: aprender a falar, fazer laço de sapato, reconhecer as horas, pegar 

e chutar bola; além de atraso na locomoção, atraso na aquisição da linguagem, 

dificuldade na aprendizagem das letras, qual observado pela Associação 

Brasileira de Dislexia (ABD). (JOSE e COELHO, 2002, p. 90) 

 

A criança dislexa possui inteligência normal ou, muitas vezes, acima da 

média. Sua dificuldade está em não conseguir identificar símbolos gráficos 

(letras e/ou números), tendo como consequência a dificuldade na leitura e na 

escrita, embora muitas tenham dificuldades de lembrar-se de fatos ou coisas a 

fazer. 

 

De acordo com o site http://www.dislexia.com.br. a dislexia tem base 

neurológica, tendo como causa uma incidência de fator genético, transmitido 

por um gene de uma pequena ramificação do cromossomo # 6, e que, por ser 

dominante, torna a dislexia hereditária, repetindo-se na mesma família. 

 

Bertil Hallgren (13 (1950) realizou um estudo de 270 disléxicos 

comparando-o com um grupo de controle. Graças a seu estudo chegou à 

conclusão de que a dislexia devia-se a um fator hereditário resultante de um 

gene monoibrido dominante autossômico com manifestação praticamente 

completa. O estudo de Hallgrem demonstrou que em 80% dos casos havia 

http://www.dislexia.com.br/
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problemas de leitura em um ou mais dos demais membros da família. 

(CONDEMARÍN, 1989, p. 30) 

 

De acordo com Condemarín (1989), as características mais marcantes 

do dislexo são: 

 

• confusão de letras, sílabas ou palavras que se parecem graficamente: a-

o, e-c, f-t, m-n, v-u, i-j; 

• inversão de letras com grafia similar, mas com diferente orientação no 

espaço: b/p, d/p, d/q, b/q, b/d, n/u, a/e, w-m, 

• confusão de letras, cujos sons são parecidos: d-t, j-x, c-g, m-b. v-f; 

• inversões de sílabas: em/me, sol/los, las/ sal, par / pra, es/ se; 

• adições ou omissões de sons: casa por casaco, prato por pato; 

• ao ler, pula linha ou volta para a anterior; 

• soletração defeituosa: lê palavra por palavra, sílaba por sílaba, ou 

reconhece letras isoladamente, sem poder ler; leitura lenta, para a idade; 

• ao ler, movem os lábios murmurando; 

• frequentemente, não conseguem orientar se no espaço, sendo 

incapazes de distinguir direita de esquerda. Isso traz dificuldades para 

se orientarem com mapas, globos e o próprio ambiente; 

• usa dedos para contar; 

• possui dificuldades em lembrar-se de sequências: letras do alfabeto, ias 

da semana, meses do ano, lê as horas; 

• alguns possuem dificuldades em lembrar de objetos, nomes, sons, 

palavras, ou mesmo de letras; 

• muitos conseguem copiar, mas na escrita espontânea (ditado e/ou 

redação) mostram severas complicações; 

• afeta mais meninos que meninas; 

 

O dislexo geralmente demonstra insegurança e baixa autoestima, sentindo-

se triste e culpado. Muitos se recusam a realizar atividades com medo de 

mostrar os erros e repetir o fracasso. Com isto, criam um vínculo negativo com 
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a aprendizagem, podendo apresentar atitude agressiva em relação a 

professores e colegas. 

 

Condemarín (1989) alerta que, antes de atribuir a dificuldade de leitura à 

dislexia, alguns fatores deverão ser descartados, tais corno: 

 

• imaturidade para aprendizagem; 

• problemas emocionais; 

• métodos defeituosos de aprendizagem; 

• ausência de cultura; 

• incapacidade geral para aprender. 

 

A criança dislexa apresenta dificuldades na consciência fonológica e, corno 

afirma Nunes (2003, p. 4<3), 

 

Já existe evidência de que as crianças disléxicas têm dificuldades na 
construção da consciência fonol6gica. Elas demonstram maior 
dificuldade em se tornar conscientes da estrutura fonol6gica das 
palavras, mesmo quando comparadas a crianças mais jovens com 
igual desempenho em leitura. 

 

Algum trabalho neste sentido deverá ser desenvolvido, para que a criança 

passe a perceber o som das palavras. 

 

O professor conseguirá ajudar a criança, trabalhando com rimas, solicitando 

que identifiquem grupo de palavras com determinado sufixo ou prefixo, ou 

ainda, que começam com determinada letra. Fazer cartões, contendo 

desenhos de palavras que rimam, para que as crianças possam fazer esta 

classificação, buscar em revistas palavras que rimam, trabalhar com músicas e 

poesias que rimam, são formas por meio das quais o professor pode ajudar 

uma criança a desenvolver sua consciência fonológica, amenizando as 

dificuldades (em virtude de uma má leitura adquirida por meio de métodos 

defeituosos, ou à dislexia). 
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Importante: 

 

• o tratamento deve ser realizado por um especialista, ou alguém que 

tenha noções de ajuda ao dislexo. Deve, ainda, ser individual e 

frequente; 

• durante o tratamento, deve-se usar material estimulante e interessante; 

• ao usar jogos e brinquedos, empregar também os que contenham letras 

e palavras; 

• as atividades indicadas no livro de Capovilla (2000) - Problemas de 

escrita: corno identificar, prevenir e remediar em uma abordagem fônica, 

são excelentes para serem desenvolvidos tanto em sala de aula, pelo 

professor, quanto em consultórios; 

• trabalhar com rimas, visando desenvolver sua consciência fonológica. 

Brincar com as palavras; 

• reforçar a aprendizagem visual com o uso de letras em alto relevo, em 

diferentes texturas e cores. É interessante que a criança percorra o com 

torno das letras com os dedos, para que aprenda a diferenciar a forma 

da letra. Pode-se usar uma caixa de areia para que ele desenhe a letra 

com o dedo, usar tintas e pincéis para que desenhe as letras que foram 

dita pelo especialista; 

• deve-se iniciar por leituras muito simples, com livros atrativos, 

aumentando gradativamente, conforme o ritmo da criança. Neste caso, o 

psicopedagogo irá observar se há um vínculo inadequado com esta 

aprendizagem, pois, sendo assim, não se aconselha trabalhar com 

leitura, imediatamente, até que este vínculo não esteja bem 

estabelecido, correndo o risco de aumentar sua rejeição pela leitura; 

• não exigir que faça avaliação em outra língua. Deve-se dar mais 

importância à superação de sua dificuldade, do que à aprendizagem de 

outra língua; 

• o tratamento psicológico não é recomendado, a não ser nos casos de 

grave complicação emocional; 
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• não estimular a competição com colegas nem exigir que a criança 

responda no mesmo tempo que os demais; 

• orientar o aluno, para que escreva em linhas alternadas, a fim de que 

tanto ele quanto o professor possam entender o que foi escrito, 

permitindo uma eventual correção; 

• quando a criança não estiver disposta a fazer a lição, não a force. 

Procure alternativas, mais atrativas, para que ela se sinta estimulada; 

• nunca critique negativamente seus erros. Procure mostrar onde errou, 

porque errou e como evitar tais erros. Mas atenção: não exagere nas 

correções, pois isso pode desmotivá-lo (mostre os erros mais 

relevantes); 

• os pais devem reler o diário de classe, sem criticar a criança por não 

conseguir fazê-lo, uma vez que ela pode esquecer o que foi pedido e/ou 

não conseguir ler as instruções; 

• evitar situações em que a criança tenha ele ler em voz alta, na frente 

dos colegas; 

• se possível, avaliar oralmente seus conhecimentos sobre ciências 

naturais, geografia e história. 

 

Uma ótima dica é: os softwares da coleção "coelho sabido" são 

excelentes para desenvolver reconhecimento de sons, de letras, 

fonética, rimas, vocabulário, ortografia, além de outras áreas na 

matemática, raciocínio lógico, ciências, artes etc., bem como a 

concentração. 

 

6.4  Discalculia ou aversão à Matemática? 

 

A Matemática, para algumas crianças é, ainda, um bicho de sete 

cabeças. Muitos não compreendem os problemas matemáticos, não 

conseguem entender qual a operação que deve ser feita, se adição, subtração, 

multiplicação ou divisão. Alguns, em particular, não entendem os sinais, muito 

menos as expressões. Contas? Só nos dedos, e olhe lá. 
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Em muitos casos, a dificuldade não está na criança, mas no professor, 

que elabora problemas com enunciados inadequados para a idade cognitiva da 

criança: 

 

A Vários estudos sobre o desenvolvimento da criança mostram que 
termos quantitativos como "mais", "menos", maior", "menor" etc. são 
adquiridos gradativamente e, de início, são utilizados apenas no 
sentido absoluto de "o que tem mais", "o que é maior" e não no 
sentido relativo de " ter mais que" ou "ser maior que". A compreensão 
dessas expressões como indicando uma relação ou uma comparação 
entre duas coisas parece depender da aquisição da capacidade de 
usar da lógica que é adquirida no estágio das operações concretas 
...O problema passa então a ser algo sem sentido e a solução, ao 
invés de ser procurada através do uso da lógica, torna-se uma 
questão de adivinhação. (CARRAHER, 2002, p. 72) 

 

No entanto, em outros casos, pode-se tratar de um distúrbio chamado 

discalculia e não de preguiça. 

 

Johnson e Myldebust (in JOSÉ e COELHO, 2002, p. 98), terapeutas de 

crianças com desordens e fracassos em aritmética, relacionaram tal disciplina 

aos seguintes distúrbios, que poderiam interferir em sua aprendizagem: 

 

a) Distúrbios de memôris auditiva: 

 

• a criança não consegue ouvir os enunciados que lhe são transmitidos 

oralmente. Sendo assim, não consegue guardar os fatos, o que lhe 

incapacita de resolver os problemas matemáticos; 

• problemas de reorganização auditiva: a criança reconhece o número, 

quando ouve, mas tem dificuldade de lernbrá-Io com rapidez. 

 

b) Distúrbios de leitura: 

• os dislexos e outras crianças com distúrbios de leitura apresentam 

dificuldade em ler o enunciado do problema, mas podem fazer cálculos, 

quando esse mesmo problema é lido em voz alta. É bom lembrar que os 

dislexos podem ser excelentes matemáticos, tendo habilidade de 

visualização em três dimensões, que os ajudam a assimilar conceitos, 
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resolver cálculos mentalmente, mesmo sem decompô-lo. O dislexo 

apresenta dificuldade na leitura do problema, mas não em sua 

interpretação quando alguém lê para ele em voz alta; 

• distúrbios de percepção visual: a criança pode trocar 6 por 9, S por 8, 2 

por 5, por exemplo. Como não consegue se lembrar da aparência, ela 

tem dificuldade em realizar cálculos. 

 

c) Distúrbios de escrita: 

 

• crianças com disgrafia encontram dificuldades para escrever letras e 

números. 

 

Os problemas citados acima dificultam a aprendizagem da Matemática, 

diferentemente da discalculia, que impede a criança de compreender os 

processos matemáticos, como veremos a seguir. 

 

A discalculia é um dos transtornos de aprendizagem que acarreta 

dificuldades em Matemática. Este transtorno não é causado por deficiência 

mental nem por detlcits visuais ou auditivos, nem por má escolarização 

(TAYA, 2003); por isso é importante não confundir a discalculia com os 

fatores citados acima. 

 

O portador de discalculia comete erros diversos na solução de 

problemas verbais, nas habilidades de contagem, nas habilidades 

computacionais, na compreensão dos números. 

 

Kocs (apud GARCÍA, 1998) classificou a discalculia em seis subtipos, 

podendo ocorrer em combinações diferentes e com outros transtornos: 

 

• Discalculia Verbal- dificuldade para nomear as quantidades 

matemáticas, os números, os termos, os símbolos e as relações; 



92 
 

• Discalculia Practognóstica - dificuldade para enumerar, comparar e 

manipular objetos reais ou em imagens, matematicamente; 

• Discalculia Léxica - dificuldades na leitura de símbolos matemáticos; 

• Discalculia Gráfica - dificuldades na escrita de símbolos matemáticos; 

• Discalculia Ideognóstica - dificuldades em fazer operações mentais e na 

compreensão de conceitos matemáticos; 

• Discalculia Operacional - dificuldades na execução de operações e 

cálculos numéricos. 

 

De acordo com a neuropsicóloga Taya (2003), as áreas afetadas pela 

discalculia são: 

• áreas terciárias do hemisfério esquerdo, que dificultam a leitura e a 

compreensão dos problemas verbais, a compreensão de conceitos 

matemáticos; 

• lobos frontais, dificultando a realização de cálculos mentais rápidos, 

bem como a habilidade de solução de problemas e de 

conceitualização abstrata; 

• áreas secundárias occípito-parietais esquerdas, dificultando a 

discriminação visual de símbolos matemáticos escritos, 

• lobo temporal esquerdo, dificultando memória de séries, realizações 

matemáticas básicas. 

 

De acordo com Johnson e Myklebust (apud JOSÉ e COELHO, 2002, p. 

99), a criança com discalculia é incapaz de: 

 

• visualizar conjuntos de objeto, dentro de um conjunto maior; 

• conservar a quantidade: não compreendem que um quilo é igual a 

quatro pacotes de 250 gramas; 

• sequenciar números: o que vem antes do 11, ou depois do 15 

(antecessor e sucessor); 

• classificar números; 

• compreender os sinais +, - , : , x; 
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• montar operações; 

• entender os princípios de medida; 

• lembrar da sequência de passos, para a realização de operações 

matemáticas; 

• estabelecer correspondência um-a-um: não 

• relaciona o número de alunos de uma sala à quantidade de 

carteiras; 

• contar por meio dos cardinais e ordinais. 

 

Os processos cognitivos envolvidos na discalculia são: 

 

• dificuldade na memória de trabalho; 

• dificuldade de memória em tarefas não verbais; 

• dificuldade na soletração de não-palavras (tarefas de escrita); 

• não há problemas fonológicos; 

• dificuldade na memória de trabalho que implique em contagem, 

dificuldade nas habilidades visuo-espaciais; 

• dificuldade nas habilidades psicomotoras e perceptivo-táteis. 

 

De acordo com o DSM-IV (Manual de estatística e diagnóstico, quarta 

edição), o transtorno da Matemática (ou discalculia) se caracteriza da seguinte 

forma: 

 

• a capacidade matemática, para a realização de operações aritméticas, 

cálculo e raciocínio lógico-matemático encontra-se substancialmente 

inferior à média esperada, tendo em vista a idade cronológica, a 

capacidade intelectual e o nível de escolaridade do indivíduo; 

• as dificuldades de capacidade matemática apresentadas pelo indivíduo 

trazem prejuízos significativos em tarefas da vida diária que exigem al 

habilidade; 

• em caso de algum deticit sensorial, as dificuldades matemáticas 

excedem àquelas geralmente associadas; 
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• diversas habilidades podem estar prejudicadas nesse transtorno, como 

as linguísticas (compreensão e nomeação de termos, operações ou 

conceitos matemáticos e transposição de problemas escritos em 

símbolos matemáticos), as perceptuais (reconhecimento de símbolos 

numéricos ou aritméticos, ou agrupamento de objetos em conjunto), as 

de atenção (copiar números ou cifras, observar sinais de operação) e as 

matemáticas (dar sequência a etapas matemáticas, contar objetos e 

aprender tabuadas de multiplicação). 

 

A criança com discalculia pode apresentar comprometimento na 

organização espacial, na autoestima, na orientação temporal, na memória, 

nas habilidades social e grafomotoras; na linguagem/leitura, na 

impulsividade, na consistência (memorização). 

 

Para que auxiliar o aluno com discalculia, é importante que se evite: 

• ressaltar as dificuldades do aluno, diferenciando-o dos demais; 

• mostrar impaciência com a dificuldade expressada pela criança, 

interrompendo-a várias vezes, tentando adivinhar o que ela quer dizer, 

de modo que complete sua fala; 

• corrigir o aluno frequentemente diante da turma, para não o expor; 

ignorar a criança em sua dificuldade. 

 

Dicas para o professor: 

 

• não force o aluno a fazer as lições, quando ele estiver nervoso por 

não o ter conseguido; 

• explique ao aluno suas dificuldades e diga que está ali para ajudá-Io, 

sempre que ele precisar; 

• proponha jogos na sala; 

• não corrija as lições com caneta de tinta vermelha ou lápis; 

• procure usar situações concretas nos problemas; 

• indique um psicopedagogo para uma avaliação e acompanhamento. 
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O que pode ocorrer com crianças que não são tratadas precocemente? 

 

• comprometimento do desenvolvimento escolar global; 

• o aluno fica inseguro e com medo de novas situações; 

• baixa autoestima, em razão das críticas e das punições de pais e 

colegas; 

• ao crescer, o adolescente/adulto com discalculia apresenta dificuldade 

em utilizar a Matemática no seu cotidiano. 

 

É importante diferenciar a discalculia da acalculia. O primeiro já foi 

relatado anteriormente; a acalculia, por sua vez, ocorre quando o indivíduo, 

após sofrer lesão cerebral, perde as habilidades matemáticas já adquiridas. A 

perda Ocorre em níveis variados, para realização de cálculos. 

 

As crianças, em virtude de uma série de fatores, tendem a não gostar da 

Matemática, achando a disciplina chata e difícil. Verifique se não é uma 

inadaptação ao ensino da escola, ou ao professor, que pode estar causando 

este mal-estar. Caso a criança seja saudável e não tenha dificuldades maiores 

em outras disciplinas, não se desespere; mas é importante procurar algum 

psicopedagogo, para uma avaliação. 

 

No consultório, o psicopedagogo poderá estar trabalhando com jogos 

diversos. Para tanto, é necessário que observe a idade cognitiva em que se 

encontra a criança ou o adolescente: pega vare tas, damas, xadrez, mancala, 

quarto, resta-um, torre de Brahma, lig 4; senha, dominó, baralhos, tangram, 

jogos boole, matrizes lógicas e todo jogo que possibilite trabalhar com números 

e raciocínio lógico. Trabalhar com alguns softwaresde computador possibilita 

grandes avanços na Matemática, além de outras áreas já citadas no campo da 

dislexia. 
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6.5 Disgrafia  

 

Na disgrafia, o sujeito apresenta uma letra feia e com garranchos. Isso 

acontece por causa de uma incapacidade de recordar a grafia da letra, ou seja, 

ao tentar relembrar um grafismo, a criança escreve muito lentamente e, com 

isso, acaba unindo inadequadamente as letras, de maneira ilegível. Entre as 

causas, estão os distúrbios da Psicomotricidade, em geral, e os da 

perceptomotricidade, em particular. 

 

Podemos encontrar dois tipos de disgrafia: 

 

• motora (discaligrafia): a criança consegue falar e ler bem, mas encontra 

dificuldades na coordenação motora fina, para escrever as letras, as 

palavras e os números, isto é, vê a figura gráfica, mas não consegue 

realizar os movimentos para escrevê-Ia; 

• perceptiva: não consegue fazer relação entre o sistema simbólico e as 

grafias que representam sons, palavras e frases. Possui características 

da dislexia, sendo que esta última está associada à leitura e a disgrafia, 

à escrita. 

 

Algumas crianças com disgrafia possuem, também, uma disortografia, 

amontoando letras, para esconder os erros ortográficos. Mas não são todos 

disgráficos que possuem disortografia, as quais não se encontram associadas 

a nenhum tipo de comprometimento intelectual. 

 

O disgráfico não apresenta uma característica isolada, mas um conjunto de 

algumas das seguintes características. 

 

• lentidão na escrita; 

• letra ilegível; 

• escrita desorganizada; 
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• traços irregulares: ou muito fortes, chegando a marcar o papel, ou 

muito leves; 

• desorganização geral na folha de escrita, por não possuir orientação 

espacial; 

• desorganização do texto, pois não observam a margem, parando 

muito antes ou ultrapassando-a (de modo que se amontoem letras na 

borda da folha); 

• desorganização: letras retocadas, hastes malfeitas e atrofiadas, 

omissão de letras, palavras e números, formas distorcidas, 

movimentos contrários à escrita (um S ao invés do 5, por exemplo); 

• as letras, em geral, são escritas no sentido contrário. Nos casos de a, 

o, d, são escritas no sentido horário, ao invés do sentido anti-horário. 

Habitualmente, os números são escritos de baixo para Cima; 

• desorganização das formas: letras de tamanho muito pequeno ou 

muito grande, escrita alongada ou comprida; 

• o espaço que dá entre linhas, palavras e letras são irregulares; 

• liga as letras de forma inadequada; 

• podem-se apresentar baixa autoestima e rejeição pela 

aprendizagem, como consequência da disgrafia, 

• escrita em espelho - pode acontecer quando há problema fonológico. 

 

Orientações: 

 

• o tratamento requer estimulação lingüística global e atendimento 

psicopedagógico; 

• pais e professores devem evitar repreender a criança;  

• reforçar o aluno de maneira positiva, sempre que conseguir realizar uma 

tarefa; 

• solicitar que o aluno escreva pulando uma linha, para que sua escrita 

fique mais legível para ele e para o professor; 

• na avaliação escolar, dar mais ênfase à expressão oral; 
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• evitar o uso de canetas de tinta vermelha, na correção de cadernos e 

provas; 

• conscientizar o aluno de seu problema, ajudando-o positivamente; 

• valorizar, sempre, os aspectos positivos e conquistas do aluno. 

 

 

6.6 Disortografia 

 

De acordo com José e Coelho (2002, p. 96), até o 3º ano do encino 

fundamental I, é comum que a criança, ao escrever, faça confusões 

ortográficas, porque sua relação com sons e palavras impressas, ainda não 

está dominada por completo. 

Porém, após essa fase, se as trocas ortográficas persistirem, é 

importante que o professor esteja atento, já que pode se tratar de uma 

disortografia. 

 

A característica principal de um sujeito com disortografia é a confusão 

com letras, sílabas e trocas ortográficas já conhecidas e trabalhadas pelo 

professor. Trata-se de um distúrbio da escrita, na qual encontramos inversões, 

aglutinações, omissões, desordem na estrutura da frase. 

 

Para muitos autores, a disortografia consiste em uma sequela da 

dislexia, dadas as semelhanças e as conexões entre ambas. 

 

Uma criança privada de uma metodologia de ensino satisfatória, ou que 

teve uma aprendizagem incorreta da leitura e da escrita poderá apresentar 

disortografia, corrigível a partir de um acompanhamento adequado. 

 

Características: 

 

• troca de letras, que se parecem sonoramente: faca/vaca, chinelo/jinelo, 

porta/horta. 
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• confusão de sílabas, como encontraram/ encontrarão, adições: 

ventitilador; 

• omissões: cadeira/ cadera, prato/pato; 

• fragmentações: ensaiar, anoitecer; 

• inversões: pipoca/picoca; 

• junções: no diaseguinte, sairei maistarde. 

 

Orientações: 

 

• estimular a memória visual da criança por meio de quadros com letras 

do alfabeto, números, famílias silábicas; 

• não exigir que a criança escreva 20 vezes a palavra, pois isso de nada 

irá adiantar; 

• não reprimir a criança, mas auxiliá-Ia positivamente. 

 

Valorizar, sempre, os aspectos positivos e as conquistas da criança. 
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Conclusão 

 

A família tem um importante papel no desenvolvimento do sujeito, 

principalmente no que diz respeito à afetividade, condição necessária ao 

crescimento intelectual da criança. A família que oferece um ambiente livre 

de críticas, ameaças e exigências (que correspondem aos desejos dos pais) 

estará proporcionando um bom equilíbrio à criança e estabelecendo uma 

base firme, ajudando-a a lidar com frustrações, fracassos, sucessos, 

mudanças, perdas. Crianças e adolescentes que não conseguem conviver 

com perdas e fracassos podem apresentar comportamentos agressivos, 

violentos, recorrerem às drogas, dispersam-se facilmente, isolamse e, 

consequentemente, têm um baixo rendimento escolar. Se formos investigar 

a origem disso tudo, encontraremos, lá atrás, na infância, situações que 

deveriam ter sido evitadas, e não foram. 

 

Após o diagnóstico, o psicopedagogo acaba verificando que tão 

importante quanto oferecer um tratamento psicopedagógico é a orientação 

que se deve dar à família, e esta, em muitos casos, deve, também, ser 

tratada com terapia. O sucesso no tratamento psicopcdagógico depende da 

colaboração da família, que precisa modificar seu comportamento em 

relação ao sujeito, principalmente no que diz respeito à atenção, ao afeto e 

à imposição de limites, se for o caso. 

 

Se pensarmos em crianças com problemas de aprendizagem como 

aquelas que são influenciadas negativamente, por algum fator externo, 

chegaremos à conclusão que alguma situação, em seu meio, contribuiu 

para um prejuízo neste sentido. 

 

A escola tem um importante papel, devendo proporcionar um ambiente 

que trabalhe a autoestima, o respeito pelas diferenças, a autoconfiança, a 

aceitação do erro como condição normal à aprendizagem. Estimular a 

curiosidade, ouvir as crianças naquilo que elas desejam saber e incorporar 
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estes desejos ao currículo, realizar projetos que possam trazer assuntos, 

para serem incorporados à realidade do aluno são atitudes que ajudarão o 

aluno a compreender melhor os temas abordados, fazendo sentido para sua 

aprendizagem. 

O psicopedagogo que trata a criança poderá estar contribuindo com a 

escola, propondo mudanças necessárias no currículo, na prática 

pedagógica ou mesmo na avaliação, para que o tratamento clínico tenha 

melhor resultado. Não é raro o psicopedagogo encontrar barreiras na 

escola, impedindo que a situação seja modificada. Algumas escolas são tão 

fechadas, que não admitem e não assumem erros, e, desta forma, uma 

possível ajuda fica praticamente inviabilizada. É importante que não só o 

professor mas também os demais funcionários da escola se coloquem 

como seres passíveis de erro, sabendo reconhecê-los, para que as devidas 

modificações sejam feitas, visando ao desenvolvimento integral do sujeito. 

 

Trabalhar com a inclusão é algo urgente e indispensável. Não me refiro 

apenas às crianças com síndrome de Down (ou outros tipos de retardo), 

mas também a crianças com problemas de aprendizagem, que muitas 

vezes são rotuladas de preguiçosas e desligadas, quando, na realidade, 

são vítimas de situações que não dependeram delas. Embora a inclusão e a 

avaliação não estejam entre os objetos específicos do presente trabalho, 

são questões que devem ser encaradas com muita seriedade pelas 

escolas. Como as escolas estão cuidando, hoje, da avaliação de uma 

criança com transtornos ou problemas do aprendizado? Estão as escolas, 

realmente, sabendo lidar com a inclusão em sala de aula (nos casos 

necessários), ou fingindo se adequar à lei da inclusão, para que não sejam 

excluídas da comunidade? Com a palavra, a educação formal! 

 

 

 

 

 



102 
 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

 

ALVES, L. M. Dislexia “Novos temas, novas perspectivas”. Rio de 
Janeiro: WAK, 2011. 
 
BEAUCLAIR, J. Do fracasso escolar ao sucesso na aprendizagem: 
proposições psicopedagógicas. Rio de Janeiro: WAK, 2011. 
 
CAMPOS, L. M. L. A rotulação de alunos como portadores de "distúrbios 
ou dificuldades de aprendizagem": uma questão a ser refletida. Juina 
MT: Faculdade do Vale do Juruena, 2003. 
 
PICHON-RIVIÈRE. E. Teoria do Vínculo. São Paulo: Martins Fontes, 
2000. 
 
POLITY, E. Psicopedagogia: Um enfoque sistêmico “Terapia Familiar 
nas dificuldades de aprendizagem. São Paulo: Empório do livro, 1998. 
Portela, F. O. Família e aprendizagem uma relação necessária. 3ª 
Edição. Rio de Janeiro: WAK, 2011. 
 
PORTILHO, E. Como se aprende? “Estratégias, Estilos e 
Metacognição”. 2ª Edição. Rio de Janeiro: WAK, 2011. 
 
PORTO, O. Base da Psicopedagogia “Diagnóstico e intervenção nos 
problemas de aprendizagem”. 5ª Edição. Rio de Janeiro: WAK, 2011. 
 
SALTINI, C. J. P. Afetividade e inteligência. 5ª Edição. Rio de Janeiro: 
WAK, 2008. 
 
TEBEROSKY, A. Psicopedagogia da linguagem escrita. 9ª Edição. 
Petrópolis: Vozes, 2001. 
 
WEISS, M. L. L. Psicopedagogia clínica: uma visão diagnóstica dos 
problemas de aprendizagem escolar. 7ª Edição. Rio de Janeiro: DP&A, 
2000. 
 

WEISS, M. L. L. Vencendo as dificuldades de aprendizagem escolar. 2ª 

Edição. Rio de Janeiro: WAK, 2011. 

 

VISCA, J. Clínica Psicopedagógica: epistemologia convergente. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1987. 

 

 



103 
 

BIBLIOGRAFIA CITADA 

 

ANDRADE, Márcia Siqueira de. Psicopedagogia clinica: manual de 

aplicação prática para diagnóstico de distúrbios do aprendizado. São 

Paulo: Póluss, 1998. 

 

ARAÚJO, Simaia Sampaio M. M. de. Diagnóstico Psicopedegógico: o 

desafio de montar um quebra-cabeça. Psicologia Brasil, ano 2, n.º 16, 

dezembro/o4 

 

ARAÚJO, Antonio Fábio Meelrado de. Fundamentos de Antropología e 

Bioética. São Paulo: Annablurne, 2004, p. 89. 

 

BEGLER, José. Psicologia da conduta. Porto Alegre: Artes Médicas, 

1984 

BOSSA, Nadia A. A psicopedegogia no Brasil: contribuições a partir da 

prática. POI'to Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. 

 

_____ . Avaliação psicopedagágice da criança de zero a seis anos. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 

 

BRITO, Teca A. Koellreutter Educador: o humano como objetivo da 

educação musical. São Paulo: Peirópolis, 2001. 

 

CAPOVILLA, Alessandra Gotuzo Seabra e CAPOVILLA, Fernando 

César. Problemas de Ieitura e escrita. São Paulo: Memnon, 2000. 

 

CARRAHER, Terezinha Nunes. Aprender pensando: contribuições da 

psicologia cognitiva para a educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 

 



104 
 

CONDEMARÍN, Mabel, BLOMQUIST, Marlys. Dislexia: manual de leitura 

corretiva. Tradução de Ana Maria Netto Machado. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1989. 

 

CURY,Augusto Jorge. Pais brilhantes professores fascinantes.Rio de 

Janeiro: Sextante, 2003. 

DOLLE, Jean-Marie. Essas crianças que não aprendem: diagnósticos e 

terapias cognitivas. Petrópolis, RI Vozes, 200. 

 

_____ .Para compreender Jeen Pisget. uma iniciação à Psicologia 

Genética Piagetiana. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara, 1987. 

 

ELLIS, Andrew W Leitura, escrita e dislexos: uma análise cognitiva. 2 ed. 

Tradução de Dayse Batista. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 

 

 FERNÁNDEZ, Alicia. A inteligência aprisionada. abordagens 

psico\pedagógicas clínica da criança e sua família. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1991. 

 

FREIRE, Paulo. Educação como praticas da liberdade. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1983. 

 

GALVÃO, Izabel, Henri Wéillon: uma concepção dialética do 

desenvolvimento infantil. Petrópolis, RI Vozes, 1995. 

 

GARCÍA, J. N. Manual de Dificuldades de Aprendizegem. Porto Alegre: 

ArtMed, 1998. 

 

GARCÍA SÁNCHEZ, Jesus-Nicasio. Dificuldades de aprendizagem e 

intervenção psicopedagógica. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

 

GREIG, Philippe. A criançae seu desenvolvimento. o nascimento da arte 



105 
 

e da escrita; trad. Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

 

JOSÉ, Elisabete da Assunção; COELHO, Maria Teresa. Problemas de 

aprendizagem São Paulo, Ática, 2002. 

 

LAJONQUIERE, Leandro de. De Piaget a Freud. para repensar as 

aprendizagens. A (Psico)pedagogia entre o conhecimento e o saber. 

Petrópolis, RI Vozes, 1992. 

 

LELOUP, Jean-Yves. O corpo e seus símbolos: uma antropologia 

essencial. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. 

 

MATIOS, Paulo. No mundo da lua: Perguntas e respostas sobre 

transtorno do déficit de atenção com hiperatividade em crianças, 

adolescentes e adultos. São Paulo: Lemos Editorial, 2005. 

 

MENEZES, Ebenezer Takuno de; SANTOS, Thais Helena dos. 

Dicionário Interativo da Educação Brasileira- EducaBrasil. São Paulo: 

Midiamix Editora. 

 

MUNHOZ, Maria Luiza Puglisi. "Educação e família em uma visão 

psicopedag6gica sistêmica", In Psicopedegogia: contribuições para a 

educação pós-moderna. Petrópolis, RJ Vozes; São Paulo: ABPp, 2004.  

 

NETO, Orestes Forlenza Constituição do si-mesmo e transicionalidade. 

Mernória da Psicanálise nº 5 - Winnicott. Viver mente e cérebro, 2005. 

 

NUNES, Terezinha. Dificuldades na aprendizagem la leitura: teoria e 

prática / Terezinha Nunes, Lair Buarque. Peter Bryant com a 

colaboração de Maria Eneida Didier elo Rego Maciel. São Paulo: Cortcz, 

2003. 

 



106 
 

PAÍN, Sara. Diagnósticos e tratamentos dos problemas de 

aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992. 

 

PARENTE, Sonia Maria B.A. A criação da externelidsde do mundo. 

Memória da Psicanálise n." 5 - Winnicott. Viver mente e cérebro. 

 

PICHON-RIVIERE, Enrique. Oprocesso grupsl. São Paulo: Martins 

Fontes, 2000. 

 

RISÉRIO, Taya Soledade. Definição dos transtornos de aprendizagem. 

Programa de (Re)habilitação cognitiva e novas tecnologias da 

inteligência. 2003. 

 

ROHDE, Luiz Augusto; Mattos, Paulo (et a1.) Principios epráticas em 

transtorno de déficit de atençõa/hiperstividsde. Porto Alegre: Artmed, 

2003. 

 

SARAIVA, João Antonio Filocre. O papel da experiência no ensino de 

ciências in A educação na perspectiva construtivista. Petrópolis, RJ 

Vozes, 1998. 

 

SCHWARTZMAN, José Salomão, Trsnstamode. Déicit de Atenção: 

Neuro Fácil 1. São Paulo: Mackenzie (Mcmnon), 2001. 

 

SCOZ, Beatriz. Psicopedegogia e realidade escolar: o problema escolar 

de aprendizagem. Petrópolis, R.J: Vozes, 2004. 

 

_____ . A escrita infantil; o caminho da construção. São Paulo: Scipione, 

1997. 

SISTO, F F. Atuação psicopedagógica e a aprendizagem escolar. 

Petrópolis: Vozes, 2004. 

 



107 
 

SNOW, C. E., BURNS, M. S. e GRIFFIN, P. (Eds.). Preventing resding 

ditliculties in young children. Washington, DC: National Academy Press. 

1998. Artigo original em http:www.ldonline.org/article/6254. 

 

TAYA, Soledade-Risério. Definição dos transtornos de aprendizagem. 

Texto integrante do curso de extensão - (re)habilitação cognitiva e novas 

tecnologias da inteligência da Faculdade. Ruy Barbosa, 2003. 

 

VYGOTSKY, Lev Semenovich. A formação social da mente. o 

desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. / L. S. 

Vygotsky; organizadores Michael Cole ... (et al.). São Paulo: Martins 

Fontes, 2003. 

 

VISCA, Jorge. Psicopedagogia: novas contribuições. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1991. 

 

WEISS, Maria Lúcia Lemme. Psicopedagogia cínica: uma visão 

diagnóstica dos problemas de aprendizagem escolar, Rio de Janeiro: 

DP&A, 2003. 

 

ZORZI, Jaime Luiz. Aprender a ler e a escrever: indo além dos métodos. 

in SCOZ, Beatriz (et ai); Silvia Arnaral de Mello Pinto (coord). 

Psicopedagogia: contribuições para a educação pós-moderna. 

petrópolis, RJ Vozes; São Paulo: ABPp, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

ÍNDICE 

 

FOLHA DE ROSTO .............................................................................................2 

AGRADECIMENTO .............................................................................................3 

DEDICATÓRIA....................................................................................................4 

LISTA DE FIGURAS............................................................................................5 

RESUMO.............................................................................................................6 

METODOLOGIA..................................................................................................7 

SUMÁRIO............................................................................................................8 

INTRODUÇÃO...................................................................................................10 

 
CAPÍTULO I  

O USO INDISCRIMINADO DOS RÓTULOS.....................................................14 

1.1 O aumento das dificuldades de aprendizagens causadas pelos rótulos.....16 

1.2 Refletindo ações sobre os rótulos................................................................17 

CAPÍTULO II 

 COMO SE APRENDE SEGUNDO JORGE VISCA..........................................19 

2.1 Vislumbrando Mais Possibilidades para a Mente Humana..........................23 

2.2 Estilos de aprendizagem..............................................................................26 

2.3  Estilo visual.................................................................................................27 

2.4  Estilo auditivo..............................................................................................27 

2.5  Estilo cinestésico........................................................................................28 

CAPÍTULO III 

CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA APRENDER...........................................29 

3.1  Fatores psicossociais na aprendizagem.....................................................31 

3.2 Repensando a metodologia em sala de aula:..............................................32 

3.3 Comunicação em sala de aula.....................................................................35 

3.4 O professor:.................................................................................................36 

3.5 Aprimorando o olhar em sala de aula..........................................................37 

3.6 O professor deve:........................................................................................38 

3.7  Planos e programas:...................................................................................39 

 



109 
 

CAPÍTULO IV 

DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM...............................................................42 

4.1 Definição de dificuldades na aprendizagem................................................43 

4.2 Fatores no diagnóstico das dificuldades de aprendizagem.........................46 

4.3Fatores orgânicos.........................................................................................47 

4.4 Fatores específicos......................................................................................52 

4.5 Fatores emocionais......................................................................................52 

4.6 Fatores ambientais.......................................................................................54 

 

CAPÍTULO V 

A FAMÍLIA..........................................................................................................57 

5.1 Primeiras aprendizagens no âmbito familiar................................................58 

5.2 Detectando problemas.................................................................................62 

5.3 Sintoma........................................................................................................64 

5.4 Superproteção..............................................................................................66 

5.5 Negligência ou desinformação?...................................................................68 

5.6 Afetividade em equilíbrio..............................................................................69 

 
CAPÍTULO VI  

O SUJEITO........................................................................................................72 

6.1Diferenciando transtornos de aprendizagem e problemas de 

aprendizagem....................................................................................................72 

6.2 TDAH - Transtorno do Deficit de Atenção e Hiperatividade.........................74 

6.3 Dislexia ou má alfabetização?.....................................................................83 

6.4 Discalculia ou aversão à Matemática?.........................................................90 

6.5 Disgrafia.......................................................................................................97 

6.6 Disortografia.................................................................................................99 

 

CONCLUSÃO..................................................................................................101 

 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA......................................................................103 

 



110 
 

BIBLIOGRAFIA CITADA..................................................................................104 

 
ÍNDICE.............................................................................................................108 

 
FOLHA DE AVALIAÇÃO..................................................................................111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



111 
 

FOLHA DE AVALIAÇÃO 
 

Nome da Instituição: Universidade Candido Mendes 

 

Título: Psicopedagogia Institucional 

 

Autora: Priscila Gaspar Morais dos Santos 

 

Data da entrega: 

 

Avaliado por:       Conceito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	AGRADECIMENTOS
	FOLHA DE AVALIAÇÃO

