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RESUMO

Este trabalho tem como escopo provocar uma discussao aprofundada sobre as
dificuldades de aprendizagem da fala e da escrita. Ao examinar 0 tema buscamos
identificar e explorar os aspectos fisicos, pslquicos e sociol6gicos dos individuos que
apresentam dificuldades de aprendizagem, destacando a dislalia e a disgrafia. Outro
aspecto importante e destacar as diferentes areas como a pedagogia, a psicologia, a
medicina e suas respectivas parcelas de contribuicac em pesquisas e propostas de
tratamento para essas dificuldades. A atuacao sirnultanea e ordenada desses setores
traz consequencias positivas, importando numa recuperacao segura e eficaz quando
ainda identificadas nos primeiros anos de vida. No decorrer da pesquisa foi igualmente
explorado 0 perfil dos atuais profissionais de educacao, propondo um planejamento de
capacitacao desses educadores com 0 intuito de uma ldentificacao precoce dessas
dificuldades e, assim, uma acao mais eficaz para 0 tratamento.

PALAVRAS-CHAVE: dificuldades, leitura, escrita



1. INTRODUl;Ao

o presente trabalho procura mostrar 0 que sao dificuldades de aprendizagem

como um fen6meno que pode afetar a vida nao 56 de criancas, mas tarnbern de

adolescentes e ate adultos. Esses disturbios acometem alunos com talento para arte,

danca, musics, esportes, entre outros, porern, para determinadas disciplinas nao

conseguem corresponder ao minima esperado. A pesquisa revela tarnbern os efeitos

catastr6ficos desses disturbios principalmente no que diz respeito a vida escolar,

familiar e social desses individuos caso nao sejam detectados precocemente. A

investiqacao demonstra ainda a contribuicao dos mais variados profissionais Iigados a

educacao: psicoloqos, psicopedagogos, fonoaudioloqos e medicos; alern de pais e

educadores que tarnbern dao as suas parcelas de contribuicao para a resolucao deste

preocupante problema. Destacamos em especial a dislalia e a disgrafia, definindo 0 que

sao, quais os tipos, como se manifestam e como trata-las,

Justifica-se a escolha deste tema pelo fato de que 0 conhecimento, tanto pelos

pais como pelos educadores, dos problemas trazidos pelas dificuldades de

aprendizagem, mais especificamente pela dislalia e disgrafia, pode evitar transtornos na

vida escolar dos indivfduos que manifestam essas dificuldades, por isso 0 presente

trabalho visa analisar e demonstrar a extensao do que sejam essas dificuldades dentro

do processo de aprendizagem atraves de referencias biblioqraficas, tendo como

objetivos especfficos conhecer, diagnosticar, destacar as causas e tratar as dificuldades

de aprendizagem.
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A pesquisa apresentada sera de cunho blblioqrafico, reportando-se a varies

autores da ternatica em foco, estando dividida em tres capitulos: 0 primeiro versa sobre

um apanhado das dificuldades de aprendizagem, 0 segundo sobre disgrafia e 0 terceiro

sobre dislalia.
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CAPiTULO I

1.1 DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

Segundo Jesus Nicasio Garcia (1998), 0 entendimento do que sao dificuldades

de aprendizagem ganha sentido a partir do seu conhecimento hist6rico, pois, num

processo que se arrasta ha anos, ap6s muitas discussoes e tentativas de defini-Ias,

chegou-se a um certo consenso. Pode-se considerar que 0 corneco deste movimento

ocorreu no inicio de 1800, quando surgiram as primeiras ideias que deram suporte as

bases te6ricas posteriores, tornando possivel a formacao do campo das dificuldades de

aprendizagem, e se estende ate 0 momento atual. Um rnarco importante ocorreu ern

1962, quando 0 psicoloqo Samuel Kirk utilizou, pela primeira vez, 0 terrno "dificuldades

de aprendizagem" e depois, a partir de 1990, quando houve um avanco no campo

cientifico com a colaboracao de varies pesquisadores interessados no assunto.

Apesar de todos os esforcos ainda nao ha uma definicao aceita universalmente

do que seja considerado como dificuldade de aprendizagem, mas ha algum ternpo vem

sendo usada a definicao do National Joint Committee on Learning Desabilities (NJCLD),

cornposto por representantes de oito das mais importantes orqanizacoes nacionais dos

Estados Unidos, que e a mais aceita por profissionais dessa area. Trata-se de uma

definlcao que foi apoiada pela maioria das orqanizacoes cientificas e profissionais que

trabalham com educacao especial na America do Norte. Eo a seguinte:

Dificuldade de Aprendizagem (DA) e um termo geral que se refere a um grupa

heteroqsneo de transtornos que se manifeslam par dificuldades significalivas na

aquisicao e usa da escuta, tala, leltura, escrita, racloclnio au habilidades

12



rnaternaticas. Esses lranstornos sao inlrinsecos ao individuo, supondo-se

devido a disfuncao do sistema nervoso central, e podem ocorrer ao longo do

cicio vilal. Podem exislir, junto com as dificuldades de aprendizagem, problemas

nas condutas de auto-rsqulacao, percepcao social e interacao social, mas nao

constiluem, por si pr6prias, uma dificuidade de aprendizagem. Ainda que

dificuidades de aprendizagem possam ocorrer concomitantemente com outras

condicoes incapacitantes (por exemplo, deflclencia sensorial, retardamenlo

mental, translornos emocionais graves) ou com influencias exlrinsecas (tais

como as diferencas cullurais, instrucao inapropriada ou insuficiente), nao sao 0

resullado dessas condicoes ou lntluencias. (Garcia, Jesus Nicasio, 1998, pg. 31/32)

o que se pode entender com a definicao citada e que ela destaca a preocupacao

ou necessidade de diferenciar ou separar dificuldade de aprendizagem causada por

fatores que nao sejam de origem orqanlca das dificuldades de aprendizagem

ocasionadas por problemas orqanicos, isso porque por um longo tempo, educadores e

outros profissionais encararam esse problema como sendo de origem orqanica. Essa

idela surgiu entre os seculos XVIII e XIX, com 0 desenvolvimento das ciencias medicas

e biol6gicas, destacando-se a psiquiatria. Nessa epoca estudos realizados na area de

neurologia, neurofisiologia e neuropsiquiatria eram usados em laborat6rios ligados a

hosplcios, sendo os seus pacientes c1assificados como anormais. Aos poucos esse

conceito de anormalidade foi sendo transferido dos hospitals para as escolas, onde

eram tidas como anormais escolares as criancas que nao acompanhavam seus colegas

de c1asse, isso porque 0 fracasso na escola era atribuido a algum tipo de anormalidade

orqanica, 0 desenvolvimento da psicanalise e sua introducao na area medica fez com

que nao s6 esse conceito de doenca mental em criancas com dificuldades de

aprendizagem mudasse, como tarnbern outros fatores passassem a ser analisados,

como por exemplo a influencia do ambiente e a dimensao afetivo-emocional sobre 0
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desenvolvimento da personalidade, como determinante do comportamento desde os

primeiros anos de vida. Assim, as criancas que apresentavam problemas de

ajustamento ou de aprendizagem passaram a ser chamadas de criancas-problerna.

Inicialmente dizia-se que a crianca que apesar de apresentar dificuldades de

aprendizagem tinha aparencia normal deveria ser portadora de um dane cerebral

reduzido, dai 0 uso do termo lesao cerebral minima. Foi por isso que Clements (1966)

propos 0 termo disfuncao cerebral minima e, atraves de estudos, buscava descobrir

qual a area em que a crlanca apresentava problemas; se fosse na leitura chamava-se

de dislexia; na Iinguagem, disfasia; na escrita, disgrafia; na rnatematica, discalculia. E

ainda hoje usa-se uma distincao importante com relacao aos nomes com 0 prefixo a- ou

com 0 prefixo dis-, pois quando se trata de problema de desenvolvimento ou de nao

aprendizagem de uma habilidade, utiliza-se 0 prefixo dis-, assim, se uma crianca nao

desenvolve a linguagem adequadamente trata-se de disfasia. Caso a dificuldade na

leitura ou escrita se de por um dane cerebral ocasionado por um acidente, usa-sa 0

termo alexia ou agrafia. Trata-se de uma terminologia que favorece a cornunicacao.

De acordo com Jesus Nicasio Garcia (1998), generalizou-se 0 usc do termo

dificuldades de aprendizagem proposto por Samuel Kirk em 1962, que e predominante

nos Estados Unidos, com base na publicacao da Lei Publica de 1975 (PL 94-142), e

exige 0 diagn6stico de dificuldades de aprendizagem a fim de oferecer educacao

especial ou servicos de apoio as criancas com este problema. Entao, dificuldade de

aprendizagem e um conceito de origem norte-americana surgido desde a reuniao de 6

de abril de 1962, ocorrida em um hotel em Chicago, onde um grupo de pais se reuniu

com diferentes profissionais e pesquisadores, incluindo Samuel Kirk, conhecido como
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"pai das dificuldades de aprendizagem". Foi nessa ocasiao que usou-se pela primeira

vez 0 termo learning disabilities ou dificuldades de aprendizagem. Samuel Kirk [a havia

se convencido, em seu programa de ensino da leitura para alunos com atraso nessa

area, em 1940, que estes estavam sendo incorretamente classificados dentro do

retardo mental, ensejando uma nova categoria de excepcionalidade, as dificuldades de

aprendizagem.

No Brasil, Arthur Ramos, medico formado pela Faculdade de Medicina da Bahia,

estudou 0 assunto e liderou a corrente psicanalitica, levantando a questao sobre a

relacao adulto/crianca, sendo as suas obras, por bastante tempo, os unicos pontos de

referenda publicados no pais.

Foi a partir da decada de 60 que a psicopedagogia cornecou a se destacar e

procurou descobrir as causas do fracasso escolar, analisando aspectos do

desenvolvimento fisico e psicolcqico da crianca, mas ainda estavam Iigados a

concepcao de que criancas com dificuldades escolares eram portadoras de disfuncoes

psiconeuroloqicas, mentais e/ou psicoloqlcas. Os estudos a respeito do assunto

realizados em outros paises eram muito utilizados aqui, principalmente dos

pesquisadores Johnson e Myklebust, que destacavam a disfuncao cerebral minima

(OeM) e os disturbios de aprendizagem (afasias, disgrafias, discalculias,

dislexias).Todas essas ideias tinham ampla psnetracao nos consultorios medicos mas

acabaram chegando ate as escolas brasileiras, que passaram a chamar as criancas

com dificuldades para ler e escrever como dislexicas e as mais agitadas como

hiperativas. Uma vez detectado 0 problema, encaminhava-se a crianca para a area

medica que, acabava por prescrever medicamentos.
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Conforme Jesus Nicasio Garcia Sanchez (2004), ao analisar as dificuldades de

aprendizagem levando em conta a realidade brasileira encontra-se varies agravantes,

principalmente 0 que se refere ao fato de nao possuirmos uma cultura voltada para a

utilizacao ou construcao de instrumentos de avaliacao, pois os que sao utilizados aqui,

na maioria dos casos, sao adaptacoes dos elaborados pelos americanos e quase

sempre estao distantes da nossa realidade. Outro agravante que se destaca e 0

relacionado a precariedade da formacao de professores, mas apesar disso ja se nota 0

esforco de profissionais Iigados a psicopedagogia que tern se empenhado para ajudar

pessoas com dificuldades de aprendizagem, como tarnbem em alertar e orientar

professores para este problema, no sentido de prevenir as dificuldades de

aprendizagem e encaminhar os alunos para um atendimento especializado.

Como afirma Jesus Nicasio Garcia Sanchez (2004), em alguns parses existe

uma estatistica sobre a frequencia das dificuldades de aprendizagem. Na Inglaterra ha

dados que mostram que em cada seis criancas uma precisa de ajuda especial em

educacao, Nos Estados Unidos Meisels e Wasik (1989) mostram que aproximadamente

12% das pessoas com idade entre tres e vinte e um anos receberam ajuda nessa area.

No Brasil, apesar das dificuldades de aprendizagem nao serem consideradas como

categoria dentro da sducacao especial, a nao ser como parte da concepcao geral de

necessidades educativas especiais, cujo resultado que mais se destaca e 0 fracasso

escolar, nao existem estatisticas significativas sobre 0 assunto, mas um fato importante

e que um grande numero de criancas pode ser incluido no grupo dos que apresentam

dificuldades de aprendizagem.
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Pode ser facil fazer suposicoes sobre determinadas criancas e classifica-las

como imaturas, sem autocontrole, intelectualmente lentas, com problemas emocionais,

insolentes, prequicosas ou ainda que precisam superar a falta de motivacao quando, na

verdade, 0 que elas tern sao dificuldades de aprendizagem. Especialistas afirmam que

muitas criancas nao vao bem na escola por causa de deficiencias que nao foram

identificadas. Eo muito comum criancas ou jovens ouvirem de seus pais ou professores

que precisam se esforcar, acontece que esta visao limitada pode tornar a vida dessas

criancas um martirio, pois s6 esforco ou boa-vontade nao sao suficientes, elas

precisam de ajuda especializada.

Apesar das dificuldades de aprendizagem terem originado novas pesquisas, as

informacoes sobre este problema ainda nao estao ao alcance de um grande nurnero de

pessoas e a lentidao neste processo faz com que ocorram erros ate mesmo entre

professores e outros profissionais da educacao.

Como uma crianca pode saber tudo 0 que e possivel saber sobre dinossauros

aos quatro anos, mas ainda ser incapaz de aprender 0 alfabeto? Como um aluno

que Ie tres anos a frente do nivel de sua serie entrega um trabalho por escrito

completamente incompreensivel? Como uma crlanca pode ler um paraqrafo em

voz alta impecavelmente e nao recordar seu conteudo cinco minutos depois?

(Corinne Smith e Lisa Strick. 2001. pg. 15)

As questoes levantadas acima demonstram a incoerencia entre 0 que parece

que a crianca deveria ser capaz de fazer e 0 que ela realmente consegue fazer, 0 que

leva pessoas leigas a rotularem esses estudantes de maneira negativa. Em muitos

casos as dificuldades de aprendizagem podem ser muito sutis e passarem

despercebidas em casa mas ao ingressarem na escola podem causar um impacto

17



muito grande e quando nao sao compreendidas s6 ajudam a convencer pais e

professores de que a crianca nao esta se esforcando ou prestando atencao,

18



1.20 "PAl DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM"

Samuel A. Kirk ficou conhecido como "pai das dificuldades de aprendizagem" e

teve diversos artigos publicados, facilitando 0 conhecimento das contribuicoes

realizadas por ele na area das dificuldades de aprendizagem e da educacao especial.

Sempre teve como base do seu trabalho a lnvestiqacao e a experiencia, trabalhou com

criancas com retardo mental e observou que algumas delas nao apresentavam

inteliqencia baixa e sim problemas especificos de aprendizagem, 0 que era diferente de

retardo mental, levando-o a usar 0 termo dificuldades de aprendizagem em 6 de abril de

1962 em uma reuniao ocorrida em Chicago.

Sobre criancas com dificuldades de aprendizagem ele afirmou 0 seguinte:

...um grupo de criancas que tem transtornos no desenvolvimento de habilidades

para a interacao social. Neste grupo eu nao incluo as criancas que tern deficits

sensoriais, tais como cegueira, surdez, porque temos metocos para conduzir e

treinar surdos e cegos. Excluo tarnbem deste grupo as criancas que apresentam

deficlencia mental generalizada. (Garcia, Jesus Nicasio, 1998, pg.19)

A variedade das dificuldades de aprendizagem observadas nos alunos durante

os seus estudos 0 fez construir uma diferenciacao entre os alunos que apresentavam

um baixo rendimento ou fracasso escolar devido a causas extrinsecas como ensino

inadequado ou insuficiente, baixa rnotivacao e fatores econ6micos, daqueles que

apresentavam dificuldades de aprendizagem devido a fatores intrinsecos como os de

ordem psicol6gica, percepcao, atencao ou mem6ria. Essas foram descobertas que

estabeleceram um avanco importante ao abordar 0 assunto sob uma nova base, indo

de encontro a modelos medicos que imperavam. Preocupou-se sempre em ajudar os

professores a encontrar a situacao mais adequada para a crianca, como tarnbem em
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desenvolver programas educativos que se ajustassem as necessidades de cada um e

serviriam para melhorar a qualidade de vida das pessoas com dificuldades,

proporcionando a cornpreensao desse problema, ajudando-as a alcancarern uma

adaptacao social.

Suas ideias foram respeitadas e se transformaram no marco para a criacao de

services especializados e para a formacao de professores e profissionais que atuam

nesse novo campo da educacao especial, 0 das dificuldades de aprendizagem.

Embora sua definicao a respeito do assunto tenha subsidiado um sem nurnero

de definlcoes vindas posteriormente e sua contribuicao tenha um peso enorme para 0

avanco dos estudos nessa area, suas ldeias foram um pouco discutidas por deixarem

duvidas em alguns pontos como identificacao, i1egibilidade e intervencao, 0 que levou

estudiosos no assunto a elaborarem uma definicao mais abrangente, buscando dar

uma margem menor a novas contestacoes,
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1.3 CAUSAS

Quando e detectada uma dificuldade de aprendizagem em uma crianca as

perguntas mais freqOentes que se pode fazer sao: Como aconteceu? Pode ser

superado? Tem cura? E essas quest6es certamente nao sao faceis de serem

respondidas de pronto porque sao varies os fatores que podem contribuir para que isso

ocorra. Com os estudos e as pesquisas sobre as causas das dificuldades de

aprendizagem alguns pesquisadores tern usado tecnicas avancadas como tomografia e

ressonancia rnaqnetica para comparar cerebros vivos de pessoas normais com os de

pessoas com problemas de aprendizagem. Ainda sao realizadas aut6psias em cerebros

de pessoas que em vida apresentaram dificuldades de aprendizagem a fim de se

descobrir diferencas anat6micas. as geneticistas buscam e tern encontrado evidencias

de que alguns tipos de dificuldades de aprendizagem podem ser herdadas. Mas e

sabido que as irregularidades no funcionamento do cerebro nao sao tudo, pois 0

desenvolvimento individual da crianca tambem e bastante influenciado pela familia, pela

escola e pelo ambiente em que vive.

Na linha pragmatista da Escola Ativa, tem-se defendido 0 aspecto social da

aprendizagem e favorecido como estimulo a situacao vital, social e global em que 0

individuo esta imerso." (...) "As condicoes internas da aprendizagem fazem referencia a

tres pianos estreitamente inter-relaclonados. 0 primeiro plano e 0 corpo como infra

estrutura neurofisiol6gica ou organismo, cuja integridade anatorno-funclonal garante a

conservacao dos esquemas e de suas coordenacoes, assim como tarnbern a dlnamica da

sua disponibilidade na situacao presente; mas tambsm consideramos aqui 0 corpo como

mediador da acao e como base do eu (yo) formal. E em funcao do corpo, que, se e
harmonico ou rigido, compulsivo ou abulico, agil ou lerdo, bonito ou feio e, com esse

corpo fala-se, escreve-se, tece-se, danca-ss, resumindo, e com 0 corpo que se aprende.

As condicoss do mesmo, sejam constitucionais, herdadas ou adquiridas, favorecem ou
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atrasam os processos cognitivos e, em especial, os de aprendizagem. (Sara Pain, 1985,

pg.22)

Para que se entenda realmente as dificuldades de aprendizagem e precise que

se conheca e investigue como 0 universo das variaveis familia, escola e vida social

afetam 0 desenvolvimento intelectual e a aprendizagem da crianca causando 0 baixo

desempenho, visto que a avaliacao de uma dificuldade de aprendizagem deve deixar

claro que existe um vazio entre 0 potencial para aprender e 0 desempenho real de uma

crianca em uma ou mais areas.
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1.4 DIFERENc;(A ENTRE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM, DISTURBIOS DE

APRENDIZAGEM E PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM

pg.16/17/19), pode-se diferenciar

aprendizagem e problemas de

Furtado (2008,

disturbios de

o desenvolvimento da linguagem e da cornunicacao e algo inerente a especie

humana e a maioria das criancas desenvolve isso naturalmente. Ja a leitura, a escrita e

o calculo precisam ser aprendidos dentro do sistema educacional, 0 que exige muito

estorco, tendo em vista que nem sempre essa aprendizagem esta baseada na

necessidade, na rnotivacao e nao se mostra tao gratificante e atraente. Pesquisadores

e profissionais da area da educacao demonstram em seus estudos que as dificuldades

de aprendizagem independem da inteliqencia mas 0 seu diagn6stico precoce pode

evitar os efeitos profundos que elas causam no desenvolvimento futuro da crianca, por

isso e muito importante diferenciar as dificuldades, os disturblos e os problemas de

aprendizagem.

Segundo Valeria Queiroz

dificuldades de aprendizagem,

aprendizagem da seguinte forma:

- Dificuldade de aprendizagem vern do latim difficultatem - difficilis, de dis+facilis,

adjetivo latino derivado de dis+facere que significa nao conseguir fazer e esta

relacionada a fatores externos (sao os que envoivern metodologias educacionais) e

fatores internos (sao os Iigados a estrutura familiar e a hist6ria de vida do individuo).

- Disturbios de aprendizagem refere-se a urn grupo heteroqeneo de desordens

manifestadas por dificuldades significativas na aqulsicao e utillzacao da cornpreensao

da audicao, da fala, da leitura, da escrita e do raciocfnio maternatico. Tais desordens

sao consideradas intrinsecas ao individuo, presumindo-se que sejam devido a uma

disfuncao do sistema nervoso central e podem ocorrer durante toda a vida.

- Problemas de aprendizagem estao relacionados a metodologias educacionais

inadequadas.

Contudo ainda nao se alcancou uma definicao que seja plenamente aceita por

todos os profissionais envolvidos nessa area. Existem definicoes que tratam as

dificuldades de aprendizagem como sendo de origem cognitiva, os dlsturbios de
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aprendizagem como sendo de origem neurol6gica ou qenetica e os problemas de

aprendizagem como sendo de origem emocional, porern quem lida com 0 problema de

perto afirma que e possivel constatar que quase sempre ocorre uma interliqacao entre

fator emocional, cognitivo, genetico, neurol6gico, somados ainda com os fatores

familiares e sociais, gerando uma certa dificuldade em considerar cada um

isoladamente.

o que se pode abstrair disso tudo e que todas as definicoes envolvendo a

questao da aprendizagem tern valor e podem contribuir muito para que se compreenda

o peso que cada um desses fatores pode exercer na vida de cada individuo no que diz

respeito ao seu desempenho escolar.
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1.5IMPORTANCIA DA PSICOPEDAGOGIA

Segundo Beatriz Scoz (1994),0 psicopedagogo deve atuar junto as dificuldades

de aprendizagem apresentadas por alunos na escola da seguinte forma:

- Auxiliando professores a aumentar seus conhecimentos sobre as teorias de

ensino e aprendizagem, assim como a se manter atualizados sobre as recentes

contribuicoes das diversas areas do conhecimento em quest6es educativas.

- Levar os educadores a rever seus pr6prios modelos de aprendizagem e seus

vinculos com os alunos.

- Oferecer condicoes para que os educadores possam aprender a distinguir com

mais seguranc;:a duas possibilidades de perturbacao no processo de aprendizagem: a

que pode ser solucionada pelo pr6prio professor, auxiliado pela equipe pedag6gica

geralmente existente nas escolas, e a que exige a ajuda de profissionais

especializados.

Por isso a Associacao Brasileira de Psicopedagogia tern contribuido para que a

Psicopedagogia assuma urn novo papel no sistema educacional brasileiro tentando

redimensionar 0 problema de aprendizagem. Inicialmente eram promovidos pequenos

encontros no intuito de trocar experiencias de trabalho enfocando os problemas de

aprendizagem, alern de tentar definir 0 perfil desses profissionais. Em 1984, a fim de

ampliar essas discuss6es, foi realizado urn encontro maior chamado de Experlencias e

Perspectivas do Trabalho Psicopedag6gico na Realidade Brasileira, que enfocava as

abordagens terapeuticas e preventivas do trabalho psicopedag6gico, com 0 objetivo de

direcionar a Psicopedagogia para alern do problema das dificuldades de aprendizagem

e para a melhoria da qualidade do ensino nas escolas.

Em 1986 a Associacao promoveu 0 segundo encontro que tinha como tema

Psicopedagogia: 0 Carater Interdisciplinar na Formacao e na Atuacao Profissional, do

qual participaram profissionais de diversas areas como a pedagogia, a psicologia, a

neurologia, a psiquiatria e outros, tomando mais facil a troca de experiencias a fim de

ampliar a visao sobre 0 problema de aprendizagem. Ja no II Congresso e V Encontro

realizados em julho de 1992 foi abordado 0 tema A Praxis Psicopedag6gica na

Realidade Educacional Brasileira, onde se enfatizou a Psicopedagogia como sendo
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capaz de oferecer meios para transformar e melhorar as condicoes da instituicao de

ensino e, consequenternente, as condicoss de aprendizagem para que a escola e os

alunos tenham como reverter a situacao ca6tica em que se encontram as escolas

brasileiras, pois a psicopedagogia passou de um enfoque meramente c1inico, focado

nas patologias que envolviam os problemas de aprendizagem, para um enfoque

multidisciplinar, observando a diversidade de fatores que podem interferir no processo

da aprendizagem.
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1.6 CONSEQOENCIAS DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

Conforme Corinne Smith e Lisa Strick (pg.16), embora muitas criancas sejam

capazes de conviver relativamente bem com suas dificuldades de aprendizagem outras

desenvolvem problemas emocionais devido a frustracao de tentar realizar coisas que

nao conseguem, 0 que as faz desistir de aprender e a desenvolver estrateqias muitas

vezes desastrosas na tentativa de se desviarem desse problema. Uns se acham

incapazes, outros tomam-se agressivos, outros ansiosos e deprimidos, gerando um

isolamento social e baixa auto-estima, ou seja, os efeitos provenientes das dificuldades

de aprendizagem podem tornar-se bem mais series que elas pr6prias. Adolescentes

que apresentam dificuldades de aprendizagem nao s6 tendem a abandonar os estudos

como a apresentar maior risco de envolvimento com drogas e crimes. Eo multo dificil

para criancas e jovens Iidar com frustracao e insequranca e ainda saber que nao

conseguem atender as expectativas dos pais. Como disse uma mae, Corinne Smith e

Lisa Strick (pg.16): "0 que realmente arrasa a gente e a erosao da autoconfianca.

Pouca coisa pode ser pior que observar seu filho desistir de si mesmo e de seus

sonhos".

Ao chegar na escola criancas ou adolescentes muitas vezes enfrentam

obstaculos que aos seus olhos tornam-se intransponiveis, justamente por encontrarem

professores despreparados, curriculo desapropriado, colegas que se tomam cruets por

nao aceitarem aqueles que sao diferentes, cobranca dos pais. Com tudo isso nao e de

se estranhar que elas experimentem um grande sofrimento devido a enorme carga

emocional que as envolve.

...enquanto eu crescia, ler e soletrar tornaram-se ainda mais dificeis para mim. Os

professores, a minha familia e os meus amigos provocavam-me 0 tempo todo. Os

professores me culpavam por atrapalhar a turma. Assim, jil que todos queriam rir

de mim ou me cuipar pelas coisas, parei de tentar ler ate mesmo sozinha ou em

voz alta e me tornei a palhaca da escola; em casa ficava isolada... (Corinne Smith e

Lisa Strick" 2001, pg.18).
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Este exemplo ilustra bem como uma pessoa, principalmente um jovem ou uma

crianca sente-se ao enfrentar diariamente a obriqacao de realizar alguma coisa que nao

consegue. Por mais que se esforce sem alcancar sucesso e perfeitamente

compreensivel que a frustracao , a irritacao e a ansiedade a dominem, com 0 agravante

de, numa sala de aula, ser 0 unico aluno que nao consegue acompanhar a turma,

justamente porque, segundo 0 site www.centrorefeducacional.com.br. precisa conviver

com as seguintes dificuldades reais em sala de aula :

- Atividade motora com dificuldades de coordenacao,

- Atencao - baixo nivel de concentracao, dispersao.

- Area rnaternatica - problemas com inversao de nurneros, erros de calculo,

- Area verbal- problemas na codificacao e decodificacao simb61ica, irregularida-

des na letra, disgrafia.

- Emocoes - desajustes emocionais leves, baixa auto-estima.

- Mem6ria - dificuldades de fixacao.

- Percepcao - reproducao inadequada de formas qeornetricas, confusao entre

figura e fundo, inversao de letras.

- Sociabilidade - inibicao participativa, pouca habilidade social, agressividade.

o resultado disso pode ser 0 pior a se esperar, pois sem 0 apoio e 0 incentivo

corretos tais alunos, com muita rapidez, deixam de acreditar em si mesmos, em sua

possibilidade de sucesso, convencem-se de que sao incapazes de aprender, enxergam

logo 0 fracasso, sao menos persistentes e sua auto-estima se reduz a zero; a

consequencia imediata da baixa auto-estima e a falta de rnotivacao escolar. Por tudo
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isso 0 professor possui 0 papel importante de ajudar a solucionar esses problemas em

sala de aula com medidas como:

- Colocar a crlanca com dificuldades de aprendizagem perto de colegas que nao

a provoque.

- Encoraja-la frequentemente, eloqia-la e ser afetuoso.

- Dar responsabilidades que ela possa cumprir para que se sinta necessa-

ria e valorizada.

- Nunca provocar constrangimentos ou menospreza-Ia.

- Preparar com antecedencia a crianca para novas situacoes.

- Ter atitude disciplinar equilibrada.

Assim, fica evidente que 0 professor e0 principal elemento norteador do

processo de adaptacao e construcao do conhecimento do aluno em sala de aula
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1.7IMPORTANCIA DA ESCOLA

Quando ha demora na identiflcacao das dificuldades de aprendizagem

impossibilitando assim 0 oferecimento de ajuda apropriada, 0 desinteresse pela

aprendizagem logo torna-se notavel e 0 aluno normalmente corneca a desenvolver

estrateqias a fim de se proteger da frustracao de tentar realizar tarefas que se tornam

muito diffceis ou ate impossiveis de serem realizadas por ele. Torna-se especialista em

adiar, promove uma delonga para realizar tarefas ou ainda as realiza com pressa,

deixando-as incompletas ou dizendo que fez 0 dever na escola. Outros se queixam de

fadiga, dores, aflicoes, sendo que esses sintomas podem ser mesmo reais devido ao

desconforto do estresse ocasionado pelas dificuldades apresentadas. Se essa situacao

se prolonga ate 0 final do ensino fundamental ou inlcio do ensino medic, pode ser que 0

aluno comece a faltar as aulas ou ate mesmo abandone a vida escolar.

Eo no dia-a-dia escolar que se pode identificar algumas das reclarnacoes rnais

comuns entre os alunos das series iniciais, comprovando que 0 interesse pela

aprendizagem anda mal.

Segundo Corine Smith e Lisa Strick, (2001, pg. 69/71), sao elas:

a) Queixas sobre a escola: 0 professor e injusto, os colegas sao chatos, 0

parquinho nao e born, 0 lanche e ruim, e outras.

b) Queixas de que as tarefas sao dificeis.

c) Queixas de tedio. Eo preciso investigar se as tarefas nao estao sendo

compreendidas ou se elas nao estao apropriadas para seus niveis

intelectuais.

d) Recusa em falar sobre a escola.

e) Perda do orgulho pelo trabalho escolar. Indica que 0 aluno tern vergonha do

seu trabalho por sempre estar cheio de corrscoes feitas pelo professor.

Todas essas queixas as vezes podem ser entendidas, provavelmente por

desconhecimento das pessoas envolvidas no processo educativo, por se tratar de urn

aluno agressivo, hiperativo, desatento, mas se a escola estiver atenta e investigar de
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maneira correta, em conjunto com os pais ou por quem se responsabilizar pela crianca,

podem ser descobertos dados muito importantes que demandam orientacoes dentro da

escola.

Existem outras causas, como os problemas emocionais, que podem interferir

seriamente no rendimento escolar e prejudicarem 0 interesse de aprender, como por

exemplo problemas na familia, como saude, separacao dos pais, desemprego;

professor ineficiente, um curriculo que nao esta devidamente ajustado ao aluno.

Geralmente a perda inesperada do interesse por aprender, seja subita ou gradual,

indica a necessidade de algum tipo de intervencao, simplesmente esperar para ver se

melhora pode ser uma atitude muito perigosa, pois restaurar a rnotivacao do aluno

demanda um trabalho arduo.

E al que a escola faz a diferenca, principalmente pela presence do professor,

para que se possa iniciar uma investiqacao correta das manifestacoes observadas nos

alunos. As vezes a crianca pode deixar 0 professor confuso, sem saber como Iidar com

ela porque ele chega a conclusao que ela tem dificuldades em aprender, porern nao

apresenta nenhum sintoma que a incapacite. Isso porque essa resistencia em aprender

indica 0 quanto 0 fracasso escolar e a frustracao gerada marcam a crianca,

principalmente porque ela tem que enfrentar a pressao da familia, dos professores e

dos colegas. E preocupante quando a escola nao tem 0 cuidado de adotar rnetodos

adequados de ensino, quando nao percebe 0 nivel de maturidade da crianca, quando

professores nao dominam certos assuntos, quando ha superlotacao das classes. Ve-se

entao que ela tem muito 0 que fazer para auxiliar seus alunos, que sua preocupacao

fundamental deve ser em aplicar pianos de prevencao com toda a sua equipe, com

destaque para os professores, e lutar para que eles tenham prazer em ensinar, a fim de

que os alunos igualmente possam ter prazer em aprender.

A escola exerce um papel fundamental na intepracao dos alunos com a

sociedade e, assim como a familia, tem grande irnportancia no resgate da sua auto

estima por estar inserida num contesto de educacao e cultura, que vai alern do que a

familia pode oferecer neste sentido; alern de sua responsabilidade em fazer a crianca

entender 0 que significa aprender , para que 0 ganho seja de todos, escola, familia,

aluno e sociedade.
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1.8 IMPORTANCIA DA FAMiLIA

A irnportancia de pais informados e incentivadores e fundamental para 0 sucesso

dos filhos. Psicoloqos afirmam que os pais nao precisam ser formados em psicologia ou

em educacao para conseguirem orientar bem seus filhos, 0 fato de ensinarem as

criancas a fazer 0 maximo com suas capacidades e encoraia-las a acreditar que sao

capazes de vencer obstaculos, ajuda a superar a deficiencia. 0 que realmente importa

nao e 0 fato de entender como surgiu a dificuldade de aprendizagem e sim 0 quanta

isso afeta a crianca e como encontrar ajuda apropriada.

A preocupacao central dos pais deve ser quando a crianca apresenta

dificuldades para ler, escrever, realizar calculos simples ou manter a atencao

necessaria para aprender uma Iiyao facil porque quanta mais tempo a crianca lutar

sozinha contra essas dificuldades , mais aurnentara a distancia entre ela e os colegas

considerados normais. Dai a irnportancia do monitoramento feito pelos pais no tocante

ao desenvolvimento das habilidades basicas durante as series iniciais. Deve-se

procurar ajuda logo que for identificada qualquer tipo de dificuldade em qualquer

materia basica: nao se deve adiar isso sob 0 argumento de que vai passar ou e 56 uma

fase porque esses problemas dificilmente se resolvem sozinhos, ao contrario, tendem a

se agravar.

As criancas com dificuldades de aprendizagem geralmente demonstram atraso

somente em algumas areas, sendo importante lembrar que um atraso nem sempre

significa deficiencia, visto que cada crianca tem 0 pr6prio ritmo no tocante ao seu

desenvolvimento e e precise respeita-lo, Mas os pais, seja pela proximidade e

conhecimento dos seus filhos ou ate mesmo par intuicao, geralmente sao os primeiros a

perceber quando algo nao esta normal com 0 desenvolvimento da crianca e por isso

mesmo tem a obriqacao nao 56 de procurar ajuda, seja na escola, seja com outros

profissionais como fonoaudioloqos, psicoloqos ou medicos, mas tambern de

proporcionar um ambiente sadie para a crianca, impondo regras e limites, dando

cornpreensao e amor, bem como confianca e valorizacao do potencial dos seus filhos .
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CAPiTULO II

2.1 EVOLUl;AO DA ESCRITA

Segundo Ana Teberosky (1993), uma das mais antigas tecnologias da

humanidade e a escrita. Desde a antiguidade os povos fizeram usos diferentes dela.

Como exemplo disso observa-se que os egipcios demonstravam uma preocupacao

estetica, 0 que fica evidente nos hier6glifos e em escrituras artisticas produzidas por

eles.

A escrila egipcia e a de urn povo artisla . E desnecassario dizer que os

hier6glilos eram lidos por apenas uma minoria. Mas tudo leva a crer que, ainda

assirn, os ilelrados eram sensiveis a qualidade e ao encanlo de uma escrila tao

bonila, lao decoraliva (...). A aprendizagem e 0 manejo desses signos exigia urn

asforco duplo de mem6ria e de reflexao... (Ana Teberosky, 1993, pg.15)

Ha quatro mil anos a apancao da escrita coincide com a constitulcao, na

Mesopotamia, de pequenos Estados centralizados que, com a concentracao de

riquezas, sentiram necessidade de realizar 0 registro das entradas e saidas de

rnercadorias, por isso a escrita cuneiforme foi uma escrita de listas, realizada sobre

tabletes de argila, 0 que possibilitava a conservacao e 0 transporte dos registros.

...desde 2.700ac, os escribas ja podiam lazer lislas de pessoal, de contas, de

salaries, de remessas. Alguns seculos mais larde, a maioria dos textos

econ6micos conlinuou conlenlando-se com essas anotacoes surnarias e sem

sinlaxe, com excecao de algum titulo circunslancial... (Ana Teberosky, 1993,

pg.16)

A escrita entao evolui e passa da ideografia pura ao fonetismo ou escrita silabica

e, com a invencao da imprensa passa a ser uma tecnologia moderna alcancando dois

objetivos: a uniformidade, que visa reduzir a diversidade de manuscritos, e a difusao de

conhecimento.
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2.2 DISGRAFIA

Segundo 0 site www.dislexia.com.br. "disgrafia e uma alteracao da escrita que na

maioria das vezes esta ligada a problemas perceptivo-motores, caracteriza-se pelo

tracado lento das letras, que geralmente sao ilegiveis, tambern chamada de letra feia."

Sabe-se que a crianca precisa adquirir urn certo desenvolvimento na coordenacao

visuo-motora para que tenha condicoes de realizar os movimentos finos e precisos

necessaries para tracer a letras; estar rnais desenvolvida para que possa compreender

o paralelismo entre a linguagem oral e a escrita e ter uma cornpreensao espacial, ou

seja, saber formar as palavras, estas em Iinhas e em conjunto no papel. Com isso pode

se dizer que existe a disgrafia motora onde a crianca consegue falar e ler mas tern

dificuldades na coordenacao motora fina para escrever letras, nurneros e palavras, 0

que quer dizer que ela ve a figura qrafica mas nao e capaz de realizar os movimentos

para escrever. E a disgrafia perceptiva em que a crianca nao consegue fazer a relacao

entre 0 sistema simb61ico e as grafias que representam sons, palavras e frases.

Pode ocorrer em varies niveis que vai desde a incapacidade de segurar urn lapis

ou tracar uma linha, ate casos de criancas que conseguem fazer desenhos simples mas

sao incapazes de copiar figuras ou palavras mais complexas.

E importante frisar que a crianca disqrafica nao e portadora de defeito visual ou

motor, como tarnbern nao apresenta falha intelectual ou neurol6gica. Observa-se

criancas de inteliqencia media ou acima da media que, por varies motivos apresentam

escrita ilegivel ou muito lenta, impedindo assim urn desenvolvimento normal na escola.

E tanto criancas canhotas como aquelas que ainda nao apresentam dominic de

lateralidade estao sujeitas a disgrafia caso nao sejam bern orientadas sobre a postura

do corpo, a posicao do papel e a preensao do lapis. Uma das teorias sobre 0 que causa

a disgrafia fala sobre 0 processo de inteqracao do sentido da visao com a coordenacao

do comando cerebral ligado ao movimento, isso porque para urn disqrafico a execucao

de tarefas que demandam a coordenacao de movimentos com direcionamento visual

pode ser muito dificil, como acompanhar uma linha reta, executar movimentos que

envolvem a motricidade fina, tracar letras ou nurneros.
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2.3 PRINCIPAlS ERROS COMETIDOS POR CRIANl;AS DISGRAFICAS

De acordo com 0 site www.dislexia.com.br. os itens citados abaixo sao

destacados como sendo os principais erros cometidos por disqraflcos:

- Apresentacao desordenada do texto;

- Margens mal feitas ou inexistentes (ocorre quando a crianca ultrapassa ou para muito

antes da margem, nao respeita limites, amontoa letras na borda da folha) ;

- Espaco irregular entre palavras, linhas e entrelinhas;

- Tracado de rna qualidade: tamanho pequeno ou grande, pressao leve ou forte, letras

irregulares ou retocadas;

- Distorcao da forma das letras 0 e a;

- Substitulcac de curvas por anqulos:

- Movimentos contraries ao da escrita convencional ;

- Separacoes inadequadas das letras;

- Ligayoes defeituosas de letras na palavra;

- Irregularidade no espacarnento das letras na palavra;

- Direcao da escrita oscilando para cima ou para baixo; e

- Dificuldade na escrita e no alinhamento dos nurneros na paqina.

Todos esses destaques deixam claro que para um disqrafico a escrita pode

tomar-se muito dificil de ser realizada e ainda, que as dificuldades de aprendizagem

resultantes de problemas sociais, afetivos, mentais podem ser mais facilmente

compreendidas, mas as resultantes de fatores mais especificos, que em principio
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podem parecer rna-vontade ou prequica do aluno, passam despercebidas , dar a

demora em detectar as causas e procurar ajuda para a resolucao do problema.
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2.4 PSICOMOTRICIDADE E ESCRITA

Alern da linguagem verbal usamos tarnbern a linguagem corporal por meio de

gestos, do modo de andar, de sentar, do olhar e isso nos acompanha do berco ate a

fase adulta. Hoje, gragas a contribuicao de pesquisadores na area da pedagogia,

psicologia, educacao ffsica, ganhando destaque alguns estudiosos como Le Boulch,

Piaget, Wallon, Lapierre, que deixaram claro que a construcao da intellqencia na

crianca esta ligada a motricidade e a pratica de exercfcios ffsicos e 0 aumento da

capacidade psicomotora da crianca auxiliam muito no processo de aprendizagem da

leitura e da escrita, alern de contribuir para a superacao de dificuldades. 0 que nao se

deve entender e que a psicomotricidade seja a chave para todos os problemas

relacionados a aprendizagem e sim que se constitui em mais uma ferramenta de

auxilio. Os educadores, por sua vez, atraves da observacao de alunos com dificuldades

de aprendizagem em sala de aula, precisam ser capazes de detectar as dificuldades

que estejam relacionadas com um insuficiente desenvolvimento psicomotor.

No caso da disgrafia sabe-se que a crianca consegue ler e falar mas encontra

dificuldades ao tracar letras e nurneros e 0 simples fato dela nao dominar a escrita, visto

que essa e uma das exigencias da sociedade, pode gerar um processo de

discrirninacao que se inicia na escola.
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2.5 TRATAMENTO

Os exames indicados para os casos de disgrafia sao c1inico-geral , oftalmol6gico,

audiol6gico, audiornetrico e eletroencefalograma. Segundo 0 site

www.opoderenergeticodavoz.com.br. quando observa -se urn disqrafico a primeira

avaliacao que se deve fazer e verifica r como e a sua postura nas mais diversas

situacoes como andar, correr, sentar, levantar-se, alern de observar se ao pegar 0 lapis

usa os dois dedos, polegar e indicador, apoiando no dedo rnedio a fim de que nao

ocorra sobreca rga no punho, no ante-brace ou no brace, causando dores. Os recursos

da c6pia e da caligrafia so devem ser usados ap6s toda essa investiqacao,

Conforme 0 site www.psicopedagogia.com.br/entrevista 0 tratamento da disgrafia

consiste em:

- Estirnulacao lingOistica e atendimento individualizado

- Pais e professores nao devem repreender a crianca

- Elogiar e estimular a crianca sempre que ela realizar uma conquista

- Avaliacoes escolares devem enfatizar mais a expressao oral

- Abolir 0 usa de canetas vermelhas ao corrigir tarefas e provas

- Tomar 0 aluno consciente do seu problema e ajuda-lo

Com tudo isso fica claro que 0 trabalho conjunto de pais e professores e

fundamental para 0 diagn6stico e tratamento deste problema , visto que sao as pessoas

mais pr6ximas da crianca e por isso tern mais possib ilidade de detectar erros ,

prevenindo problemas maiores no futuro .
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CAPITULO III

3.1 APARElHO FONADOR

as sons da fala sao produzidos atraves de varies orqaos que em conjunto fazem

com que a nossa voz soe. Trata-se do aparelho fonador que, segundo Celso Ferreira

da Cunha,1990, pg. 37, e composto por:

a) Pulrnoes, br6nquios e traqueia - sao orqaos respirat6rios, que fornecem a

corrente de ar, materia-prima da fonacao.

b) laringe - onde se localizam as cordas vocais, que produzem a energia

sonora utilizada na fala.

c) Faringe, boca e fossas nasais (cavidades supralaringeas) - funcionam como

caixas de ressonancia, que sao muito importantes para a producao do som,

visto que e nessas caixas de ressonancia onde ocorrem as rnoditicacoes do

som que e produzido na laringe.

Farinue _

TraquC1a --,-__

Fonte: Celso Ferreira da Cunha,1990, pg. 37
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Sao divididos em vogais e consoantes os sons da fala, sendo que as vogais sao

os sons produzidos quando 0 fluxo de ar provoca uma aqitacao no aparelho fonador,

mas se encontra uma obstrucao passageira temos a ernissao de consoantes. Durante a

ernissao de uma vogal especifica e necessario 0 posicionamento de varias partes do

aparelho fonador. Por exemplo: a lingua precisa se mexer dentro da boca para frente e

para tras ou para cima e para baixo; os labios na posicao estendida ou arredondada ; 0

veu localizado no fundo da boca pode elevar-se ou rebaixar-se, permitindo que uma

parte do fluxo de ar saia pela cavidade nasal.

Portanto, e atraves da cornbinacao de todas essas possibilidades de

posicionamento que ocorre a producao de uma variedade de vogais e consoantes,

fazendo com que seja viavel a nossa comunicacao. Basta 0 mal funcionamento de um

desses 6rgaos envolvidos no processo da fala para que todo 0 conjunto seja

prejudicado, exigindo assim multo trabalho e esforco de profissionais especializados e

mesmo da pr6pria pessoa, a fim de restabelecer a harmonia no funcionamento desses

orqaos.
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3.2 PROBLEMAS DE ARTICULAl;AO

Eo comum, durante a fase pre-escolar, criancas apresentarem dificuldades em

articular determinados sons, pois somente por volta dos sete ou oito anos e que os

orqaos da fala atingem maturidade suficiente para produzir todos os sons IingUisticos.

Se ao atingir esta idade a crianca nao conseguir pronunciar corretamente as

consoantes e suas combinac;:6es e sinal de que esta ocorrendo um problema de

articulacao, Tarnbem e preciso considerar que a fase de desenvolvimento da fala faz

parte de um processo bastante amplo e importante que e 0 da aquisicao da linguagem

e nele estao incluidas nao so as condlcoes fisicas do sistema vocal como tarnbern 0

ambiente e a questao afetiva, que sao partes da vida da crianca.

Para fazer uma avaliacao segura e preciso conhecer a historia da crianca,

incluindo atividades corriqueiras e comuns no dia a dia, como a maneira de dormir, se

alimentar, a vida social, as brincadeiras e caso algum problema persista em alguma

dessas quest6es os pais devem ser aconselhados a consultar um medico, um

psicoloqo, um psicopedagogo , enfim, um profissional qualificado.

IDADE CONSOANTE QUE ARTICULA

3 anos m, n, p

4 anos b, k, g, I

5 anos n, g,d

6 anos I, r, t, ch, cr, dr, cl, bl, gl

7 anos v, j, s, z, tr, st, sl, sp

Fonte: Problemas de Aprendizaqem, 1991, pg.32.
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De acordo com Elisabete da Assunccao Jose e Maria Teresa Coelho, Problemas

da aprendizagem, 1991, pg.33, os disturbios da fala manifestam-se de varias formas

que, de acordo com suas caracteristicas sao definidos em:

- Disartrias - sao problemas articulatorios que se manifestam na forma de

dificuldades para realizar alguns ou muitos dos movimentos necessaries a ernissao

verbal.

- Linguagem tatibitate - e um disturbio de articulacao e tarnbern de fonacao em

que se conserva voluntariamente a linguagem infantil.

- Rinolalia - caracteriza-se por uma pronuncia nasal maior ou menor que a do

padrao correto da fala. Pode ser causada por problemas nas vias nasais, labia leporino

ou fissura palatina.

• Dislalia - sera explicado mais detalhadamente a seguir por ser um dos temas

em destaque neste trabalho.

Como descrito acima sao varies os problemas relacionados a fala que uma

crianca pode apresentar, sendo alguns mais sutis que outros, porern todos exigem

obssrvacao e cuidado por parte das pessoas responsaveis pela educacao da crianca

no sentido de evitar que isso se transforme numa bola de neve e chegue a dificultar 0

processo de aprendizagem.

42



3.3 DISLALIA

Conforme 0 site http://pt.wikipedia .org/wiki/dislalia , dislalia vem do grego dys +

lalia e e um disturblo da fala que se caracteriza pela dificuldade de articular as palavras,

ou seja, e uma rna pronuncia que consiste na ornissao, substituicao, distorcao ou

acrescirno de sons na palavra falada .Nao se trata de um problema neurol6gico , visto

que essas falhas de articulacao podem ter origem orqanica como defeitos na arcada

dentaria, labia leporino, freio da lingua curto, lingua de tamanho acima do normal ou

origem funcional , quando a crianca nao sabe mudar a posicao da lingua e dos labios ou

apresenta flacidez muscular ocasionada por fatores como 0 usa da chupeta ou da

mamadeira por lange tempo ou criancas que sao amamentadas no peito por pouco

tempo, podendo apresentar aiteracoes na rnastiqacao e na respiracao, assim como

filhos caculas que, por nao precisarem de muito esforco para serem atendidas, a

tendencla e conservar a forma de articulacao infantil. Pode acorrer tarnbern com filhos

de estrangeiros que usam em casa a lingua de origem, 0 que obriga a crianca a praticar

ao mesmo tempo dois sistemas diferentes de articulacao.
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3.4 TIPOS DE DISLALIA

De acordo com Elisabete da Assuncao Jose e Maria Teresa Coelho, 1991, pg.36,

podem ocorrer os seguintes tipos de dislalia :

• Ornlssao: a crianca nao pronuncia alguns sons.

Exemplo: "Omei ao ola" (tomei coca-cola)

- Acresclmo/dlstorcac: introduz mais um som. Deixa a lingua entre os dentes

ao emitir os fonemas [s] e [z] deformando-os.

Exemplo: "Atelantico" (Atlantico): [s]: sol, assar, peca: [z]: azedo, asa, exame.

• Substltuicao: a crianca troca alguns sons por outros.

Exemplo: "Telo a boneta". (Quero a boneca) .

• Gamacismo: omite ou substitui os fonemas [k] e [g] pelas letras d e t.

Exemplo : ''Tadeira'' (cadeira); "dato" (gato)

• Lambdacismo: pronuncia do L de forma defeituosa.

Exemplo: "palanta" (planta)

• Rotacismo: substitui 0 R pelo L.

Exemplo: "Tleis" (tres)

· Sigmatismo: dificuldade em pronunciar as letras s e z (por vezes nao

consegue soprar ou assobiar).

Exemplo: "caca''(casa); "acedo"(azedo)

Ve-se que sao varios os tipos de dislalia que uma crianca pode apresentar e com

o tempo e 0 seu amadurecimento tendem a desaparecer mas enquanto isso pais e

professores precisam estar sempre atentos a fim de evitarem que por falta de

orientacao a crianca leve 0 problema para a escrita.
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3.5 TRATAMENTO

Como cada crianca se constitui em um universo diferente 0 tratamento da dislalia

precisa levar em conta as necessidades de cada uma em particular. Preliminarmente

deve ser feito um contato com a familia, levantar a hist6ria daquela crianca, examinar

os orqaos envolvidos na articulacao , na fala , no aparelho auditivo, para depois iniciar a

avaliacao. Geralmente 0 fonoaudioloqo e 0 profissional mais indicado e vai atuar

terapeuticamente sobre a falha e a dificuldade constatada, dando preferencia a

utilizacao de meios ludicos ate que perceba que a crianca sente-se segura.
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4. CONSIDERAC;;OES FINAlS

No decorrer da pesquisa pude constatar 0 impacto que as dificuldades de

aprendizagem podem ocasionar na vida de criancas e adolescentes, causando-Ihes

sofrimentos, frustracoes , perda da auto-estima e da capacidade de acreditarem em si

mesmos. Nao se pode esquecer que tais criancas vao se tornar adultos corn

dificuldades de aprendizagern, 0 que leva a urn prejuizo para 0 pais. Eo impressionante

notar que em pleno seculo 21, apesar de varies estudos, pesquisas e debates que tern

side realizados na area da educacao, muito pouco tern contribuido para urn avanco na

resolucao desses problemas, pois esses conhecimentos nao alcancarn as classes

menos privilegiadas e, na maioria das vezes, esbarra-se na falta de preparo de

professores e na pessirna qualidade das escolas publicas brasileiras. Ouso dizer que e

urn crime permitir que esses jovens enfrentem sozinhos as suas dificuldades de

aprendizagem e que nao se justifica mais tanta apatia por parte do governo e de

profissionais ligados a educacao , Reformas e organizay6es curriculares ineficazes

devem ser postas de lado, partindo-se para a busca de solucoes compativeis com a

nossa realidade, porque com vontade polltica e possivel realizar investimentos no

sentido de melhorar 0 sistema educacional brasileiro, atraves da rnodernizacao das

escolas, tornando-as mais apraziveis, e da qualificacao de professores, que muitas

vezes nao sabem sequer detectar urn problema mais sutil apresentado por urn aluno

mas com grande probabilidade de se agravar. Oigo isso porque conversei com alguns

professores e tive a oportunidade de ouvir casos inacreditaveis como alunos em fases

mais adiantadas que mal sabem ler; outro em que urn aluno, apesar de apresentar urn
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pessirno desempenho em sala de aula, chegava sempre com as tarefas impecavels,

quando descobriu-se que a pr6pria mae, que por sinal era professora, quem

praticamente fazia as tarefas do filho, e ap6s varias conversas no sentido de faze-fa

compreender que 0 menino precisava de ajuda especializada , ela confessou que se

recusava a encarninha-Io para um tratamento com medo do filho ficar rotulado. E ainda,

no chamado conselho de c1asse, quando 0 foco e um aluno-problema, os professores

de todas as disciplinas geralmente sao unanirnes em destacar somente os pontos

negativos do aluno, nao havendo ninquern capaz de levantar a hip6tese de investigar

as raz6es que 0 levam a apresentar um baixo rendimento escolar.

Eo 6bvio que nao se pode culpar somente os alunos que apresentam tais

dificuldades, os pais ou os professores, que alern da precariedade das escolas,

precisam enfrentar salas lotadas e baixos salaries, no entanto, 0 fracasso escolar no

pais e um fato alarmante e nao se pode mais fechar os olhos para isso, sob pena de se

passar mais alguns anos debatendo as raz6es que levam aos baixos rendimentos

escolares.
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