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RESUMO 
 
O presente artigo analisa as dificuldades de leitura de uma aluna do 2º ano do Ensino 
Fundamental da escola municipal Centro de Atenção Integral à Criança (CAIC), no município 
de Campo Maior-Pi. A pesquisa é de natureza qualitativa do tipo estudo de caso. Os 
instrumentos utilizados foram testes diagnósticos com a criança, observações e entrevistas. As 
análises foram realizadas com base nos estudos de Vygotsky (1987), Ferreiro (1999), 
Fernandez (1991) dentre outros autores. Os resultados encontrados evidenciam que um atraso 
no nível de leitura de uma criança, nem sempre está relacionado à dificuldade de 
aprendizagem, podendo, geralmente, ser superado com um acompanhamento pedagógico 
mais invidualizado, em que o professor proporcione à criança leituras de diferentes gêneros 
textuais, maior interação e ratificação de suas falas para que ela se sinta segura e confiante. 
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ABSTRACT  
 
This article aims to analyze the reading disability of a 2nd year of the elementary school 
student, which attends a municipal facility, the Center for Integral Attention to Children 
(CAIC), in the municipality of Campo Maior - PI. This research is a qualitative case study. 
The instrumentation used consisted of diagnostic tests taken by the child, observations and 
interviews. The analyzes were based on studies of Vygotsky (1987), Smith (1999), Fernandez 
(1991), and other authors. Among other results, we conclude that a delay in the reading level 
of a child, not always means difficulties in learning and can usually be overcome with a more 
individualized educational support, which the teacher provides to the child with different 
kinds of texts to read, an increased interaction and ratification of his or hers speech, to make 
he or she more secure and confident.  
 

Keywords: Reading and Writing. Learning desabilities. Process of Teaching and Learning. 

 

1 Introdução 

 

Tempos atrás, a falta de clareza a respeito dos problemas de aprendizagem, fazia com 

que os alunos com dificuldades fossem encaminhados para profissionais de diversas áreas de 

atuação, sem resolução eficiente dos problemas. Não havia uma área específica que tratasse as 

dificuldades apresentadas pelos alunos quando submetidos ao processo de ensino-

aprendizagem. Surge, assim, uma área de conhecimento que se lança ao desafio de 

compreender o processo de aprendizagem humana, no contexto do ensino: a Psicopedagogia. 

 Diferentes autores tratam a Psicopedagogia como uma área com caráter 

interdisciplinar. Para Bossa (2000) reconhecer tal caráter significa admitir a sua 

especificidade enquanto área de estudo. Assim, buscando conhecimento em outros campos foi 

possível criar seu próprio objeto, condição essencial da interdisciplinaridade.  Neste aspecto, 

sua preocupação está centrada na aprendizagem decorrente do processo de ensino, 

considerando as realidades internas e externas que concorrem para que a mesma se efetive. 

Ou seja, o seu objeto de estudo “[...] está se estruturando em torno do processo de 

aprendizagem humana: seus padrões evolutivos normais e patológicos – bem como a 

influência do meio (família, escola, sociedade) no seu desenvolvimento.” (KIGUEL, 1991, p. 

24. Apud BOSSA, 2000, p.19). 

Para Moojen (1999), existe um pequeno grupo de crianças que apresentam transtornos 

de aprendizagem e, ao lado deste, existe um grupo muito maior de crianças que apresentam 
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baixo rendimento escolar em decorrência de fatores isolados ou em interação. As alterações 

apresentadas por esse contingente maior de alunos poderiam ser designadas como 

dificuldades de aprendizagem. Participariam dessa conceituação os atrasos no desempenho 

escolar por falta de interesse, perturbação emocional, inadequação metodológico ou mudança 

no padrão evolutivo da exigência da escola, ou seja, alterações evolutivas normais que foram 

consideradas no passado como alterações patológicas. Outro ponto destacado são os 

problemas de socialização, em razão das crianças com dificuldades de aprendizagem terem 

menos habilidades sociais que seus colegas sem dificuldades de aprendizagem.  Como a 

experiência escolar tem um papel crucial na formação da autopercepção das crianças, os que 

possuem dificuldades de aprendizagem têm um risco elevado de terem um autoconceito 

negativo em relação ao seu desempenho na escola. Neste contexto, os estudos da 

Psicopedagogia são relevantes para detectar e solucionar diferentes problemas relacionados à 

aprendizagem da leitura e da escrita no ensino fundamental e, por esta razão é imprescindível 

que o professor conheça e compreenda os estudos da Psicopedagogia. Neste aspecto, seus 

saberes devem incluídos desde a formação inicial docente através de tempos e espaços onde 

ele possa refletir sobre a prática pedagógica, a realidade do lócus escolar e caracterizarão das 

dificuldades de aprendizagem, para no futuro não incorrer no risco de rotulá-las como 

patológicas sem o conhecimento prévio. 

 Daí a relevância deste estudo para o profissional docente, para os futuros professores e 

para o psicopedagogo, pois ele possibilita analisar as dificuldades das crianças no que diz 

respeito à aprendizagem da leitura e da escrita e, consequentemente, a reflexão sobre o 

processo de ensino e aprendizagem. Assim, estaremos contribuindo com o professor do 

ensino fundamental em seu ato de ensinar, bem como, com as reflexões acerca da própria 

prática como psicopedagoga.  

 

2 A aprendizagem da Leitura e da Escrita 

 

É fato que o saber ler e escrever tornou-se uma capacidade indispensável para que o 

indivíduo se adapte e se integre ao meio social. O homem sempre teve necessidade de se 

comunicar graficamente desde os tempos mais remotos (OLIVEIRA, 1992). 

O processo de aquisição da leitura e da escrita se inicia muito antes do que geralmente 

se imagina, quando a criança, mesmo sem frequentar a escola, começa a tomar contato com 

materiais escritos, em casa, na rua, ou em qualquer lugar onde se encontre. A criança pensa 
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sobre a escrita, formulando hipóteses sobre ela, como maneira de compreender o que 

significa. Essas hipóteses, segundo Ferreiro (1999) acontecem em todas as crianças e vão 

evoluindo desde a fase pré-silábica, na qual ainda não há intenção de representar através da 

escrita os aspectos sonoros da fala, até chegar ao padrão alfabético, que é aquele no qual a 

criança associa sons falados a letras escritas. 

Isso significa que quando a criança faz traços contínuos no papel e atribui-lhes 

significado (como, por exemplo, quando escreve “hjfgdklgjhergrqilurgsd” e lê o menino 

caiu), ela está escrevendo, ou seja, está fazendo uma atividade investigativa sobre a escrita, 

que será importante para que ela possa evoluir gradativamente em sua aprendizagem. Por 

isso, essas tentativas da criança não devem ser motivos de chacota, ao contrário, devem ser 

incentivadas e reforçadas. De acordo com a psicogênese da língua escrita (FERREIRO, 

1999), toda criança passa por quatro fases até que esteja alfabetizada: pré-silábica: não 

consegue relacionar as letras com os sons da língua falada; silábica: interpreta a letra a sua 

maneira, atribuindo valor de sílaba a cada uma; silábico-alfabética: mistura a lógica da fase 

anterior com a identificação de algumas sílabas; alfabética: domina, enfim, o valor das letras e 

sílabas. 

Isso implica em dizer que no processo de construção da escrita a criança passa por 

etapas, com avanços e recuos, até se apossar do código linguístico e dominá-lo, sendo 

portanto, gradual. O princípio de que o processo de conhecimento por parte da criança deve 

ser gradual corresponde aos mecanismos deduzidos por Piaget (1990), segundo os quais cada 

salto cognitivo depende de uma assimilação e de uma reacomodação dos esquemas internos, 

que necessariamente levam tempo. É por utilizar esses esquemas internos, e não simplesmente 

repetir o que ouvem que as crianças interpretam o ensino recebido. No caso da alfabetização, 

isso implica uma transformação da escrita convencional dos adultos. Para o construtivismo, 

nada mais revelador do funcionamento da mente de um aluno do que seus supostos erros, 

porque evidenciam como ele “releu” o conteúdo aprendido. O que as crianças aprendem não 

coincide com aquilo que lhes foi ensinado. Duas das consequências mais importantes do 

construtivismo para a prática de sala de aula são respeitar a evolução de cada criança e 

compreender que um desempenho mais vagaroso não significa que ela seja menos inteligente 

ou dedicada do que as demais. Outra noção que se torna importante para o professor é que o 

aprendizado não é provocado pela escola, mas pela própria mente das crianças e, portanto, 

elas já chegam a seu primeiro dia de aula com uma bagagem de conhecimentos. 
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O princípio de que o processo de conhecimento por parte da criança deve ser gradual 

corresponde aos mecanismos deduzidos por Piaget, segundo os quais cada salto cognitivo 

depende de uma assimilação e de uma reacomodação dos esquemas internos, que 

necessariamente levam tempo. É por utilizar esses esquemas internos, e não simplesmente 

repetir o que ouvem que as crianças interpretam o ensino recebido. No caso da alfabetização, 

isso implica uma transformação da escrita convencional dos adultos. Para o construtivismo, 

nada mais revelador do funcionamento da mente de um aluno do que seus supostos erros, 

porque evidenciam como ele “releu” o conteúdo aprendido. O que as crianças aprendem não 

coincide com aquilo que lhes foi ensinado. 

 

3 Os problemas de Aprendizagem  

 

Durante o século XVIII e XIX Scoz (1996) já se preocupava com a relação binária 

normal-anormal. Nessa época, as crianças que não acompanhavam o “ritmo” estabelecido 

pelo grupo eram rotuladas e estigmatizadas de incapazes. Acompanhando esta tendência, os 

psicólogos passaram a ter um papel no grupo educacional, através do uso de instrumentos 

avaliativos, que pudessem intervir nos problemas de aprendizagem da criança e, geralmente, 

ficavam associados ao ambiente familiar (alcoolismo do pai, divórcio, etc.).  

Em seguida, na década de 60, esse problema do fracasso escolar tomou espaço dentro 

do discurso pedagógico, através da neurologia, atribuindo à Síndrome da Disfunção Cerebral 

Mínima (DCM) a responsabilidade das dificuldades apresentadas pelo aluno. Cypel (1986) 

apud Scoz (1996) afirma que 40% das crianças atendidas em consultório neste período eram 

assim diagnosticadas. No sentido de rever a forma com a qual a educação estava se 

delineando em relação aos problemas de aprendizagem, nos anos 60 surge a Escola Nova, que 

suscita questionamentos relacionados à doença e ao fracasso escolar. Passou-se a olhar para as 

diferenças individuais dos alunos baseado no desejo da sociedade igualitária, preocupada com 

os rótulos que eram impressos sem contextualizar o sujeito. Entretanto, esta tendência torna-

se inviável, pois numa sociedade dividida em classes reforçam-se as diferenças no sentido de 

pobre-/rico, capaz/incapaz. (DOTTI, 1994). 

Já nos anos 80, a Psicopedagogia formada por equipe multidisciplinar apresenta um 

novo corpo de conhecimento e postura em relação aos problemas de aprendizagem e ao 

fracasso escolar. Há uma revisão de situação, onde a pobreza deixa de ser considerada a causa 

do fracasso, advindo dos déficits de aprendizagem ou da privação culta. Daí os 
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psicopedagogos, à luz de alguns teóricos, passam a compreender a causa do fracasso de 

aprendizagem e dos processos pelos quais as crianças passam, procurando fundamentar seus 

estudos em autores como: Piaget (1978), que se ocupa do sujeito intelectual; Vygotsky 

(1984), que se ocupa do sujeito social; Wallon (1995), que concentra no sujeito desejante e 

Freire (1990), com ideias centradas na antropologia da aprendizagem, vinculando o aprender 

à vida. 

Este repensar do fracasso escolar, hoje, faz com que redimensionemos o estigma e o 

preconceito em relação ao aluno, conforme afirma Dotti (1992, p.25). Assim sendo, sabemos 

que a questão do fracasso escolar está mais ligada aos preconceitos que temos a respeito da 

criança e da pobreza. Na realidade, não procuramos ver as crianças e as classes populares sob 

a ótica de uma matriz dialética, vemos o que a criança tem de feio e bonito; desconsideramos 

a sua diversidade contextual. 

Na visão Psicopedagógica, faz-se necessário compreender a inter-relação de vários 

fatores, sejam eles: hereditários, sociais, culturais, pedagógicos, psicológicos e/ou orgânico. 

Isto se quiser compreender globalmente o desenvolvimento da criança e para não fazer 

avaliações superficiais que estigmatizem o aluno, reforçando uma baixa auto-estima cheia de 

preconceitos do professor e do meio com relação a ele. Mais do que adotar esta ou aquela 

teoria de aprendizagem, o educar hoje, precisa construir uma postura de respeito diante dos 

diferentes saberes, dos saberes dos outros, repensarem mais sobre o papel e a função da escola 

nessa sociedade ainda discriminatória e excludente. 

Quando se fala em dificuldades de aprendizagem, não se pode deixar de considerar que, 

historicamente, a atenção nesse campo era mais voltada para as crianças, devido ou à 

defasagem em todas ou algumas matérias específicas ou a um comportamento considerado 

inadequado. De certa forma, eram esses os critérios que orientavam a classificação de crianças 

com dificuldades de aprendizagem. Ao lado disso, não existe uma definição aceita 

universalmente do que seria considerada uma "dificuldade de aprendizagem”, devido à 

heterogeneidade de sintomas. Sabe-se que, no Brasil, o campo das dificuldades de 

aprendizagem não tem sido considerado dentro da educação especial, sendo somente uma 

manifestação do fracasso escolar, caracterizado pela evasão escolar e repetência (SISTO, 

2001. 

Em qualquer época da vida as pessoas podem manifestar dificuldades de aprendizagem. 

Assim o termo dificuldades de aprendizagem englobaria um grupo heterogêneo de transtornos 

que se manifestariam em dificuldades em tarefas cognitivas podendo ocorrer em pessoas 
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normais, sem problemas visuais, auditivos ou motores, além de, aparentemente, estarem 

relacionados a problemas de comunicação, atenção, memória, raciocínio, entre outros, ou se 

manifestarem concomitantemente a eles. Podem ocorrer ainda dificuldades momentâneas e/ou 

em áreas específicas, abrangendo várias áreas de conhecimento (SISTO, 2001 b). Dentre as 

várias manifestações de dificuldades de aprendizagem, este estudo focaliza a dificuldade de 

aprendizagem da leitura e da escrita. 

Neste aspecto há diferentes concepções que envolvem as dificuldades de 

aprendizagem da leitura e da escrita. A literatura traz uma diversidade de termos, tais como: 

distúrbios de aprendizagem; problemas de aprendizagem; deficiência na aprendizagem e 

dificuldade de aprendizagem. 

 Smith (2001) define dificuldades de aprendizagem como: 

 

[...] problemas neurológicos que afetam a capacidade do cérebro para 
entender, recordar ou comunicar informações necessária a um bom 
desenvolvimento na aquisição da linguagem oral ou escrita [...] dificuldades 
de aprendizagem refere-se não a um único distúrbio, mas uma ampla gama 
de problemas que podem afetar qualquer área do desempenho acadêmico. 
Raramente, elas podem ser atribuídas a uma única causa: muitos aspectos 
diferentes podem prejudicar o funcionamento cerebral, e os problemas 
psicológicos destas crianças freqüentemente são complicados, até certo 
ponto por seus ambientes domésticos e escolares (p. 15). 

 

Na acepção de Fernandez (1991) as dificuldades de aprendizagem são como um 

sintoma ou fraturas no processo de ensino e aprendizagem, onde necessariamente estão em 

jogo quatro níveis: o organismo, o corpo, a inteligência e o desejo. A dificuldade para 

aprender, segundo a autora, seria o resultado da anulação das capacidades e do bloqueio das 

possibilidades de aprendizagem de um indivíduo, como se houvesse um aprisionamento da 

inteligência. Porém, no seu entendimento, origem das dificuldades ou problemas de  

aprendizagem não se relaciona apenas à estrutura individual da criança, mas também à 

estrutura familiar a que a criança está vinculada. 

Focalizando estas dificuldades de aprendizagem na aquisição da leitura e da escrita, é 

possível identificar dificuldades distintas. Coelho (1991), por exemplo, aponta as dificuldades 

de aprendizagem neste processo dividindo-as em quatro categorias: dificuldade na leitura oral 

referente à percepção visual e ou auditiva alterada, a criança recebe informações cerebrais 

distorcidas e frequentemente confunde, troca, acrescenta ou omite letras e palavras; 

dificuldade na leitura silenciosa, relacionada à distorção visual a criança apresenta lentidão e 
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dispersão na leitura, perdendo-se no texto e repetindo palavras ou mesmo frases e linhas 

inteiras; dificuldade na compreensão da leitura em razão da deficiência de vocabulário e à 

pouca habilidade reflexiva, a criança apresenta sérios obstáculos em entender o que está 

escrito; dislexia: dificuldade na identificação dos símbolos gráficos desde o início da 

alfabetização, acarretando fracassos futuros na leitura e na escrita. 

  Quanto às dificuldades de aprendizagem no processo de aquisição da escrita, a 

literatura já mapeou a disgrafia; a disortografia e os erros de formulação e sintaxe. A disgrafia 

pode ser definida como a ausência de habilidade motora para transpor através da escrita o que 

captou no plano visual ou mental, a criança apresenta lentidão no traçado e letras ilegíveis. A 

disortografia refere-se à incapacidade para transcrever corretamente a linguagem oral; 

caracteriza-se pelas trocas ortográficas e confusões com as letras. Erros de formulação e 

sintaxe, ou seja, apesar de ler fluentemente, apresentar oralidade perfeita, copiar e 

compreender textos, a criança apresenta grande dificuldade para elaborar sua própria escrita. 

Geralmente omite palavras, ordena confusamente as palavras, usa incorretamente verbos e 

pronomes e utiliza a pontuação de forma inadequada, consiste em habilidades de escrita 

acentuadamente abaixo do nível esperado. Geralmente, existe uma combinação de 

dificuldades na capacidade do indivíduo de compor textos escritos evidenciada por erros de 

gramática e pontuação dentro das frases, má organização dos parágrafos, múltiplos erros de 

ortografia e caligrafia ruim. A disortografia consiste numa escrita, não necessariamente 

disgráfica, mas com numerosos erros, que se manifestam logo que se tenha adquirido os 

mecanismos da leitura e da escrita. Um sujeito é disortográfico quando comete um grande 

número de erros. Dentre os diversos motivos que podem condicionar uma escrita desse tipo, 

Ajuriaguerra (1995) destaca: alterações na linguagem, ou seja, atraso na aquisição ou no 

desenvolvimento e utilização da linguagem, bem como um escasso nível verbal, com pobreza 

de vocabulário (código restrito) podem facilitar os erros de escrita4; erros na percepção, tanto 

visual como auditiva, que fundamentalmente estão baseados numa dificuldade para 

memorizar os esquemas gráficos ou para discriminar qualitativamente os fonemas; falhas de 

atenção, mesmo que seja instável ou frágil, não permite que a criança, em sua fase inicial, 

promova uma fixação dos grafemas ou dos fonemas corretamente.  

                                                           

4
 Dentro desta área identifica-se os erros originados por uma alteração específica da linguagem, como são os 

casos da dislalia e/ou disartria, prejudicando seu desenvolvimento. (AJURIAGUERRA, 1995). 
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Estes transtornos de aprendizagem que podem ser evidentes na aquisição da leitura e da 

escrita preocupam os pais porque sabem que o sucesso escolar de seus filhos depende 

totalmente da aprendizagem eficiente da leitura e todos esperam ansiosos uma solução para 

tais problemas enfrentados nas instituições escolares. Conhecer as dificuldades de 

aprendizagem e identificar qual (is) dela(s) a criança possui é uma das competências do 

professor. Porem é o psicopedagogo que pode realizar as interferências necessárias para 

auxiliar a criança a superá-las.  Assim, cabe também ao professor reconhecer que a escrita, 

conforme afirmam Ajuriaguerra e Grajan (1995), é o resultado de uma aprendizagem que está 

vinculada a inúmeros fatores, os quais dependem da adaptação afetiva e da personalidade das 

crianças, dentre os quais destaca-se o gosto pela escola e as relações com os pais. 

 

3 Metodologia 

 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa. Segundo Tochon (1992 apud GAUTHIER et al., 

1998) as metodologias qualitativas atendem a critérios de cientificidade, tais como: a 

veracidade (adequação entre descrição e experiência); transferenciabilidade (possibilidade de 

aplicação do caso em outros contextos e possibilidade de que os leitores se reconheçam ou 

reconheçam outros no que lhes é exposto). Trata-se de uma pesquisa tipo estudo de caso, que 

para Gil (2002) constitui um estudo mais completo de todos os delineamentos em termos de 

coleta de dados, pois se vale tanto de “dados de gente” quanto de “dados de papel”. Os 

instrumentos utilizados foram entrevistas aplicadas à aluna e seus pais, bem como observação 

in loco e testes escritos para diagnosticar em que nível de leitura a criança se encontra. Esses 

testes, denominados Testes ABC, de Lourenço Filho foram um instrumento essencial para a 

realização desse trabalho. Conforme Magnani (1997) os Testes ABC ajudam a verificar nas 

crianças o nível de maturidade requerido para a aprendizagem da leitura e da escrita.  

Nossas pontuações, portanto, decorrem da análise das entrevistas, dos testes 

diagnósticos e das observações efetuadas ao longo da pesquisa. 

 Como sujeito da pequisa, participou uma criança de 07  anos estudante da rede pública 

municipal de Campo Maior – PI e pertencente à classe de baixa renda, à qual denominamos 

de F.K.S. Também foram incluídos como sujeitos dessa investigação os pais da referida 

criança. F.K.S cursa o 2º ano do ensino fundamental menor na escola CAIC no município de 

Campo Maior Piauí. Filha mais velha de F.I.S e de F.S. A.  O pai de F.K.S é estudante da 8ª 

série do ensino fundamental e atualmente trabalha como servente. A mãe estudou até a 8ª 
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série do ensino fundamental, mas deixou de estudar para cuidar das filhas e dos afazeres 

domésticos. O critério de seleção destes sujeitos foi a identificação pela professora e a queixa 

da mãe de que a criança apresenta dificuldade na leitura e na escrita. 

 Em princípio foi realizada uma entrevista com a mãe de F.K.S. que nos revelou sua 

trajetória de vida. Tinha apenas 15 anos quando engravidou, e segundo sua concepção era 

muito jovem e sem o mínimo de experiência. Durante a gravidez morou com o marido na casa 

dos pais até o nascimento do bebê. Passaram por muitas dificuldades financeiras, pois a mãe 

não trabalhava, apenas estudava. E o pai trabalhava como servente para sustentar a família. 

Mesmo com todas as dificuldades, destaca que F.K.S é uma criança bastante saudável e 

afetiva. 

 

4 Análise e discussão 

 

 A partir das entrevistas e dos testes diagnósticos realizados com a criança, 

diagnosticou-se que a mesma conhece as letras do alfabeto e as sílabas, com exceção das 

sílabas complexas, constatando que encontra-se no nível silábico alfabético  da escrita, com 

predomínio do valor sonoro convencional. Também apresenta memória assimilativa e síntese 

lógica bem desenvolvida, pois é capaz de recontar uma narrativa lida, obedecendo a sequência 

cronológica dos fatos. Possui uma boa percepção auditiva e visual, criatividade e oralidade. 

De acordo com os testes aplicados ela tem muita chance de ler rapidamente, o que pode ser 

facilitado através de um acompanhamento pedagógico dentro e fora da sala de aula.  

Isso significa que, na maioria das vezes, um atraso no nível de leitura de uma criança 

em relação aos demais alunos da classe nem sempre implica em transtornos. De fato, como 

destaca Moojen (1999) existe um pequeno grupo de crianças que apresentam transtornos de 

aprendizagem e, ao lado deste, existe um grupo muito maior de crianças que apresentam 

baixo rendimento escolar em decorrência de fatores isolados ou em interação. Muitas vezes o 

que ocorre é apenas um déficit de atenção, e se esta for instável ou frágil não permite que a 

criança, em sua fase inicial, promova uma fixação dos grafemas ou dos fonemas 

corretamente.  

Na entrevista com a mãe, ficou evidente que a criança mora com os pais e interage 

muito bem com todos os membros da família e colegas. Além disso, ela demonstra ser muito 

alegre e isso a faz conquistar as pessoas com facilidade. Ou seja, apresenta uma relação 

familiar e social bem harmoniosa, uma ótima memória e percepção e um bom conhecimento 
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corporal. Para Fernandez (1991), a origem das dificuldades ou problemas de aprendizagem 

não se relaciona apenas à estrutura individual da criança, mas também à estrutura familiar a 

que a criança está vinculada. Assim, no caso em estudo observamos que F.K.S se relaciona 

muito bem com seus pares, o que nos leva a compreender que um acompanhamento mais 

individualizado com leituras de diferentes gêneros textuais e jogos educativos poderiam 

amenizar o atraso da criança em relação à leitura . 

Constatamos, através dos testes diagnósticos que a criança possui noção básica do corpo 

humano, apresentando um pouco de dificuldade na identificação das partes mais complexas 

do corpo como cílios e cotovelo, mesmo assim mostrou conhecimento corporal, lateralidade, 

orientação espacial e temporal, percepção e ritmo. O que demonstra que a criança não possui 

os sintomas que podem provocar dificuldades de acordo com o autor supracitado 

(FERNANDEZ, 1991) 

Em entrevista, a criança diz que gosta mais da disciplina de matemática, porque gosta 

de responder contas de adição, inclusive quando crescer quer ser professora dessa disciplina. 

Mas, não se identifica muito com português, geografia, e história: “Tem coisa difícil que eu 

não sei” (F.K.S). Após esse comentário perguntamos desde quando ela não gostava dessas 

disciplinas, ela respondeu que desde que mudou para a sala da tia D. Acreditamos que a 

própria postura da professora, muitas vezes não favoreça ao estabelecimento de um clima 

propício à interação em sala de aula. Como destaca Cajal (2001) a interação acontece por 

meio do exercício da linguagem possibilitado por meio da troca verbal e de outras trocas, 

como a afetiva e a intelectual, quando essas trocas não acontecem o processo de 

aprendizagem pode ficar seriamente prejudicado. Entendemos que há uma relação direta entre 

o que a criança acredita ser difícil e o processo de interação que existe na sala de aula.  

Segundo o relato da mãe, F.K.S troca letras, fala errado e é agitada, desconcentrada, não 

gosta de estudar e de participar das festividades da escola o que deixa sua mãe muito triste. 

Também relata que ela frequenta reforço, mas não vai por vontade própria. Curiosamente 

admite que ainda  que a criança frequenta à biblioteca e pega alguns livros pra ler, mas que na 

realidade não chega a ler nenhum. Percebemos que a garota não tem a confiança e o incentivo 

da mãe,  ela transmite um certo descrédito na vontade da filha de aprender a ler. Diante disso, 

vale mencionar que em qualquer processo de aprendizagem, incentivo, confiança e 

credibilidade dos professores e da família são essenciais. Observamos que ao contrário do que 

revelou a mãe, a criança manifesta o desejo de aprender a ler, comprovado pelo fato de que 

leva os livros para casa. Certamente faz leitura visual, o que não é percebido pela mãe. Assim, 
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como Fernandez (2001) entendemos que o desejo de aprender como um dos quatro níveis 

sintomáticos de que a criança não apresenta dificuldades de aprendizagem, mas necessita de 

acompanhamento pedagógico, principalmente em relação à leitura de mundo, onde se deve 

utilizar todas as palavras a sua volta para tentar alfabetizá-la. 

 

4 Considerações finais 

 

 Percebemos que, contrariamente a percepção que se tinha da criança, ela criança 

apresenta boa representação corporal, ótimo relacionamento familiar, desejo de aprender, 

assimilação do que ouve e percepção lógica, ou seja, inteligência. Portanto, não há nenhum 

sintoma que demonstre que essa criança possua dificuldade para aprender.  Há sim, 

desconhecimento do que seja um problema de aprendizagem. As análises revelam que as 

reclamações de pais e professores de que as crianças possuem dificuldades de aprendizagem 

nem sempre condizem com a realidade. Os testes diagnósticos e as entrevistas realizadas neste 

estudo demonstraram que o atraso no nível de leitura do sujeito pesquisado em relação aos 

demais alunos da classe, pode ser superado com um acompanhamento pedagógico mais 

invidualizado. Neste caso a professora deverá proporcionar à criança leituras de diferentes 

gêneros textuais, maior interação da mesma na sala de aula e na escola e ratificação de suas 

falas para que ela se sinta mais segura e confiante. 

 Acrescentamos que o baixo nível de leitura descrito pela professora e pela mãe, 

especialmente em relação às sílabas complexas, pode ser resultado de um déficit de atenção 

no processo de ensino e aprendizagem, que impede o aprendiz em sua fase inicial, promova 

uma fixação dos grafemas ou dos fonemas. E, isso pode ser resolvido com jogos educativos 

que desenvolvam a capacidade de concentração da criança.  

Para concluir podemos afirmar que as dificuldades de aprendizagem leitura e da escrita 

nos permite a reflexão de que, no processo de ensino e aprendizagem o exercício do falar, do 

ouvir, do ler e do escrever, é tão importante como as atividades de leitura e a escrita em sala 

de aula. Afinal estamos tratando com sujeitos que pensam; que são ativos e querem descobrir 

o mundo, não só o mundo da escrita e da leitura, mas o mundo de vida, e ambos estão 

intimamente vinculados. Isso, porém, implica em aquisição de conhecimento. E, formar o 

professor com esta competência é o desafio dos cursos de Pedagogia.  
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