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RESUMO O objetivo deste artigo é demonstrar que as dificuldades de aprendizagem podem atingir
alunos que têm distúrbios mentais como: dislexia, disgrafia, disortografia ou discalculia, mas
sobretudo, alunos que sofreram algum tipo de trauma psicológico como: agressões físicas ou verbais,
maus tratos, separação dos pais, perda de ente querido, pobreza e miséria. Entretanto, que é possível
tratar esses traumas por meio de profissionais como: pedagogos, psicólogos e psicopedagogos tendo
como resultado a recuperação da plena forma de aprender. A fim de considerar tal pesquisa, foram
consultados autores que discorreram a respeito dos temas: dificuldades de aprendizagem, a
aprendizagem do ser humano, saúde mental, pedagogia e as diferenças, necessidades de psicólogos e
bullying, como: Carvalho (2005), Ciasca (2005), Ferreiro (2001), Oliveira (1997), Pedroso (2004) e
Shaffer (2009).

ABSTRACT The aim of this article is to demonstrate that learning difficulties can affect students
with mental disorders such as dyslexia, dysgraphia, dysortography or dyscalculia, but above all,
students who have suffered some type of psychological trauma such as: physical or verbal
aggression, separation of parents, loss of loved ones, poverty and misery. However, it is possible to
treat these traumas through professionals such as: pedagogues, psychologists and psychopedagogues
resulting in the recovery of the full way of learning. In order to consider such research, authors were
consulted about the topics: learning difficulties, human learning, mental health, pedagogy and the
differences, needs of psychologists and bullying, such as: Carvalho (2005), Ciasca ( 2005), Ferreiro
(2001), Oliveira (1997), Pedroso (2004) and Shaffer (2009).

RÉSUMÉ Le but de cet article est de démontrer que les difficultés d’apprentissage peuvent affecter
les élèves atteints de troubles mentaux tels que la dyslexie, la dysgraphie, la dysortographie ou la
dyscalculie, mais surtout les élèves ayant subi un type de traumatisme psychologique, tel que:
agression physique ou verbale, séparation des parents, perte des êtres chers, pauvreté et misère.
Cependant, il est possible de traiter ces traumatismes par l’intermédiaire de professionnels tels que:
pédagogues, psychologues et psychopédagogues, ce qui permet de retrouver la voie complète de
l’apprentissage. Afin d’envisager de telles recherches, les auteurs ont été consultés sur les sujets
suivants: difficultés d’apprentissage, apprentissage humain, santé mentale, pédagogie et différences,
besoins des psychologues et intimidation, tels que: Carvalho (2005), Ciasca ( 2005), Ferreiro (2001),
Oliveira (1997), Pedroso (2004) et Shaffer (2009).
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1 INTRODUÇÃO

O ser humano passa por várias fases: nasce, cresce, se reproduz e morre. E diante de todas essas
fases ele passa por um processo de aprendizagem que se inicia desde o 1º minuto do nascimento e
perpetua-se até o final da vida. Por isso, aprender está para o homem assim como não raciocinar
está para os demais animais.

Apesar disso, o aprender, pode por algum motivo, não acontecer para o ser humano. Principalmente
enquanto criança ou adolescente. Devendo despertar nas pessoas que os cercam a curiosidade de
buscar descobrir os motivos desse bloqueio na aprendizagem e não somente classificar esses alunos
como portadores de distúrbios mentais.

Assim, a ideia desse artigo deu-se pela necessidade de descobrir e compreender os motivos pelos
quais alunos que gozam de forma plena das suas faculdades mentais não estão tendo sucesso
durante a vida escolar. Causando neles sentimentos de incapacidade e de que são rejeitados.
Deixando-os tristes e isolados do mundo.

Por isso, quando se fala em deficiências mentais é importante saber que um indivíduo já pode
nascer com tais doenças, como também passar por traumas durante a vida, adquirindo-os. Tal
quadro pode ocorrer por meios físicos ou psicológicos. E essas lesões afetam diretamente o
funcionamento do cérebro, especialmente, a área do raciocínio e da memória que tem ligações
diretas com a aprendizagem.

Logo, o estudo escolhido preocupa-se em mostrar que as dificuldades de aprendizagem existem,
sejam elas de ordem dos distúrbios mentais, como: dislexia, disgrafia, disortografia e discalculia,
sejam elas de ordem dos traumas psicológicos, a exemplo de: agressões físicas e verbais, maus
tratos, separação dos pais, perda de ente querido, pobreza e miséria.

Preocupa-se também em registrar que os traumas psicológicos que afetam diretamente a
aprendizagem dos seres humanos, têm tratamento. Sendo possível ter sucesso na vida acadêmica e
em todas as áreas que se possa pleitear. Por isso, é indispensável buscar ajuda de profissionais
qualificados como pedagogos, psicopedagogos e psicólogos como auxiliares da retomada da
aprendizagem.

Dessa forma, tal pesquisa é importante porque deixa clara a existência de dificuldades de
aprendizagem nas pessoas de um modo geral. E não somente naquelas que possuem distúrbios
mentais. Passando esses indivíduos a compartilhar com os demais suas dificuldades. Deixando
assim de serem discriminados e isolados.

Alunos muito calados, quietos e isolados dos demais podem ser encarados como sinais de alerta
sobre algo não está bem com eles. As atividades quase nunca serem feitas e a participação ser
sempre nula são outros pontos de atenção. Cabe aos professores, aos perceberem esses casos, ter um
olhar atento para esses estudantes. E de maneira responsável levar ao conhecimento da escola e
principalmente dos pais. Pois o resultado desses comportamentos não tratados são limitações na
aprendizagem. Tais limitações compreendem à leitura, à escrita e principalmente a cálculos
matemáticos com tendências a agravamentos irreversíveis do quadro alcançado.

Sendo assim, no decorrer desse estudo, percebeu-se que existem diversos tipos de dificuldades de
aprendizagem catalogados. Os quais, os seres humanos estão suscetíveis a nascer, a saber: dislexia,
disgrafia, disortografia e discalculia. Mas não existem somente estes. Pois o ser humano está
propenso a passar por problemas psicológicos que podem afetar a aprendizagem como informa
SANTOS (2013), abaixo:
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Do mesmo modo, existem também problemas de ordem psicológica que
afetam diretamente a aprendizagem dos alunos a exemplo de: agressões
físicas e verbais, maus tratos, separação dos pais, perda de ente querido,
pobreza e miséria. (SANTOS, 2013, p. 18).

E são a esses problemas que os professores e pais devem estar atentos e não apenas achar que o
aluno tem dislexia ou outro fator da mesma ordem.

Diante do contexto, a questão que norteia esse artigo é: Por que alunos que não apresentam nenhum
tipo de distúrbio mental não conseguem o sucesso pleno, especialmente, nas áreas acadêmicas no
campo da leitura, da escrita e dos cálculos matemáticos? Dessa forma, a questão proposta
direcionou a uma solução/caminho o qual mostra que, apesar de existirem diversos aspectos que
afetam a aprendizagem do ser humano é possível tratá-los.

Com base no problema apresentado, levanta- se as seguintes questões norteadoras: Além dos
distúrbios mentais, que outras doenças podem comprometer a aprendizagem dos alunos? Traumas
psicológicos podem afetar de alguma forma o aprender? Mesmo assim é possível retomar o
aprender e a viver normalmente?

O objetivo geral dá-se em fazer um levantamento de outras dificuldades de aprendizagem diferentes
dos distúrbios mentais bastante conhecidos. E como objetivos específicos: (1) Listar outros aspectos
que também dificultam o aprendizado, (2) Registrar os possíveis comportamentos dos que sofreram
traumas psicológicos e (3) Demonstrar que os traumas psicológicos têm tratamento sendo assim
possível voltar a aprender.

Para que esses objetivos sejam atingidos será realizada uma pesquisa bibliográfica por meio de
consultas a livros que tratam dos seguintes assuntos: dificuldades de aprendizagem, a aprendizagem
do ser humano, saúde mental, pedagogia e as diferenças, necessidades de psicólogos e bullying,
bem como sobre as reflexões feitas pelos teóricos Jean Piaget e Vygotstky acerca do tema em
questão. Assim, de posse dessas informações apresentar uma série de outros tipos de dificuldades
que interferem na aprendizagem dentro da sala de aula e os comportamentos apresentados pelos
alunos como sinais de alerta.

Por fim, a organização desse artigo está dividida em dois capítulos. O 1º capítulo apresentará o
conceito e as características da dislexia, disgrafia, disortografia e discalculia que representam os
distúrbios de ordem mentais escolhidos. Já o 2º capítulo apresentará formas e comportamentos dos
fatores agressões físicas e verbais, maus tratos, separação dos pais, perda de ente querido, pobreza e
miséria que representam os traumas psicológicos selecionados.

2 DISTÚRBIOS MENTAIS E TRAUMAS PSICOLÓGICOS: DIFICULTADORES DA
APRENDIZAGEM

Importa nesse momento, antes de discorrer sobre o tema escolhido, definir o que venha a ser a
palavra aprender. Em linhas gerais, significa o processo de organização das informações recebidas e
de integração do material recebido com a estrutura cognitiva (OLIVEIRA, 1997). Ou seja, aprender
compreende duas etapas: arrumar as informações que se recebe, por exemplo nas salas de aula, e a
unir essas informações no cérebro.

Do mesmo modo, cabe conceituar o verbete dificuldade. Aurélio (2008), diz que é a condição do
que é difícil, situação critica, obstáculo, impedimento ou objeção. Isto é, trata-se de um rompimento
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que impede que algo seja concretizado.

E partindo-se dessas definições, percebe-se que em relação a aprender historicamente o homem é
um ser que sua existência está condicionada a instruir-se, seja a andar, a falar, a se relacionar, um
oficio ou profissão, enfim, vive um eterno formar-se. E em relação a palavra dificuldade que ele
pode no processo de aprendizagem passar por obstáculos.

É sabido também que, as pessoas que tem deficiência mental têm dificuldades mínimas no processo
de aprendizagem e isso se dá pelo não funcionamento normal das faculdades mentais. Com isso, os
movimentos mais simples que um individuo tenha que fazer como andar, falar e pegar objetos,
torna-se praticamente impossível. Nesse estágio, o aprendizado passa a ser algo inatingível, uma
vez que o individuo não consegue assimilar ou até diferenciar o conteúdo ensinado.

Shaffer (2009), cita uma série de fatores que contribuem para o nascimento de um individuo já
portando distúrbios mentais, demonstrados a seguir:

Pesquisas recentes também vêm mostrando que esses problemas neurológicos
podem ser de origem genética ou então causados por pequenas lesões
distribuídas por várias áreas do cérebro que, só com técnicas muito recentes
de ressonância magnética e mapeamento cerebral, podem ser detectadas. Tais
lesões podem ser provocadas durante a gestação ou mesmo durante o período
da primeira infância da criança. Fatores da gestação pertinentes à mãe e
causadores desses problemas são: estresse, má alimentação, uso de drogas
(inclusive álcool e cigarro), problemas de saúde como pressão alta ou baixa,
deslocamento de placenta, entre outros. (SHAFFER, 2009, p. 206.)

Levando em consideração tais fatores, é fato que as pessoas com deficiência mental têm
comprovadamente dificuldade de aprender. Contudo, Shaffer (2009) vai mais além quando
reconhece que dificuldades de aprendizagem não estão somente atreladas aos distúrbios mentais,
como citado a seguir:

Estudos também comprovam que não são somente as pessoas que tem
deficiência mental que tem dificuldades em aprender, as pessoas que gozam
de plenas faculdades mentais também têm tais dificuldades e que a depender
do caso, em grau igual ou superior a estes. (SHAFFER, 2009, p. 221).

É importante destacar o reconhecimento que tal teórico dá ao grau de dificuldade que os traumas
psicológicos podem acontecer: de maneira igual ou maior aos dos que tem distúrbios mentais.

Partindo-se de tais constatações, é percebido que algumas pessoas que tiveram algum tipo de
ruptura na vida ou sofreram algum abuso (por meio de doenças e traumas psicológicos) deixaram de
ter um aprendizado linear e passaram a ter dificuldades em seus estágios mais simples.

Pontua Jean Piaget (1997), que as crianças de idade entre 7 e 11 anos estão em um estágio diferente
de aprendizagem, ou seja, nesse período já se consegue compreender as situações por completo,
tendo inclusive a percepção de enxergá-las em diferentes ângulos começando nessa fase a ter um
raciocínio lógico. (FERREIRO, 2001).

Dessa forma, alunos que se encontram em séries escolares cuja idade é maior que o estabelecido
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pela legislação deve despertar o interesse do professor em procurar saber os motivos. Para então
acompanhá-los com mais aproximação.

Sendo assim, para as crianças que seguem um curso normal da vida, seu aprendizado irá ocorrer
normalmente. São aqueles alunos que aos olhos dos professores são os exemplos da sala, o motivo
de orgulho.

Porém, para aquelas alunos que na fase inicial da vida adquiriam ou nasceram com algum tipo de
distúrbio ou até sofreram algum tipo de trauma psicológico, as dificuldades de aprendizagem vêm à
tona de uma forma avassaladora. Dentre eles, os mais comuns são: distúrbios de nome dislexia,
disgrafia, disortografia e discalculia e traumas psicológicos intitulados de agressões físicas e
verbais, maus tratos, separação dos pais, perda de ente querido, pobreza e miséria, no qual se
discorre a seguir.

DISTÚRBIOS MENTAIS

Entende-se como dislexia um distúrbio que afeta a capacidade de ler e escrever de um indivíduo
surgindo daí uma dificuldade de aprendizagem na escola sendo, inclusive, confundida com preguiça
ou desinteresse do aluno pelos estudos.

Nesse sentido, recomenda-se ao docente não julgar o aluno, quando esse apresentar tais limitações.
O ideal é observar a pertinência desse fato. Um pedido aos pais para fazer observações em casa
também pode ajudar a descobrir de forma mais rápida do que se trata tal dificuldade.

Importante registrar que esse distúrbio é de herança genética não tendo cura, porém, deve-se buscar
tratamento com profissionais específicos. Para que dessa forma, a vida escolar passe a seguir em
frente, pois apesar de ser necessário exigir mais dessa criança nos campos da leitura e da escrita, o
aprendizado é possível.

Segundo Ferreiro (2001), o desenvolvimento intelectual não é afetado e a criança pode sim, no
tempo dela, dentro de sua limitação aprender. Vale ressaltar que as capacidades de se comunicar e
se desenvolver intelectualmente não são afetados de nenhuma forma quando se tem dislexia
(FERREIRO, 2001).

Shaffer (2009), alerta para o momento do diagnóstico da dislexia, que pode ser feita por professores
aliados a outros profissionais a exemplo de psicólogos, como segue abaixo:

A neuropsicologia explica que o diagnóstico de uma criança disléxica pode
ser feito apenas a partir da alfabetização, quando um professor percebe que a
evolução do aluno está aquém da esperada. Mesmo assim, é necessário que a
criança seja submetida à análise de professores, psicólogos e fonoaudiólogos
para diferenciar se ela tem dificuldades pontuais ou é disléxica. (SHAFFER ,
2009, p. 193)

Ele alerta também para o fato de ser importante diferenciar se trata-se de dificuldades pontuais, do
inicio do processo de ser alfabetizado ou do distúrbio disléxico.

Já a disgrafia é a dificuldade de se lembrar da forma que as letras têm, daí a morosidade para
escrevê-las, tornando-as ilegíveis. Assim, um aluno com disgrafia escreve muito devagar e às vezes
os traços são ora muito fortes ora muito fracos. Já as letras ora são grandes ou pequenas, existindo
também, a ausência de margem e falta de letras nas palavras. Vale lembrar que um aluno que tem
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disgrafia apresenta em conjunto todas as dificuldades citadas acima e não uma única delas
isoladamente.

Assim, como na dislexia, o desenvolvimento intelectual não é afetado quando se tem disgrafia, ou
seja, os demais aprendizados podem seguir normalmente.

A análise de um texto escrito por um aluno disléxico é um bom exercício para identificar as
características apresentadas. A escrita é confusa. Trata-se de um emaranhado de letras que não
formam palavras que se possam entender.

Importante registrar que alguns alunos que tem disgrafia podem também ter disortografia no qual
descrevermos o que venha a ser a seguir.

Em relação à disortografia dá-se a definição de que é também um tipo de dificuldade com a escrita
como a disgrafia, no entanto, não tem comprometimento com o traçado e com a grafia, afetando a
linguagem na sua estrutura gramatical como, por exemplo: articular o plural das palavras, isto é, as
concordâncias nominal e verbal, ausência dos acentos nas palavras, e erros de escrita como a troca
da letra B pela letra V, da letra M pelas letras N e S, ao invés de SS e R ao invés de RR e assim por
diante.

Sendo assim, há uma incapacidade de se estruturar o que se estar escrevendo tornando quase
enigmática a mensagem a ser passada. Tal dificuldade compreende ainda na percepção e na
memória visual auditiva (SHAFFER, 2009).

Se a disgrafia está diretamente relacionada às dificuldades com a escrita, a discalculia tem relação
com as dificuldades em se fazer cálculos matemáticos. As crianças são quem, em sua totalidade,
apresentam tal tipo de distúrbio não sendo extensiva aos adultos. Tem caráter evolutivo, ou seja,
com o passar dos anos as dificuldades vão aumentando.

Sendo assim, de inicio, as dificuldades estarão relacionadas à compreensão de números. Em seguida
com os cálculos matemáticos e a escrita desses números, como também dos símbolos. Já em um
estágio mais avançado desse distúrbio, as dificuldades estarão em compreender as regras e os
conceitos matemáticos. Tais alunos perceberão ainda que as dificuldades se acentuarão em aprender
a ver números de telefone, preços nos supermercados, horas, e a lidar com dinheiro.

TRAUMAS PSICOLÓGICOS

Além dos distúrbios descritos acima, que dificultam o aprendizado dos alunos, no que se referem à
leitura, à escrita e aos cálculos matemáticos, existem ainda outros fatores que contribuem para
dificultar a aprendizagem. Os traumas psicológicos ocorridos no lar, na escola ou em qualquer outro
segmento da sociedade em que se relacionam, tornam-se também exemplos fortes.

Por isso, é necessário registrar que vivemos em um momento muito conturbado nas relações em
sociedade. Os valores estão invertidos. E a aceitação do outro é quase que inexistente. Ao ditar um
padrão de ser humano perfeito, as pessoas passam a rejeitar o outro que não se encaixa em tal
padrão de maneira descriminatória e intolerante. Consumando, inclusive, a morte dela.

Esse padrão é tão nocivo que é transmitido de pais para filhos de forma natural. Sendo as crianças
responsáveis por multiplicar tais conceitos. Oliveira (1997), pontua abaixo como funciona a
ativação do ego em crianças:
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O egocentrismo que é o estágio na vida da criança quando se tem entre 2 a 7
anos, de acordo com Jean Piaget, volta à tona e de forma definitiva afetando
principalmente as crianças por se tratar do ser mais fraco do contexto.
(OLIVEIRA, 1997, p. 43).

Como explica Oliveira (1997), existe uma fase da criança propensa a praticar o egocentrismo. E por
ser uma fase de pouca idade, tal prática pode ser irreversível, levando-a a agir dessa forma por toda
a sua vida de maneira a sempre querer alimentar o próprio ego.

Assim, é importante que pais não alimentem padrões nos filhos e que busquem identificar se eles
estão praticando ou sendo vítimas de tais práticas tanto na escola e principalmente nos lares, pois
seus traumas acarretarão em dificuldades de aprendizagem.

Diante de tais explicações, ao presenciar ou reproduzir padrões, diversas são as situações em que as
crianças estão expostas, a saber: agressões físicas e verbais, maus tratos, separação dos pais, perda
de ente querido, pobreza e miséria. Mas, como se dá tais situações na vida do aluno? E de que
forma esses traumas podem interferir no aprendizado?

As crianças que sofreram algum tipo de trauma passarão a encontrar dificuldades para ter sucesso
na vida escolar, uma vez que um abuso, seja na forma de agressões físicas ou verbais, é considerado
grave em termos de prejuízos psicológicos, pois elas encontram dificuldades para revelar o que lhes
aconteceu.

Xingamentos, comparações com os demais membros da família, cobranças excessivas, surras,
empurrões, privação do convívio com outras crianças, são maneiras de como se dão as agressões.
Elas são relatadas por muitas crianças vítimas desse abuso.

É importante salientar que nesse sentido, os alunos perdem o desejo pela aprendizagem,
apresentando comportamentos diferentes daqueles que até então demostravam, passando a ter
dificuldades de atenção, de socialização e sobretudo, de aquisição de conhecimentos. Estes são
alguns sinais que o abusado apresenta após o fato ocorrido.

Assim, o aluno passa a apresentar uma confusão entre o presente e as lembranças do passado. É
como se continuar a vida fosse bloqueada pelas recordações vividas de acontecimentos ruins.
Impedindo-os assim de aceitar o acontecido, impossibilitando o esquecimento. Situação totalmente
compreensiva, uma vez que essas crianças não têm maturidade suficiente para entender a
existências de pessoas tão ruins que possam fazer coisas tão agressivas.

Nesse sentido, Alicia Fernández (2001), entende que “A psicopedagogia vem para explicar também
que na fabricação do problema de aprendizagem como sintoma intervém questões que dizem
respeito à significação inconsciente do conhecer e do aprender e ao posicionamento diante do
escondido.”

Na verdade, no mundo em que elas vivem não existe, nem em seus piores pesadelos, a possibilidade
de ser, de alguma forma, invadida até esse ponto. Seus pensamentos tornam-se então confusos e os
sentimentos são os mais atormentadores. A culpa passa a acompanhá-los a vida inteira travando
uma vida que certamente seria de muito sucesso ao lado da família, dos amigos e em sociedade
como um todo.

Explica Pedroso (2004) abaixo, a questão fundamental do ser humano, ou seja, a da satisfação de
necessidades:
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É sabido que o ser humano tem necessidades pelas quais devem ser
atendidas. E que quando tais necessidades são de alguma forma, reprimidas
nessas pessoas, existe uma tendência nelas para se trancarem, para se
negarem de alguma forma a buscarem novas experiências, surgindo assim a
necessidade de serem acompanhadas por profissionais. (PEDROSO, 2004, p.
66).

Nessa questão pontuada por Pedroso (2004), encaixam-se os maus tratos que as crianças são sujeitas
em seus lares. Debochar da criança, culpá-la por problemas dos adultos como falta de dinheiro,
explorá-la ou corrompe-la “trabalhe para trazer dinheiro para casa”, obrigá-la com autoritarismo e
arbitrariedade “faça isso porque eu estou dizendo para fazer”, brigar ou discutir diante das crianças,
impor esteriótipos de gênero e não respeitar seus tempos, apressando-as, são exemplos de como
acontecem esse abuso, que socialmente contribuem para dificultar a aprendizagem. Aliados a fome
e a falta de moradia que também são grandes vilões da falta de interesse pelos estudos. Percebe-se
que estes alunos sentem-se inferiores aos demais por não terem material escolar, fardamento e
alimentos em casa. Caracterizando necessidades básicas não atendidas.

Situações essas que certamente prejudicam a convivência diária num ambiente com crianças que
tem condições melhores afetando o aprendizado deste aluno. Para uma criança é muito difícil
compreender a existência das desigualdades sociais. Tanto das ausências de coisas matérias como
de um lar saudável, motivo pelo qual o faz questionar o porquê dele não ter as mesmas coisas que
seus colegas.

Outro problema de aprendizagem que os alunos enfrentam dar-se pela separação dos pais. Na
maioria das vezes o rendimento escolar cai consideravelmente. A ruptura da família, do modelo
tradicional de convivência entre pais e filhos afeta o interesse pelo aprender. Existem casos cuja
recuperação desse aluno acontece apenas com a ajuda de profissionais. Até porque fazer uma
criança entender essa separação é complexo, uma vez que ele não tem nenhuma culpa e não entende
quais motivos possam existir para que seus pais passem a viver em casas e com pessoas diferentes.

Mesmo assim, ainda existem pais que fazem seus filhos acreditarem que eles foram os culpados.
Dessa forma, o problema para a criança torna-se maior, pois além do sofrimento de deixar de
conviver com um dos membros de sua família, ele passa a ser o culpado direto desse afastamento.

Assim, as reações são as mais diversas possíveis: agressões, desinteresse e revolta. Comportamentos
esses, extensivos ao ambiente familiar. Na escola esses alunos passam a ser o personagem
problema, o transgressor que quer chamar a atenção do mundo para si, para os problemas que só são
alheios a ele.

Esses comportamentos passam a afastar os amigos, os professores e em alguns casos a própria
família, que além de estar passando por grandes dificuldades, inclusive de ordem econômica, tem
que de alguma forma administrar um problema até então inexistente. E essa falta de interesse, dos
pais e professores, tende a agravar-se. Sem apoio um aluno que vive tal situação acabará sendo
levado para as piores companhias, constituindo então, se não tratado com ajuda de profissionais, um
caminho sem volta. Ou melhor, um caminho para o qual nem a sociedade e principalmente a família
gostaria de ter um filho.

A perda de um de ente querido é também considerado um dos fatores que dificultam a
aprendizagem do aluno. É a famosa ruptura que se sofre com a morte, muitas vezes sem aviso
prévio, de alguém de quem se gosta muito. E como explicar a uma criança que aquele ente querido
que a pouco estava ali, brincando, demonstrando afeto por ele, levando-o para a escola e até mesmo
auxiliando-o com suas atividades escolares, não está mais entre nós?
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Diante dessa situação a impressão que se tem é que ao passar do tempo os sentimentos ruins
aumentam. A saudade corrói por dentro. A tristeza persiste. E as lembranças são revividas a todo
momento. Com isso, o aprender fica em segundo plano. Ou melhor, desaparece. A criança passa
somente a ser um frequentador das aulas, pois psicologicamente ele não está ali. Sua presença passa
a ser nula.

Por isso, nesses casos, a escola deve ser avisada e os professores alertados. Para assim ajudar esse
aluno da melhor forma possível. Não fazendo cobranças do tipo, agora “agora o aluno tem que se
esforçar mais“, “tem que estudar mais“. Mas de forma a tentar fazer com que ele entenda que essa
ruptura entre pessoas faz parte do círculo da vida.

Finalmente, outros fatores associados às dificuldades de aprendizagem são à pobreza e a miséria.
Estes exterminam vidas já na fase inicial. Presencia-se sempre casos em que menores de 10 anos
encontram-se nas drogas, na prostituição, assaltando ou cometendo outros delitos. Desemprego dos
pais, habitar em locais sem estrutura ou não ter um local para residir, são fatores responsáveis por
essas práticas dessas crianças. E viver passa a ser um sofrimento apenas.

Muitos são os casos de crianças que vivem em situações de extrema pobreza precisarem e serem
obrigadas a trabalhar muito cedo. Trabalhos esses que demandam o tempo, inclusive e
principalmente, da escola. Na maioria das vezes colocando-os em situações de riscos. Passando a
serem vulneráveis ao uso e a comercialização de drogas, à prostituição, a praticar roubos, assaltos e
assassinatos.

A falta de oportunidades tem levado crianças a um caminho sem volta. Que de uma forma geral
afeta toda a sociedade, mais cedo ou mais tarde, seja praticando delitos ou sendo vítimas deles. E o
Brasil é um país cujos índices de crianças transgressoras são muito altos. Não se percebe por parte
do governo ações mais efetivas para mudar tal realidade, uma vez que quando se fala em cortes de
verbas, a educação é a primeira da lista. Como afirma Carvalho (2005), “mais que prever há que
prover recursos de toda a ordem, permitindo que os direitos humanos sejam respeitados, de fato”
(p.79).

Com relação ao rendimento escolar, essas crianças não têm e a evasão escolar é a maior
consequência.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola é o local onde todos os alunos encontram-se para estudar, fazer esportes e conhecer
pessoas. É nela também que a existência das diferenças são percebidas e devem ser trabalhadas.
Dinâmicas, gincanas e palestras são meios importantes de conscientização. E a mensagem a ser
passada deve ser a de que: as pessoas são diferentes. E que essas diferenças são o que elas têm de
mais valor.

Por isso, é importante que desde pequenas as crianças saibam que existem pessoas que possuem
deficiências, distúrbios e vivem realidades diferentes das delas. Para que não se choquem quando se
depararem com tais pessoas. E por desconhecerem esses quadros, não passem a rejeitar o outro.
Essa atitude beneficiará ambas as crianças: as que não possuem diferenças e as que possuem
diferenças ganhando assim o tempo de fazer-se entender o porquê delas existirem.

Sendo assim, esse estudo propôs-se a fazer um levantamento de outras dificuldades de
aprendizagem diferentes dos distúrbios mentais dislexia, disgrafia, disortografia e discalculia,
bastante conhecidos. O intuído foi de catalogá-los, registrando os possíveis comportamentos, como
também demonstrando que tais traumas psicológicos tem tratamento sendo possível voltar a
aprender normalmente.
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Dessa forma, no decorrer do estudo, foi percebido que cada indivíduo tem seu tempo de
aprendizado e da mesma forma tem também limitações, mas sobretudo, tem pontos fortes e
capacidade para aprender, seja tendo deficiências ou distúrbios, seja tendo sofrido algum tipo de
trauma.

Assim, por meio dessa pesquisa foi constatado que distúrbios mentais como a dislexia, disgrafia,
disortografia ou discalculia impedem sim o aprendizado dos alunos e os afetam diretamente, seja na
forma de escrever, de calcular, de organizar as letras, entre outros. Mas mesmo assim, que tais
distúrbios devem ser identificados e tratados para ajudar a facilitar o aprendizado minimizando os
impactos que apesar de não ter cura é possível conviver normalmente com eles e se inserir na
sociedade.

Outra constatação foi a de que a mente humana é frágil. E que traumas psicológicos podem
também, de certa forma, afetar o aprender. Pois, os acontecimentos negativos pelo qual passam os
indivíduos tende a prejudicar o aprendizado. O interesse, a concentração e a motivação deixam de
fazer sentido. No entanto, tais abusos podem ter suas consequências revertidas por meio de ajuda de
profissionais especializados como psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos normalizando assim
a vida acadêmica.

Assim, baseado nas constatações acima, esse estudo procurou entender o porquê de alunos que não
apresentam nenhum tipo de distúrbio mental não conseguirem o sucesso pleno, especialmente, nas
áreas acadêmicas no campo da leitura, da escrita e dos cálculos matemáticos. A resposta foi de
imediata identificada. Os traumas psicológicos como agressões físicas e verbais, maus tratos,
separação dos pais, perda de ente querido, pobreza e miséria são também responsáveis pelas
dificuldades de aprendizagem dos alunos e que seu grau pode acorrer em igual ou maior amplitude
em relação aos distúrbios mentais.

Quando sofridos, os traumas psicológicos podem afetar de forma avassaladora o aprender do aluno.
Retirando dele a vontade de estudar e bloqueando de maneira gritante o interesse pela leitura, pela
escrita e pelos cálculos matemáticos.

Porém, com tratamento adequado por profissionais especializados, é possível retomar o aprender e a
viver normalmente, além da figura primordial do docente. Que sob hipótese alguma deve julgar o
aluno e ir para o caminho do achismo. Perceber o aluno em um curso diferente dos demais, seja em
comportamento, seja em evolução, é uma tarefa que um professor não pode deixar de fazer, pois são
sinais de alerta e de nortes para se descobrir motivos e soluções.

Para Ciasca (2005), aprendizagem “é uma atividade individual que se desenvolve dentro de um
sistema único e continuo, operando sobre todos os dados recebidos e tornando-os revestidos de
significado. Este ato não é limitado à intenção ou algum esforço para reter itens ou habilidades
deliberadamente repetidas de momento a momento, mas se amplia na qualidade do aprendido, no
grau de abstração e com o transcorrer da idade”.

Por isso, é importante deixar claro que, o ser humano é um forte e pode, sem dúvida, superar todos
os obstáculos para conseguir seus objetivos. Para algumas situações a intervenção de profissionais
como pedagogos, psicólogos, psicopedagogos ajudam a ultrapassar todas as dificuldades. Em outros
casos um acompanhamento dos pais e professores farão tais alunos alcançarem um resultado igual
ou superior ao dos demais. Importante e divisor de águas é tratar tais crianças igual as demais. Isso,
certamente, fortalecerá a criança para alcançar o aprendizado de forma surpreendente.

Conclui-se então que, no processo de aprendizagem, as dificuldades existem, mas que é possível
conviver com elas sem prejuízos intelectual. É que essas dificuldades passam a ser para os
educadores mais um desafio. Assim, é pertinente que os responsáveis como pais, professores,
escolas e comunidades unam-se para dá a tais alunos uma vida normal. Afinal nada é impossível
para os profissionais da educação comprometidos com o que fazem aliado a vontade de obter
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resultados positivos.

Por fim, é importante reconhecer que esse estudo não se esgota aqui. Ele serviu como o despertar de
um olhar minimamente aberto a respeito dos traumas psicológicos apresentados com bastante
recorrência nas salas de aula. Espera-se que mais professores percebam outras traumas durante suas
aulas e socializem com os colegas as situações notadas como forma para ajudar a minimizar as
dificuldades de aprendizagem.
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