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1 INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem por finalidade estudar os fatores
que interferem na Linguagem Escrita de alunos que freqüen
tam classes especiais, mais especificamente, um dos sujei
tos que integram esta classe.

Vários fatores podem ocasionar problemas dessa es
pêcie, porém um pode prevalecer sobre os demais. É nos
so intento descobrir qual o que está mais afetado e como
ele está interferindo no desempenho escolar dos alunos ma
trículados numa classe especial.

O objetivo geral desta pesquisa ê:
. Obter informações sobre problemas de escrita que

apresentam os alunos de uma classe especial de
deficientes mentais leve e comparar com o sujeito
a ser estudado.

E os objetivos especificos sáo:
. Investigar na literatura a origem das falhas de

escritaeuncrianças em processo de escolarização.
. Aplicar os testes específicos usados para o

diagnõstico dos problemas da leitura e da es
crita.

. Levantar o perfil da linguagem escrita dos alunos
desta classe.
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. Analisar e comparar as dificuldades do caso espe
cífico estudado com os demais alunos da classe.

l.l JUSTIFICATIVA

A escolha do tema "Fatores que interferem na Lin
guagem Escrita em Criança Deficiente Mental Leve" foi em
decorrência da experiência adquirida apõs anos de trabalho
em classe especial, onde constatou-se que os alunos destas
classes, entre vários problemas o que mais se destaca, ê
referente a linguagem escrita, mais especificamente a re
presentação gráfica.

Visto que ê expressivo o número dos alunoscpmaapre

sentam dificuldades de linguagem, principalmente no plano
escrito, propõe-se com a presente pesquisa, buscar infor
mações, juntar dados que auxiliem no diagnóstico das cau
sas e tipos de distúrbios de linguagem escrita, observando
qual a área, ou áreas, em defasagem que causam o proble
ma em questão e que servirão de base para o estudo de caso
e qual a relação existente entre os fatores apontados pela
literatura e o sujeito objeto deste estudo.

Não se pode negar que a literatura neste campo é
vasta, porém o material gráfico em língua portuguesaèë es
casso e destina-se a profissionais especializados, difi
cultando o acesso dos professores interessados em estudar
o assunto.

Por outro lado, o clima de frustração entre pais,
alunos e professores ê grande, quando se percebe que<3alu
no não consegue aprender a ler e escrever, resultando nu
ma grande ansiedade entre as pessoas envolvidas, Inicia
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se então, uma luta incessante na busca das causas destepro

blema e, principalmente, "de soluções".
Devido a este "envolvimento" ê que se propôs aqui a

fazer um estudo das causas deste problema, pelo fatockeque
sabendo-se a causa dos mesmos, haverá maior facilidade em
minimizã-los ou até solucionã-los.

1.2 PROBLEMA

Este estudo procura responder â seguinte questão:
Que fatores interferem na linguagem escrita (repre

sentação gráfica) em crianças deficientes mentais leve?

1.3 DEFINIçÃo DE TERMOS

Educação especial=

Ê uma atividade educacional que visa proporcionar
ãs pessoas portadoras de excepcionalidade condiçõescymefa
voreçam o desenvolvimento de suas potencialidades, visan
do sua auto-realização, aprendizagem, integração social e
independência. (Deliberação 020/86 - Conselho Estadual de
Educação)

Classe especial:
"E uma classe de escola comum, destinada a atender

alunos deficientes ou excepcionais, onde ê desenvolvido,
por professor especializado, currículo adapatado ao tipo
de deficiência ou de excepcionalidade a que atende".

(Indicação 001/83 - Conselho Estadual de Educação).
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"A composição das classes far-se-ã cxnn alunos de
idade inferior a dezesseis (16) anos, e seu número de alu
nos não poderã ultrapassar a dez (1O)". (Deliberaçãc›020/86
- Conselho Estadual de Educação)

Deficiente Mental Leve:

O deficiente mental leve ou educãvel cujo Q.I.varia
entre 55 a 69, de acordo com a classificação adotada pela
A.A.M.D. (American Association on Mental Deficiency),eape

la SEED, atravês do Departamento de Educação Especial do
Paranã. Este aluno deve frequentar classe especial. É
educãvel no sentido de poder adquirir algum conhecimento e
competência nas áreas acadêmicas, a fim de que essas habi
lidades possam ser e se tornem instrumentos úteis e utili
zãveis. O deficiente mental leve tem possibilidade de ade
quação social e ocupacional ou de auto-suficiência econô
mica, quando adulto. Ê capaz de aplicar as habilidades a
prendidas durante os anos de sua educação formal para man
ter uma existência social e econõmica independente, quando
adulto.

Q.I. - Quociente Intelectualr
"E o resultado obtido pela divisão da Idade Mental

com a Idade Cronolõgica. Ambas são reduzidas a meseseamul

tiplicadas por cem para eliminar a decimal". (STERN).

Idade Mental:

"E o grau de desenvolvimento atingido pela inteli
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gência das crianças "normais" em determinada. idade fisi
ca." (BINET).

Idade Cronolõgicaz

E o tempo transcorrido desde o nascimento do sujei
to até o momento em que está realizando a avaliação.

Distúrbios de aprendizagem:
"São os distúrbios observáveis em um (nl mais dos

processos psicológicos básicos envolvidosruacompreensão ou

uso da linguagem falada ou escrita e que se manifestam por
uma capacidade imperfeita para fixar atenção, raciocinar,
falar, ler, escrever, soletrar ou realizar cálculos mate
máticos.. " (Indicação 001/83 - Conselho Estadual de Edu
cação).



2 REVISÃo BIBLIOGRÃFICA

Ao iniciar este trabalho é importante se fazer al
gumas considerações sobre Educação Especial e Alfabetiza
ção.

A Educação Especial é parte integrante da Educação
Comum. Diferencia-se apenas pelos seus métodos, técnicas
ou procedimentos.

Tem o objetivo de normalizar e integrar o indiví
duo na sociedade. Visa possibilitar que as pessoas‹xxnne
cessidades especiais, devido ãs características específi
cas relacionadas a impedimentos, deficiências ou incapa
cidades, tenham a oportunidade de desenvolver ao máximo
suas condições pessoais.

"A educação é direito de todos", sendo necessário
oportunizar os meios para que isto aconteça.

Deve-se proporcionar aos alunos de Educação Espe
cial, o direito ã alfabetização, processo pelo qual o in
divíduo aprende a ler e a escrever e que tem como um dos
objetivos principais o ensino da escrita.

A escrita é uma atividade nova para a criança e por
isto merece um tratamento especial na alfabetização.

Convém observar que a linguagem oral é mais fácil
de se adquirir, uma vezcpnese convive com ela desde a mais



O7

tenra idade e sua qualidade, depende do ambiente em que a

criança está inserida. Dessa forma, a criança que vive num
ambiente bem estimulado oralmente, terá mais facilidade em

aprender as fórmulas gráficas, cujo aprendizado ê mais di
fícil, mais lento e se processa mais tarde.

Segundo Myklebust, 1987, "a escrita ê um processo
altamente complexo, e uma das formas superiores de lingua
gem, sendo portanto a ültima a ser aprendida. É uma forma
de linguagem expressiva, um sistema de símbolos visuaisgxv

ra transmitir pensamentos, sentimentos e idéias."
A escrita surgiu da necessidade de comunicação en

tre os homens, já na idade da pedra o "homem das cavernas"

se utilizava de alguns elementos como meio de comunicação
escrita, embora levasse muito tempo para que a comunidade
aceitasse o desenho como signo representativo de algo que
poderia ser um animal ou um objeto. O que se ignora ê se
estes sinais eram associados ã história e se eram inter
pretados por outros membros da comunidade.

A escrita no decorrer do tempo evoluiu bastante. O
alfabeto originou-se do fonograma e silabário e surgiu co
mo uma necessidade resultante de muitos ensaios e esfor

ços da humanidade. Inicialmente, apareceram alguns elemen
tos isolados, posteriormente, se separaram as vogais e as
consoantes, talvez porque as vogais já constituissem sila
bas por si sõ.
Os primeiros alfabetos foram semíticos que originaram da
pictográfica e se difundiram desde a Ásia Menor até outros
países, principalmente a%Grêcia, que por meio do comércio
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que mantinha com os fenícios, facilitou a introdução des
de novo sistema de escrita. Pouco tempo depois, este sis
tema foi utilizado pelos etruscos. O alfabeto passou por
uma evolução e seus traços modificaram-se com a influência
dos fenícios, dos gregos e dos latinos.

Com o domínio do Império Romano, suas caracterís

ticas chegaram a se impor em toda a Europa Ocidental, se
derivando todas as escritas alfabéticas modernas.

Da primitiva escrita semítica, com muitas modifi
cações, se encontram os alfabetos ãrabes, indus e africa
nos e da primitiva escrita grega, se derivam os alfabetos
"cirílicos", empregados nos países Eslavos Ocidentais e na
Rússia (com base nos caracteres criados pelos bispos Ciri
lo e Metodio, no século IX).

Com a evolução do mundo e o aprimoramento das ciên

cias, tornou-se quase que impossível a transmissãockxs co
nhecimentos, oralmente, fazendo-se necessãrio o uso da es
crita para que se pudesse atingir o maior número de pes
soas. Com este fato, aprender a ler e a escrever, passou
a ser privilégio de muitos e não de poucos, pois para se
avaliar um bom governo, basta verificar o número de anal
fabetos existentes no país.

A linguagem oral é inerente aos seres humanos e é
aprendida através da convivência entre eles, jã a lingua
gem escrita é um processo mais elaborado que requer es
forço e estimulação do ambiente.

Para MYKLEBUST, 1987, "Normalmente a criança pri

meiro aprende a compreender a palavra falada, e posterior
mente a ler e a expressar suas idéias através da palavra
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escrita."
A criança que não fala corretamente, terá dificul

dades em escrever corretamente. Deve-se, primeiramente,enr

siná-la a compreender e a usar a palavra falada. Se ela
não tiver compreensão das palavras que utiliza, estará so
mente repetindo o que ouviu, sem dar sentido ás suas idé
ias. Por isso, deve-se iniciar a escrita utilizando-se de
vocabulário simples que a criança domine.

O desenvolvimento da escrita depende da presença de
certas integridades básicas e de oportunidades adequadas
para a aprendizagem.

Segundo HUGHES, in MYKLEBUST - l987,". escrever

requer conservar a idéia que se tem em mente.. ordenar
as idéias em alguma seqüência e relação ... planejamento e
esquematização para a colocação correta da palavracml idé
ias no papel disponível ao indivíduo. Em seguida requer se

leção e utilização de formas aceitáveis para cada letra na
combinação apropriada para formar a palavra."

De acordo com os padrões normais, por volta dos O6

anos, a criança já está pronta para ser alfabetizada, pois
nesta idade ela já terá desenvolvido as discriminações au
ditivas e visuais, a coordenação visomotora a atenção e
a memória, que são os pré-requisitos necessários para a
alfabetização.

Portanto, no momento em que a criança tiver a matu

ração necessária, ela poderá ser alfabetizada.
Ao se mencionar "maturidade para aprender", convém

que se faça uma revisão no conceito de "maturidade".
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O termo maturidade ê muito amplo e envolve fatores
fisiológicos, fatores ambientais, fatores emocionais e fa
tores intelectuais.

. Fatores Fisiolõgicos: maturação neurológica, vi
sual, auditiva e integridade e funcionamento dos
órgãos da fala, dominãncia cerebralezlateralidade.

. Fatores ambientais: são as experiências adquiridas
pela criança através da interação com o meio am
biente.

. Fatores Emocionais: são os que envolvem o interes
se em aprender e a integração e adaptação<üacrian
ça com o meio ambiente.

. Fatores Intelectuais: são os prê-requisitos neces
sãrios ã alfabetização, jã citados em parágrafos
anteriores, ou seja, discriminações visuais, audi
tivas, etc.

Com esta revisão, ao se pensar em alfabetização, pre
tende-se enfatizar a importância que se deve dar, Ei idade
mental da criança, ã sua prontidão para aalfabetização, não
se atendo, somente, em verificar a idade cronológica<hacri
ança.

Com a criança "normal", estes fatores acontecem na
maioria das vezes naturalmente. Jã com a criança deficien
te mental leve que frequenta uma classe especial,¿âdiferen
te; como o próprio termo diz, elas são especiais. Necessi. ~ . . " ` ` or uetam de cuidados e atencao esnec:1a1›=- SSE-IU especlfils P q
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possuem algumas ou muitas dificuldades e entre elas estão
presentes:

. Trocas entre letras com diferenças sutísckagrafia:
f-t, h-n, v-u, etc.

. Confusão entre letras cujos sons são acusticamente
próximos com um ponto comum de articulação: dft,
p-b, v-f, s-j, c-g (ca-ga).

. Confusão entre letras de grafias parecidas,rmuscom
diferentes posições no espaço: b-d, b-p, b-q, d-p,
etc.

. Inversões de sílabas ou palavras: pra-pary sol-los,
etc.

. Adições ou omissões de letras, sílabas ou palavras:
soldado-solado, etc.

. Substituições de palavras por outraspmrecidas:ja
nela-panela, salvou-saltou, etc.

. Confusões de fonemas: gr-cr, vr-fr, etc.

. Repetição de sílabas, palavras ou frases.

. Escrita em espelho.

. Pular sílabas, palavras ou frases.

. Repassamento (não escreve na linha).

. Ilegibilidade.
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Ana Maria Poppovic, em seus estudos sobre Disfunções

Psiconeurolôgicas da Aprendizagem da Leitura e da Escrita,
elaborou uma prova objetivando verificar as dificuldadeszxa

dagõgicas específicas mais frequentemente apresentadas por
crianças com problemas de aprendizagem e encontrou os se
guintes erros em:

. Escrita de palavras com sílabas simples;

. Escrita de palavras com r - rr - r' intercalado ea
inicial;

. Escrita de palavras com s e ss;

. Escrita de palavras com m e n medial;

. Escrita de palavras com letra x com sons decfih ss,
s, z, cs e inicial;

. Escrita de palavras com l e u-l intercalado;

. Escrita de palavras com z final e s medial;

. Colocação de til;

. Escrita de palavras com c e ç;

. Discriminação de sons sem sentido;

. Escrita de palavras complexas e desconhecidas;

. Síntese com retenção visual;

. Separação de sílabas;

. Omissões;

. Escrita de palavras com nh;

. Colocação de letras maiúsculas.
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. Troca de ão por m final.

É importantíssimo que se encontre as razões especi
ficas para o fracasso da linguagem escrita e que então se
ofereça a terapia adequada.

Um dos grandes obstãculos que se encontra ao estudar

os problemas de linguagem escrita ê identificar qualcafator
que está ocasionando o problema e separã-lo dos que dele se
originaram.

Segundo Ajuriaguerra e Marcelli, 1986 - "Numerosos
fatores são invocados como originãrios deste distúrbio que
se situa em uma encruzilhada entre a maturação individual e

social da criança. O cõrtex cerebral, o patrimônio genéti
co, o equilíbrio afetivo, os erros pedagõgicos são, assim
alternadamente responsabilizados."

Apõs um estudo de diversos autores, verificou-se que
os problemas de linguagem oral e escrita se devem a:

2.1 FATORES ORGÂNICOS

, Causas Genêticas

Deve-se investigar os antecedentes familiares‹hacri
ança em questão, afim de verificar se entre eles Iunnma ca
sos:

. Presença de familiar que tenha apresentado proble
mas na linguagem ou dificuldade para aprenderêaler
e escrever. Verificou-se que hã maior predomínio de
problemas em crianças do sexo masculino.
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Patologias da gravidez

Que segundo Ajuriaguerra são chamadas de "sofrimento
erebral

.

O

Causas prê-natais:
- doenças infecto contagiosas da mãe (virõticas).
- medicações inadequadas

- enfermidades gerais como: diabetes, fator RH,etc.

Causas peri-natais:
- partos prolongados
- partos traumãticos
- anestesias mal aplicadas na mãe
- excesso de peso da criança
- anõxia

- hipermaturidade

- pré-maturidade do tempo

- pré-maturidade do peso

Patologias da primeira infância
Doenças que afetam o sistema nervoso por agressão
direta:
- encefalites
- meningites, etc.

Doenças que afetam o sistema nervoso por enfermi
dades gerais:
- anemias severas

- nefropatias
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- infecções generalizadas graves
- desidratação, etc.

. Traumatismos craneo-encefãlico:

- destruição do tecido nervoso por hemorragia, por
edema cerebral.

. Doenças contagiosas que tenham produzido\um_perío

do febril, vômitos, convulsões ou perda da cons
ciência.

2. 2 FATORES PERCEPTIVOMOTORES

O corpo ê o centro da percepção e o elo de ligação do
ser humano com o mundo exterior. É atravês do corpo que se
recebe muitas informações e no decorrer da existênciafloser,

a criança, passa por fases no seu desenvolvimento. Suas Pri
meiras informações quando bebês vêm das víceras, e são di
fusas e desorganizadas, ê a fase Visceroceptiva; o ser pas
sa a perceber informações que recebe atravês dos músculos,
tendões e articulações, e constitui a fase Prõprioceptiva;
paralelamente, toma conhecimento do meio ambiente pelas sen

sações que tem de calor, frio, etc e que são recebidas atra
vês da pele e pelos õrgãos sensoriais, principalmente da au
dição e da visão e que constitui a fase Exteroceptiva.

Por ser o elo entre o mundo exterior e o mundo inte

rior da criança, qualquer falha em um destes fatores, pre
judicarã a recepção correta das informações bãsicas para o
processo de aprendizagem.
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São Fatores Perceptivomotores:

Esquema Corporal

E a consciência que se tem do corpo, ê meio de co
municação consigo mesmo e com o meio ambiente.

De um bom desenvolvimento do esquema corporal depen

de a boa evolução da motricidade, das percepções espaciais
e temporais e da afetividade.

Para obter um adequado conhecimento do corpo se faz

necessário que se tenha imagem.corporal (que sõ.ê expressa
através dos desenhos que a pessoa faz de si mesma e que se
forma no decorrer de toda a infância, atingindo o seu total
desenvolvimento, por volta dos ll ou 12 anos de idade)eaque
se tenha o conceito corporal (que ê o conhecimento intelec
tual que a pessoa tem de seu próprio corpo. É um estágio
mais evoluído que a imagem corporal e que se adquire por
aprendizagem consciente. É a fase em que a criança descobre
que tem dois braços e duas pernas, olhos, boca, etc.).()co
nhecimento das funções de cada uma das partes do corpo com

plementa o conhecimento corporal.

A falha no Esquema Corporal, trará problemas na o
rientação espacial e temporal, na aquisição dos conceitos em
cima-embaixo, dentro-fora, esquerda-direita, horizontal
vertical-diagonal, etc., no equilíbrio postural, na locomo
ção e na escrita com espaço pré-determinado.

Orientação Espacial
E a percepção da relação que existe entre o corpo e

as coisas que estão no espaço. A orientação espacialsuade
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senvolve nas fases sensõrio-motora que vai de O a 3 anos e
intuitiva que vai dos 3 anos aos 6 anos.

Orientação Espacial se relaciona com as atividades
visuais.

A falha na Orientação Espacial farã com que a crian
ça confunda letras que diferem quanto a orientação espacial
e tem dificuldade em respeitar a ordem de sucessão das le
tras nas palavras e das palavras nas frases. Pode ocorrer
ainda incapacidade em locomover os olhos durante a leitura,
obedecendo o sentido esquerdo-direito e salto de umacnlmais
linhas. Na escrita, pode ocorrer a falha na direção hori
zontal do traçado, através de movimentos descendentes<m1as

cendentes; desrespeito quanto aos limites da folha no sen
tido de juntar palavras ou continuar a escrever na folha ao
lado, ao perceber que a folha vai acabar.

Orientação Temporal

É a capacidade que as pessoas têm de localizarem os
fatos no tempo ou seja, de saber se um fato aconteceu no
presente, no passado ou no futuro e também de discriminar a

velocidade do fato, se foi lento, rãpido ou moderado.
A noção de espaço e de tempo ê adquirida a medidacpna

a criança desenvolve o seu esquema corporal. Enquantoêano
ção de espaço ê passiva a de tempo ê dinâmica.

Normalmente, aos 6 anos de idade, a criança jã dife
rencia, manhã e tarde, aos 7 anos distingue os dias da se
mana, aos 8 anos, as datas e as horas e aos 9 anos os meses
do ano.
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A consciência destes conceitos permitirá ã criança,
orientar-se no tempo durante a realização das atividades.

Quando a criança tem falha na orientação temporal,
poderã ocorrer dificuldades na pronúncia e na escrita de pa
lavras com trocas ou inversõesruusletras, para lembrar sê
rie de palavras dentro de uma frase, de uma idéia dentro da
história, na utilização dos tempos verbais e em correspon
der sons com as letras que os representanpjprincipalmenterua
ditado. Terã dificuldades para decompor (analisar) e rea
grupar (sintetizar).

Ritmo e Percepção Rítmica

O ritmo estã relacionado com a Orientação Temporal ,

uma vez que se caracteriza pela sucessão de coisas e funda
menta a concepção de tempo. O ritmo está presente na natu
reza e em nõs mesmos (mudanças de temperatura, sucessão dos

dias, batimentos cardíacos, etc.).
É importante trabalhar o ritmo nas crianças para que

elas percebam os sons e as pausas.
Quando falta a habilidade rítmica numa criança pode

ocorrer uma leitura lenta e silabada, falhas na pontuação e
entonação e dificuldades na escrita. Estas dificuldades se
traduzem em respeitar os espaços em branco entre as pala
vras, unindo duas ou mais palavras, na ordenação de letras
dentro das palavras, aparecendo omissões ou adições de sí
labas e falhas na acentuação, principalmente na leitura.
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Coordenação Viso-motora

É a capacidade de coordenação dos movimentos cha uma

ou mais partes do corpo.
E um pré-requisito importantíssimo na execução das

atividades da vida diária, bem como, no aprendizado da lei
tura e da escrita.

A coordenação

tegrada de partes do
a movimentação ampla

A coordenação

viso-motora ê o resultado da ação in
corpo e da visão. Estã relacionada com
e coordenada com a percepção visual.
motora viso-manual ê dividida em coor

denação motora ampla, que envolve os grandes músculos, (cor

rer, pular, etc. - são os olhos que dirigem os movimentos
dos pés) e em coordenação motora fina, que envolvecmspeque
nos músculos (escrever, desenhar, recortar, etc. - são cx;
olhos que dirigem os movimentos das mãos).

Quando as crianças têm dificuldades para andar, cor
rer, pular, etc. ê porque não conseguem coordenar os movi
mentos dos olhos com os membros inferiores e quando apre
sentam dificuldades nas atividades que envolvem a coordena
ção Õculo-manual ê porque não conseguem ccordenar os movi
mentos das mãos com o movimento ocular. Estas crianças a
presentarão na escrita, dificuldade para reproduzir e ela
borar letras, palavras e figuras e realizar qualquer tipo
de traçados, uma vez que os movimentos motores da mão não

estão sendo guiados pela visão, não sabendo por onde devem co

meçar a reprodução gráfica.
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Percepções Sensoriais

É por meio dos sentidos que o indivíduo se comunica
com o ambiente que o cerca.

Para cada sentido hã uma percepçãocmmrespondente;ao

sentido da visão corresponde a percepção visual; ao sentido
da audição, corresponde a percepção auditiva, etc.

Das percepções sensoriais, as que mais interferem na
aprendizagem são a visual e a auditiva.

Percepção Visual

É a capacidade de aprender e organizar os estímulos
visuais; ê importantíssimo que os olhos estejam em perfeito
funcionamento.

Os estímulos visuais se compõem de muitos elementos:
cor, tamanho, forma, direção, etc. Estes elementos necessi
tam ser organizados pelo cérebro para que possam ser com
preensíveis. Para que haja integridade dos olhos necessário
se faz que a criança seja submetida a experiências viven
ciadas em: discriminação visual, constância da percepção de
forma e tamanho, figura-fundo e memõria visual.

. Discriminação Visual:

E a capacidade de diferenciar os estímulos visuais e
decompõ-los em elementos que os compõem.

Com esta capacidade desenvolvida, a criança terãcxnr
dições de distinguir o maior do menor, o claro do escuro, o

diferente e o igual. Ela terã uma percepção global,<xxncon
dições de captar detalhes e adquirir as habilidades funda
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mentais para seu progresso intelectual tanto na vidana
escola.

. Constância da percepção de forma e tamanho:

É a capacidade de perceber as características de um
objeto visto, sob todos os ângulos e constatar que a mesma
permanece inalterada; para que esta capacidade seja desen
volvida ê necessârio experiência, aprendizagem e abstração
e acima de tudo o exercício da concentração e memória.

A constância da percepção envolve:

- Cor: percepção das diferenças de cores, indepen
dente do fundo ou da luminosidade.

- Forma: ê a percepção da forma invariâvel de um ob
jeto.

- Detalhe interno: ê a percepção dos detalhes inter
nos de uma figura semelhante a outra.

- Detalhe externo: ê a percepção dos detalhes exter
nos de uma figura semelhante a outra.

- Posição: ê a percepção da posição real de uma fi
gura ou objeto, independente de outros fatores que
possam interferir nesta percepção.

- Luminosidade: ê a percepção de uma cor independen

te da luz que ê projetada sobre esta.

A criança que tem dificuldade nesta percepção, terâ
dificuldades para reconhecer formas geométricas, palavras,
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números ou letras aprendidas que estejam inseridas em con
texto diferente e desconhecido ou escritas com grafias di
ferentes das habituais.

. Figura e fundo:
É a percepção da figura principal, destacando-a do

fundo que a compõe.

Com o desenvolvimento desta percepção, em; crianças

terão aumentada a concentração da atenção num objeto em de
terminada situação.

Por exemplo: dentre vãrios estímulos visuais, ‹> cê
rebro seleciona um que ê alvo da atenção no momento - ê a
figura - os estímulos restantes que não chamaram a atenção,
são o fundo. A figura e o fundo estão sempre em relação um
com o outro. Ora o que ê figura passa a ser fundo e vice
versa.

E a percepção visual de figura e fundo que possibi
lita a criança separar elementos de um todo e juntã-los no
vamente. Consiste na anãlise e síntese que são base para a
alfabetização.

Esta percepção está instalada na criança a partirdos
3 anos, dando-lhe condições de realizar exercícios gráficos.

As crianças que apresentam dificuldadeseanfigura-fun
do terão problemas em perceber com exatidão as letras e pa
lavras escritas em uma folha, pois sua atenção poderãsuaal
ternar entre o escrito e o branco da folha.

. Memõria Visual:

E a capacidade que possibilita armazenar, a curto e
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a longo prazo, na mente, estímulos e informações visuais. É
com o desenvolvimento desta capacidade que a criança lem
brarã a grafia correta das letras, números e formas. A es
colha da maneira correta de escrever palavras que tem sons
representados por duas ou mais letras diferentes e que te
nham o mesmo som como por exemplo sa, ssa e ça depende da
grafia correta estar retida na memória visual.

Percepção Auditiva

É a capacidade de compreender e organizar os estímu
los sonoros. Estímulos estes que são pelos ouvidos recebi
dos e caminham até o cérebro onde acontece sua organização
e compreensão.

. Discriminação Auditiva:

É a capacidade de identificar os sons isoladamente.
Esta discriminação auditiva ê fundamental paraêalin

guagem. Quando o aluno apresenta problemas em identificar
palavras e frases, terá dificuldades para falar, ler e es
crever em forma de ditado. Se ele não discriminar auditi

vamente sons diferentes não poderã reproduzi-los correta
mente na leitura e na escrita, pois não conseguirá associar
um som que não ouve direito a sua grafia correta.

As trocas auditivas mais comuns são: f-v, t-d, p-b,
s-z, ch-j, etc.

. Discriminação Auditiva Figura-fundo:

E a capacidade de captar apenas os sons que necessi
tam de atenção, deixando desapercebido os demais. Por exem



24

plo: numa classe o que o professor está falando constitui a
figura e os demais ruídos do ambiente o fundo.

. Memória Auditiva:

É a capacidade de reter e recordar as informações au
ditivas. Através dela a criança é capaz de lembrar e fazer
a correspondência entre o som e o simbolo gráfico.

Ela pode ser mediata (capacidade de lembrar experi
ências vividas) e imediata (capacidade de lembrar em deta
lhes e na ordem correta as informações adquiridas auditiva
mente).

Se esta habilidade náo estiver bem desenvolvida po
dem surgir problemas como: dificuldade de reter palavras ou
série de palavras e dificuldade de associação de simbolos
gráficos aos sons correspondentes.

Além de ouvir bem o aluno precisa também sabercmvir,
isto é, ouvir com atençáo e interesse. A audiçáo influi em
todas as atividades escolares, devendo ser cultivada em to
das as situações de aprendizagem.

. Memõria Cinestésica

É a capacidade de lembrar movimentos motores. A me

morização destes movimentos é que permite ã criança acumu
lar experiências tornando-se desnecessário o constante a
prender.

A criança que apresenta dificuldades em memõria ci
nestésica, terá problemas em reproduzir movimentos gráficos
para a execuçáo das letras e palavras, dificuldade em lem
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brar o traçado para escrever letras tanto no ditado quanto
na escrita espontânea. A criança com esta dificuldade co
pia elementos isolados e ê lenta em realizar tarefas.

Lateralidade

É a preferência de um lado do corpo paraêarealização
das atividades, essa preferência se explica pela predomi
nância de um dos hemisfêrios cerebrais, ligado âs funções
neurológicas.

Quando o hemisfério predominante ê o direito, a pes
soa será canhota, se for o esquerdo, serã destra, pois essa
determinação funciona de modo cruzado.

Fala-se de lateralidade cruzada quando o indivíduo
tem preferência pela mão de um lado do corpo e pelo olho e
pê do lado oposto.

Lateralidade indefinida ê um termo usado para carac
terizar as crianças que ainda não se decidiram pelo uso de
um só lado do corpo para realizar suas atividades.

O termo ambidestria implica no uso de ambos os lados
do corpo com a mesma habilidade e destreza.

E importante não mudar a preferência natural quanto
a lateralidade, pois isso dificultarã o processo de alfabe
tização desestimulando assim a criança. Saliente-se <pua a
dominância lateral não ê o que interfere na aprendizagem. A
falta de orientação adequada quanto a postura ea a posição
correta do braço, da folha de papel e do lâpis ao escrever
ê que pode interferir na produção grâfica (letra ilegível).
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Conhecimento de Direita-Esquerda

É a capacidade de distinguir o lado direitoeaesquer
do, em si, nos outros e nos objetos. Esta capacidade ê im
portantíssima no processo de alfabetização uma vez que o
sentido da leitura e escrita ê esquerda-direita.

Segundo Piaget, a criança passa por três estãgios pa
ra a aquisição das noções de direita e esquerda:

. 19 estãgio,dos 5 aos 8 anos no qual a criança dis
tingue o lado direito e esquerdo nela mesma.

. 29 estãgio, que dura dos 8 aos ll anos no qual es
tas noções são transferidas para outro, ou seja,
ela percebe o lado direito e o lado esquerdoru>ou
tro.

. 39 estãgio, dos 11_ aos 12 anos, no qual elajã con
segue diferenciar o lado direito e o esquerdo nos
objetos.

A dificuldade nesta capacidade, implica em confusões
de orientação espacial, dificuldades em discriminar letras
que diferem quanto a posição espacial tais como: b-d, p-q,
etc. e em relação ao sentido direcional da leitura e da es
crita. É comum também ocorrer a escrita espelhada, tornan
do-se negativa se acontecer apõs os 8 anos de idade, preju
dicando a associação de letras e sons.

2 . 3 FATORES EMOCIONAIS

O estudo dos fatores emocionais ê importantíssimo ,
pois os mesmos podem ser a causa das dificuldades da apren
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dizagem da leitura e da escrita.
Para alguns pesquisadores são os problemas emocio

nais que geram dificuldades na aprendizagem. Há outros que
afirmam que ê o fracasso escolar o gerador de problemas emo
cionais.

Apesar das divergáncias entre autores, defronta-se no
dia a dia com problemas de ambas as correntes dos quais sa
lienta-se:

. O papel dos pais, que ê fundamental no desempenho
emocional da criança. Uma atitude de superproteçáo
poderá ocasionar na criança uma dependênciacpmedi

ficultará a aprendizagem, pois a mesma será inca
paz de realizar sozinha, uma tarefa.
Da mesma forma, o oposto, ou seja, a rejeição tam
bém trará problemas, pois rejeitada, poderá ser a
gressiva, apática com tendência ao isolamento ou
indisciplinada e náo acatará ordens prejudicando
assim o seu desempenho escolar.

Para Fichot, 1973, "... Desanimada pela inutilida
de do seu trabalho, pode reagir pela renúncia e
tornar-se uma preguiçosa reacional, passivaeaindi
ferente. Pode transformar-se igualmente na "carac
terial"instável, colérica, oponente, indisciplina
da, utilizando o malogro escolar, a sua arma mais
forte, como resposta ao adulto, como tomada de po
siçáo em face deste."

. Crianças‹xxndificuldades em aceitar limites, apre
ÍíáEÍ§ÊÃ\
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sentarão problemas de adaptação ao Sistema Educa
cional, pois o mesmo exige o cumprimento de deter

minadas regras.

Iniciar a alfabetização sem que a criança esteja
pronta física, emocional e cognitivamente, ê ga
rantir um fracasso escolar.

Segundo Fichot, 1973, ". .. A experiência pessoal da
criança encerrou-a num sentimento de malogro, ge
ralmente alimentado pelo meio familiar. O trabalho
dela foi sancionado com zeros, apesar dos esforços
muitas vezes reais de começo, mas ineficazes devi

do ao próprio fato de dificuldades bem específi
cas. A criança choca com a incompreensão dos pais
e de certos mestres que a acusam de preguiça, de
falta de atenção, de mã vontade."

Segundo Condemarin e Blomquist, 1989, " a aprendi

zagem pode ser prejudicada pela angústia e pela de
pressão."

A ansiedade em relação ao processo de ensino ê
outro fator emocional que poderá interferir na
aprendizagem.

Outro fator prejudicial ê a mudança de atividades
da criança que ao ingressar na escola ê tolhida
de suas atividades lúdicas, uma vez que a mesma
não dosa estas com as acadêmicas, embora a. crian
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ça ainda não esteja pronta para abandonã-lasçxnr
completo.

. A comparação feita pelos pais e professores entre
irmãos e amigos que não apresentam dificuldadespm
ra aprender aumentam mais o seu insucesso tornando

as crianças que apresentam problemas de: aprendiza

gem mais inseguras, timidas e sem motivação panaas
atividades escolares e até mesmo o afastamento eur
colar.

Para se identificar qual destes fatores estã in
terferindo na aprendizagem, se faz necessãrio in
vestigar a personalidade e o comportamento do alu
no, bem como a dinãmica familiar e social em que
ele estã inserido.

2.4 FATORES PEDAGÓGICOS

Erros pedagógicos também podem interferir no proces
so de alfabetização. Estes erros podem ocorrer segundo Qui
rõs, 1975, tanto por incapacidade do professor como por de
ficiência no Sistema Escolar de Ensino.

Muitas vezes o professor vai para a sala de aula sem
nenhum preparo e vé-se que em nossas escolas o papelchapro

fessor alfabetizador (de lê série) é dado como um castigo
para aqueles que estão iniciando na carreira.

As escolas de magistério colocam no mercado de tra
balho profissionais inexperientes, com pouca informação so
bre o ensino individualizado. Alguns não possuem dominio
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de turma o que gera a indisciplina, dificultando ainda mais
a aprendizagem.

A grande preocupação de alguns professores, é ven
cer o programa que lhe é imposto, sem levar em conta a real
aprendizagem do aluno. O fator "instruir" torna-se mais im
portante do que "educar".

A constante mudança de escola ou a modificação fre

qüente de métodos e de professores também podem interferir
no ensino de forma negativa.

Outro fator que pode gerar o desinteresse dos alu
nos, prejudicando a aprendizagem é o emprego pelo profes

sor, de um vocabulário acima do nível de compreensão<hacla§
se.

O Sistema Escolar de Ensino também apresenta mui
tos problemas: classes superlotadas, imposição de metodolo
gias de ensino, falta de material, instalações inadequadas,
etc. .

De acordo com Emília Ferreiro, l986, tradicionalmen

te o problema da aprendizagem da leitura e da escrita tem
sido encarado como uma "questão de métodos". A preocupação

dos professores é em achar o "melhor" ou o "mais eficaz".
Gera assim uma polémica em torno deles: métodos sin

téticos, que partem de elementos menores que a palavra;
métodosanalíticos,que partem da palavra ou de unidades maio
res; métodos mistos, que participam das "benevoléncias" de
um e de outro.

Para a autora, acima citada,dois aspectos são fun
damentais para a criança que atravessa os umbrais da al
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fabetização: "a competência linguística da criança e suas
capacidades cognoscitivas".

São muitas as causas geradoras dos problemas na lin
guagem oral e escrita e para que estas sejam minimizadas,
mister se faz que o aluno seja observado desde os primeiros
dias de sua vida escolar, afim de que seja detectada qual
quer falha e que se evite o agravamento das mesmas.

Portanto, ê, importante que todas as áreas do desen
volvimento(bio-psico-social) estejam em perfeita harmonia.



3 METODOLOGIA

3 . 1 CARACTERIZAÇÃO DA CLASSE

A Classe Especial na qual está inserido o sujeito,
objeto deste estudo
calizada no Colégio
29 Grau, situado na

cidade de Paranaguá
ãs 11:30 horas.

Esta classe,

de caso, pertence ao nível Ileaestá lo
Estadual José Bonifácio, Ensino de 19 e
Alameda Coronel Elísio Pereira, S/NQ na

e funciona no período matutino, das 7:30

como as demais, deve adaptar seu Curri
culo obedecendo ãs características peculiares dos alunos.

Na área de Português, os objetivos são:
- Tornar o aluno capaz de resolver situações da vi

da prática, através de:

. Aplicação do seu vocabulário básico na leitura e
na escrita

. Expressão adequada de seus pensamentos e sentimen
tos;

. Leitura e interpretação de textos simples;

. Redação de textos simples.
Porém, para o desenvolvimento satisfatório desta á

rea se faz necessárioi-propiciar atividades que visem oapri
moramento perceptivomotor (já descrito no capítulo ante
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rior), ou seja, conscientização do esquema corporal, orien
tação espacial, etc...

No trabalho de Conscientização do Esquema Corporal
deve-se ter como objetivos: Dar ã criança condições para:

. Conhecer seu corpo como um todo;

. Conhecer seu corpo segmentadamente;

. Controlar seus movimentos globais e segmentares;

. Conhecer e vivenciar : conceito de imobilidade e
movimento; conceito de contração e relaxamento;

. Obter um melhor equilíbrio estãtico e dinãmico;

. Obter uma expressão livre e harmônica.

Num programa de Orientação Espacial deve-se ter co
mo objetivos:

- Fazer as crianças perceberem as relações existen
tes entre:
. Seu corpo e os objetos;
. Seu corpo e os de outras pessoas;
. Seu corpo e os de outros seres vivos, animais e

vegetais;
. Objeto e objeto;
. Movimentarem-se adequadamente num espaço deter

minado;

. Conhecer e dominar progressivamente os conceitos
de direção e posição.

Para desenvolver a Orientação Temporal, deve-se ter
como objetivos:

- Propiciar ã criança condições para:
. Organizar estímulos em seqüência lõgica de tempo
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e duração;
. Comparar ritmos, intervalos e sucessões;
. Perceber sucessões temporais e relações espaço

tempo.

No Treinamento Rítmico deve-se ter como objetivos:

- Dar ã criança condições para:
. Descobrir o seu ritmo próprio;
. Perceber que existem ritmos diferentes dos seus;
. Adaptar o seu movimento a mudanças de ritmo;

. Reproduzir ritmos;

. Expressar-se ritmicamente.
Nas atividades de Coordenação Motora Viso-manual,de

ve-se ter como objetivos:
- Desenvolver na criança:

. Os movimentos amplos, tais como, saltar, pular,
correr, engatinhar, etc...

. Os movimentos finos que envolvam as mãos, tais
como: dobrar, recortar, colar, etc...

. O controle sobre seus movimentos manuais finos

de recortar livremente, enfiar,alinhavar, etc...
. A expressão grãfica livre;
. A execução de exercícios de progressão esquerda

direita.
Para ingresso nesta classe especial, "ê indispensá

vel que o educando seja submetido a diagnóstico multidis
ciplinar realizado por equipe constituida de profissionais
habilitados, credenciados pela SEED, para garantir-lhe o a
tendimento adequado ãs suas necessidades."(Deliberação 020/
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86, Cap. III, art. 16, Conselho Estadual de Educação).

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO CORPO DISCENTE:

Os alunos matriculados na classe em questão são em
número de 10 (dez) com idade cronolõgica que varia entre ll
e 15 anos, sendo 7 do sexo masculino e 3 do sexo feminino.

No presente momento, um ê desistente e outro foi trans
ferido.

Estes alunos pertencem na maioria ao nível sõcio e
conõmico baixo e apresentam dificuldades de aprendizagem em

geral, um histórico de várias repetências, problemas de<xmw
portamento e emocionais, comuns na clientela destas clas
ses.

Os mesmos apresentam dificuldades em várias áreas,
embora as mais comprometidas sejam o Português e a Matemá
tica.

Destes alunos três destacam-se por suas dificulda
des, sendo mais lentos que os demais da classe, embora um
deles tenha um comportamento muito agressivo, um segundo se

ja muito "desligado", produzem mais que o terceiro que por
suas dificuldades maiores em linguagem escrita, mereceu a
tenção e ê motivo deste estudo.

Nenhum destes alunos apresenta deficiência auditiva
ou visual.

3.3 EXPLICAÇÃO DOS TESTES

Os testes em geral, visam a individualização do en
sino, pois ê atravês deles que se pode diagnosticarêuscau
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sas das dificuldades encontradas pelos alunos na aprendiza
gem.

E foi visando buscar as causas do fracasso escolar
do sujeito que ora está sendo estudado, que foram utiliza
dos os testes abaixo expostos.

a) Testes de BINET-SIMON:

Este teste visa medir o nível mental das crian
ças, através de perguntas e execução de desenhos.
É também conhecido por "Escala Mêtrica de Inte
ligência" por se constituir de perguntas em or
dem gradativa que vai dos 3 anos aos 16 anos.

O teste aplicado no Brasil, sofreu revisão e adap
tação para os Estados Unidos por LEWIS TERMAN.

Para cada idade, a partir dos 3 anos, correspon
dem 6 perguntas, equivalendo cada resposta corre
ta a 2 pontos ou 2 meses. Respondendo as 6 per
guntas correspondentes a 3 anos, a criança terá
uma idade mental de 36 meses e assim sucessiva
mente.

Portanto, se a criança de 4 anos respondeu corre
tamente todas as perguntas do teste para ‹4 anos,
4 perguntas de 5 anos e 2 perguntas de 6 anos, se
rã calculada a sua Idade Mental da seguinte ma
neira:

. 6 respostas certas de 4 anos = 48 pontos

. 4 respostas certas de 5 anos = 8 pontos

. 2 respostas certas de 6 anos = 4 pontosTOTAL .. 60 pontos
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O Quociente Intelectual (Q. I.) desta criança se
rã calculado assim:

LM. õoQ.I.=--=--=125I.C. 48

Teste de FLORENCE GOODNOUGH:

Mais conhecido como o Teste do Desenho.

Este teste surgiu por volta de 1925 e consiste no
desenho de um boneco, que se pede ã criança que o
"desenhe da melhor forma possível".

O desenho serã interpretado, visando-se o maior
número de elementos presentes e não a qualidade
artística, ou seja, a proporção das partes, os
pormenores, o perfil, a perspectiva, etc. Avalia
se o grau de desenvolvimento e a observação da
criança.

O teste compõe-se de 51 elementos relacionados e
atribui-se 1 (um) ponto para cada elemento pre
sente.

Procede-se a avaliação, anotando-se o número de
elementos presentes e verificando no Baremo do
teste, a que idade mental corresponde o total de
pontos obtidos pelo aluno.
Para se encontrar o Q.I., utiliza-se a fórmula de
STERN, jã utilizado no teste de BINET-SIMON, aci

ma exposto.
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TESTE DO MUNDO:

Este teste ê utilizado para o conhecimento do ni
vel da classe e se constitui de um desenho espon
táneo do mundo, feito pela criança.
Sáo distribuidas folhas sem pauta, lápis preto ou
de cor, ás crianças e pede-se a elas que desenhem
o mundo do modo como o vêem e o entendem dando

lhes a maior liberdade possível.
Neste teste deve-se considerar três tipos de mundo
- Mundo Aberto

- Mundo Fechado

- Mundo Sem Plano Determinado

. Mundo Aberto:

Consiste no desenho de uma circunferência

qual são desenhadas externamente as coisas que,
segundo a visáo da criança, existem normnuh:,ou

seja, casas, árvores, pessoas, etc.
As crianças que representam o mundo desta forma

têm um nível de compreensão escolar mais adian

tado e demonstram que foram bem instruidas e
compreenderam bem a matêria ensinada.

Mundo Fechado:

As crianças que desenham o mundo desta forma,
representam-no atravês de uma circunferência e
colocam tudo o que nele existe, segundo elaszno
seu interior. Sáo crianças que já ouviram falar
que o mundo ê redondo, porêm, náo têm noçáo cor
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reta de como as coisas se distribuem nele.

As crianças que representam o mundo desta forma,

foram mal orientadas pelos educadores, ou rara
mente, têm um Q.I. rebaixado e necessitam de
melhores exclarecimentos.

. Mundo Sem Plano Determinado:

Este mundo ê representado sem forma arredondada,

ê plano e as coisas que nele existem são espa
lhadas pela folha, sem um plano determinado ou
ainda, podem ser representadas sobre uma linha
horizontal e com figuras eniqmãticas que muitas
vezes precisam ser decifradas e explicadas pelo
seu autor.

As crianças que representam o mundo desta for
ma são geralmente crianças de pouca idade, sem
conhecimento da forma arredondada da terra. Ca

so sejam crianças com idade mais avançada, ne
cessitam de muita atenção.

Técnicas Projetivas Grãficas:
Estas técnicas são aplicadas visando explorar a
personalidade e o desenvolvimento emocionalchain
divíduo e vêm sendo utilizadas desde 1905 com a
Escala Mêtrica de Binet-Simon.

O desenho ê um õtimo instrumento para projeção da

personalidade, pois ê através dele que o indiví
duo manifesta aspectos que ele mesmo desconhece,
não pode ou não quer revelar, ou seja, os aspec
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tos mais íntimos, mais profundos e inconscientes.

As produções gráficas que são colhidas nos exames
psicológicos, podem ser agrupadas em quatro con
juntos que podem ser colhidos através de situa
ções bem estruturadas ou com um mínimo de estru
turaçáo:
- Cõpias de motivos determinados ou desenhos te

máticos. Entre estes, encontram-se os testes:
Prudhommeau, o Gestáltico, o Visomotor de Ben

der e o das Figuras Complexas de Rey.

- Complementação de linhas, pontoseadesenhos. Fa
zem parte deste grupo os testes de Wartegg e de
Frank e Rosen.

- Desenho Temático sem modelo, ou seja, o desenho

de um tema proposto.

Entre os testes deste conjunto, encontram-se os
de: Desenho da Figura Humana de Goodnough, com as

adaptações de Machover, da Árvore de Koch, da Ca
sa-Ãrvore-Pessoa (H.T.P.) de Buck, da Família de
Corman, Parot e outros, Desenho do Interior do
Corpo de Tait e Ascher, da Garatuja de Maurisse,
do Desenho Automático de Bernabeau e outros.

- Desenhos Atemáticos e pinturas a dedos ou De
senhos Livre e a Pintura a Dedo, são têcnicas
que foram desenvolvidas por vários autores.
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Destas técnicas foram utilizadas para avaliaçãocha
turma observada, os testes H.T.P., da Família e
Desenhos livres.

H.T.P.:

É um teste projetivo de personalidade que quan

do aplicado em crianças, faz um estudo evolu
tivo do desenvolvimento e em adolescentes, e
adultos testa e estruturação da personalidade.
Consiste no desenho da Casa (H - House), da Ár

vore (T - Tree) e da Figura Humana (P - Personh
Distribui-se papel sem pauta, lãpis, borracha e
pede-se que o aluno ou o indivíduo faça um echr
pois outro desenho de cada.

Teste da Família:

É um teste utilizado para verificar a posição
das figuras parentais na relação familiareaqual
a posição que cada um dos testados assume nes
ta relação . A percepção da relação familiarcpna
o testado tem, pode ser um indicativo muito
importante para inferir e tentar explicar seus
sentimentos de inadequação nas suas relaçõesiJr
terpessoais e grupais.

Desenho Livre:

E uma técnica de produção grãfica que ê solici
tada, em situação específica para pesquisar ou
fazer um diagnóstico psicológico.
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Considera-se Desenho Livre, por ser livre a es
colha do tema embora seja imposto o local,c>ma
terial e a solicitação.
O teste consiste
cia, individual,
_po.

Distribui-se

lápis preto,
azul, verde,
ta e branca,
anotações.
O ambiente deve ter no

folhas de

lápis nas

borracha,

em uma atividade, de preferên
porêm pode ser aplicado em gru

papel sem pauta branco,
cores amarela, vermelha,

marrom, laranja, roxo, cinza, pre
apontador e folha para

mínimo o conforto neces

sário para sentar e desenhar.
Deve-se pedir ao
quiser" ou "Faça
A folha deve ser

tal, ã frente do
maior paralela ã
nando se a mesma

testado que: "Desenhe o que
o desenho que você quiser".

colocada na posição horizon
testado, ou seja, com a parte
borda da mesa, não se mencio

pode ou não ser mudada de po
sição. Ã toda pergunta feita pelo testado res
ponde-se: "Como você quiser" ou "Ã vontade".

Provas Pedagógicas

Alêm da observação diária dos alunos, utilizou-se
de uma prova para verificar as dificuldades espe
cíficas que constou de ditado de palavras conten
do 13 tipos de dificuldades mais comuns na clien
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tela ora estudada, um ditado de trecho contendo

40 palavras com o objetivo de verificar o conhe
cimento ortogrãfico e a maneira de organizar a
escrita cursiva de modo global e com significado

f) Entrevista com a Mãe

A entrevista com as mães ê um instrumento de gran

de importância pois ê atravês dele que se obtêm
informações riquíssimas que possibilitam um me
lhor conhecimento e comparação dos grupos com di
ficuldade com os ditos "normais". Este instrumen

to dã também oportunidade de pesquisar os aspec
tos evolutivos dos testados.

Classificação dos testes:
a) Classificação da inteligência pelo Q.I. proposta

por Termam em 1916:

Q.I Classificação
Superior a 140 Gênio ou quase gênio
l20 a 140 Inteligência muito superior
ll0 a l20 Inteligência superior
90 a ll0 Inteligência normal ou mêdia
80 a 90 Rudes
70 a 80 Limitrofes
60 a 70 Debilidade mental definida,

variando da cretinice ã idio

tia e passando pela imbeci
lidade, conforme o niveldes
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cendente que atingir.
Obs.: Esta classificação não
é, porém, absoluta.

b) Classificação adotada pela A.A.M.D. (American As

sociation on Mental Deficiency).

70 a 84

55 a 69

40 a 54

25 a 39

Abaixo de 25

Fronteiriço
Fraco

Moderado

Severo

Profundo

c) Classificação Educacional (KIRK, p 164 d Johnson,
p 207, v.1›.

80 a 90

50, 55 a 75, 79
30, 35 a 40, 49
25 a 29

Aprendizagem lenta
Educãvel

Treinãvel

Dependente

Obs.: Para o presente estudo, será utilizada a clas
sificação da A.A.M.D., utilizada pelo Departamento
de Educação Especial

3.4 CARACTERIZAÇÃO DO SUJEITO DO ESTUDO DE CASO

O aluno que inspirou a presente pesquisa foi matri
culado na classe especial que estã sendo observada, através
de encaminhamento psicopedagõgico, estava com 10 anos e 2
meses de idade. Frequentava uma segunda série do primeiro
grau de uma Escola do ensino regular, justificando assim o
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seu encaminhamento para esta classe especial que se encon
tra no nível II.

No primeiro contacto com a professora da referida
classe, demonstrou seu descontentamento através do choro,
negando-se a aceitar a mudança, porém, no dia seguinte a
presentou-se calmo e participativo.

Por ocasião do seu ingresso na classe era uma crian
ça obesa, apãtica, com movimentos lentos. Demorava na exe

cução das tarefas em geral e andava arrastando os pés.
Sua atenção era prejudicada exigindo constante ob

servação e cuidado da professora, pois qualquer ruido‹3des
viava do que estava fazendo.

Era uma criança pouco comunicativa, mas sempre que inter
rogada, conseguia emitir respostas adequadas e coerentes,
transmitia recados e era capaz de formular idéias oralmen
te, porém apresentava dificuldades nos plurais ( mão-mãos ,
mulher - mulheres), e nos verbos ( cortã - cortar, ligã 
ligar).

O aluno mostrava-se agressivo, pois provocava dis
cõrdia com os colegas da classe e se envolvia em discus
sões, no entanto, mesmo quando lhe chamavam a atenção, es
tava sempre com um sorriso nos lãbios.

Apresentava uma leitura de modo silabado e uma es
crita lenta com omissões e trocas de fonemas (andã - andar,
fico - ficou, pema - pena, rasa - raça, memé - nené, gam
tar - jantar), junções de palavras e uma caligrafia compro
metida.
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Apôs um ano de atendimento, verificou-se que o aluno
apresentou desenvolvimento satisfatório em algumas ãreas,
porém, na linguagem oral e escrita não obteve o desenvolvi
mento esperado pelo professor e principalmente pela famí
lia, ocorrendo,aparentementefuma regressão.

Situação Familiar:

Trata-se de um menino de 11 anos e 6 meses, branco ,

o mais velho entre dois filhos, sendo 3 anos mais velho que
seu irmão. A família é de nível sõcio econômico melhor do

que o dos demais alunos da classe.
A mãe trabalha fora, num restaurante de propriedade

de seus pais, atualmente, pouco se dedica ã educação<kx5fi
lhos, porém o nível de cobranças está acima das possibili
dades do sujeito deste estudo.

Narrou que a gravidez transcorreu normalmente, sem
problemas e que não foi planejada, porém foi desejada. Via
jou muito durante a gravidez,
pimento da bolsa ocorreu duas

cimento foi a termo e o parto
formar a coloração do bebé ao
foi mostrado.

O bebé começou a sugar

acompanhando o marido. O rom

horas antes do parto, o nas
induzido. A mãe não soube in

nascer,.pois o mesmo não lhe

somente após o terceiro dia
de vida e bem lentamente; mamou no seio até um més e meio,

passando em seguida para a mamadeira. Teve dificuldade para
aceitar a alimentação salgada.

Segundo a mãe, o garoto andou e falou com um ano e
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seis meses e adquiriu o controle dos esfíncteres aos dois
anos de idade.

Com sete meses teve bronquite, com 9 meses, desidra

tação, com um ano e seis meses teve sarampo, com sete anos,
hepatite e com oito anos caxumba.

Sofreu um acidente de carro com 3 anos e õmeses, fi
cando 6 horas em observação.

Utilizavafimadecalmantes e ativadores da memória. A

tualmente, não se utiliza mais, pois segundo a mãe, não sur
tiam efeitos.

Frequentou, por um ano, psicoterapia por indicação
da escola que frequentava anteriormente, tendo recebido al
ta.

Atualmente, tem um bom relacionamento com seus cole

gas, porém com seu irmão caçula, ocorrem conflitos frequen
tes.

Não gosta de realizar auto-cuidados de higiene, sen
do necessário supervisão da mãe.

Não tem responsabilidades por tarefas da casa.
Anda sozinho e realiza pequenas compras.



4 ANÁLISE DOS TESTES

Os testes utilizados na investigação dos fatores
que interferem na linguagem escrita em criança deficiente
mental leve, foram aprovados pela Orientadora do presente
trabalho e supervisionados por uma Psicóloga Educacional.

Será utilizada a sigla (*), para identificar o su
jeito do estudo de caso.

4.1 TESTE DE BINET-SIMON

a) A.M.B.A.

6 respostas certas de 7 anos - 084
3 respostas certas de 8 anos - 06
2 respostas certas de 9 anos - 04
TOTAL .... 094
Q.I. = I.M. = 94I.c. =141 = 66
Idade Cronolõgica - ll anos e 9 meses
Idade Mental - 7 anos e 10 meses

b) A.M.G.

6 respostas certas de 09 anos - 108
l respostas certa de - l0 anos - 02



2 respostas certas de ll anos
TOTAL ..

Q.I. = I.1~1p. = lpl4p : 62I.C. = 182

Idade Cronolõgica - 15 anos e 2
Idade Mental - 9 anos e 6 meses

A.S.S.

6 respostas certas de 9 anos
3 respostas certas de 10 anos
l respostas certas de ll anos

TOTAL ..

Q.I. = I¿M. = ll6p : 73
I.C. = 157

Idade Cronolõgica - 13 anos e l
Idade Mental - 9 anos e 8 meses

A.W.T (*)

6 respostas certas de 7 anos
4 respostas certas de 8 anos
2 respostas certas de 9 anos

TOTAL ..

Q.I. = I,M. = 096 = 71
I.C. = 135

Idade Cronolõgica - ll anos e 3
Idade Mental - 8 anos

- 04

. -114

HIGSGS

- 108

- 06
- 02

116

mês

- 084
- 08
- 04
- 096

meses



K.R.S.

6 respostas certas de 7 anos
3 respostas certas de 8 anos
1 respostas certas de 9 anos

TOTAL ............

Q.1. = 1.M. = 092 _1.c. = 163 ' 056

Idade Cronolõgica -13 anos e 7
Idade Mental - 7 anos e 8 meses

O.B.L.J.

6 respostas certas de 7 anos
4 respostas certas de 8 anos
1 respostas certas de 9 anos

TOTAL ..

o.1. = I}M. = 094 _1.c. = 157 ' 59

- 084

- 06
- 02

092

meses

- 084

- 08
- 02

094

Idade Cronolõgica - 13 anos e 1 mês
Idade Mental - 7 anos e 10 meses

O.R.A.

6 respostas certas de 9 anos
2 respostas certas de 10 anos
1 respostas certas de ll anos

TOTAL ..

- 108

- 04
- 02

114



Q.I. = I.M. = 114I.C. 181 = 62

Idade Cronolôgica - 15 anos e 1 mês
Idade Mental - 9 anos e 6 meses

h) R.C.

6 respostas certas de 9 anos - 108
3 respostas certas de 10 anos - 06
2 respostas certas de 11 anos - 04TOTAL .. 118
Q.I. = I.M. = 118 = 75I. C. = 157

Idade Cronolôgica - 13
Idade Mental - 9 anos

4.2 TESTE

a)
b)

C)

d)
e)
f)
g)
h)

4.3 TESTE
a)
b)
C)

d)
e)
f)

DE GOODENOUGH

A.M.B.A. - Q.I.
A.M.G. - Q.I.
A.S.S. - Q.I.
A.W.T. - Q.I.
K.R.S. - Q.I.
O.B.L.J. - Q.I.
O.R.A. - Q.I.
R.C. - Q.I.
DO MUNDO

A.M.B.A. - Mundo
A.M.G. - Mundo
A.S.S. - Mundo
A.W.T. - Mundo
K.R.S. - Mundo
O.B.L.J. - Mundo

anos e 1 mês

e 10 meses

68

42

57

88

53

64

62

95

(*)

Fechado
Fechado
Fechado
Fechado (*)
Fechado
sem plano determinado
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9) O.R.A. - Mundo Fechado
h) R.C. - Mundo sem plano determinado.

4.4 TESTES PROJETIVOS GRÁFICOS

H.T.P.

a) A.M. . Demonstra sinais de conflito entre

b) A.M.

c) A.S.

d) A.W.

e) K.R.

f) O.B.

g) O.R.A

h) R.C.

FAMILIA

a) A.M.

T (*)

impulsos de se expor e controle so
cial.
Demonstra sinais de conflito entre

suas possibilidades reais e seus pro
jetos para o futuro.
Apresenta dificuldade de relaciona
mento, agressividade e insegurança.
Demonstra insegurança e inadequação

no relacionamento interpessoal e gru
pal.

Demonstra incerteza, insegurança,fal
ta de confiança em si mesma.
Demonstra comportamento emocional

mente dependente.

Demonstra inibição e sentimento de
inferioridade.
Demonstra sinais de conflito entre a

realidade e projetos para o futuro .
Pessoa emotiva.

Percebe a relação entre os membroscüa
família, incluindo-se nesta.
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b) A.M.G. - Sentimento de inferioridade em rela
ção â sua família.

c) A.S.S. - Reconhece a ordem cronológica da fa
milia, porêm, coloca-se em tamanho
maior.

d) A.W.T. (*) - Enfatiza as figuras parentais demons
trado mais afinidade com os avós ma
ternos.

e) K.R.S. - Valorização da figura materna, colo
cando-se em tamanho bem menor que
os demais.

f) O.B.L.J. - Mostra a autoridade materna e pater
na, colocando-se afastado deles.

g) O.R.A. - Não desenha a figura paterna, filho
adotado por mulher sozinha.

h) R.C. - Desenha-se muito pequeno em relação
ã sua família.

4.5 TESTES PEDAGÓGICOS

Ditado de palavras
. 60% dos alunos têm dificuldades em palavras com

sílabas simples, 50% têm dificuldades nas pala
vras escritas com r, rr, r intermediário e ini
cial; 70% têm dificuldades em palavras escritas
com s e ss, 60% têm dificuldades nas palavras es
critas com m e n medial. l00% dos alunos têm di
ficuldades nas palavras nas escritas com xcom som de
ch, ss, s, z, cs e inicial. 80% sentem dificuldades
em escrever palavras com l e l-u intercalados,70%
têm dificuldades nas palavras com z fi
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nal e s medial, 50% têm dificuldades em palavras
com til, 60% têm dificuldades em palavra com ç. 80%
dos alunos têm difiduldadesemxdiscriminar sons sem

sentido e 70% em discriminar palavras complexas
e desconhecidas. 40% dos alunos têm dificuldades em

síntese com retenção visual e 30% têm dificuldades
em separar sílabas.

Ditado de trecho

1% dos alunos trocou v por f e z por c; 30%<kx;alu
nos têm dificuldades com a escrita de palavras com
z e s, 40% dos alunos têm dificuldades na colocação
do til, com o nh, com ão por m final, m e n medial
e r e rr; 50% dos alunos comentem omissões de le
tras tais como n, r, vogais e m no final das pala
vras e omissões de palavras e têm dificuldades com
as letras maiúsculas. 60% dos alunos cometem erros

em palavras escritas com x com som de ch e 90% têm

dificuldades nas palavras escritas com s, ss e c.

Comparação do caso específico com os demais alunos:
No teste BINET-SIMON, não apresenta disparidade e
está entre os três melhores da classe.
No teste de Goodenough, apresenta um índice bem me

lhor em relação aos demais.
No teste de Mundo, enquadrou-se no contextocüamaio
ria da turma.

No teste H.T.P. ele, como os demais alunos, apre
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sentam problemas característicos, em crianças e
adolescentes deficientes mentais leves, isto ê,
insegurança, inadequação e agressividade.
No teste de Família cada aluno representou a fa
mília conforme a sua realidade, sendocpmeo sujei
to em questão se colocou entre o avõ materno e o
irmão.

Testes Pedagõgicos - O sujeito deste estudockaca
so, evidenciou ser o mais comprometido do grupo.
Afim de se fazer uma sondagem mais minuciosa do
fator emocional do sujeito deste estudo, somente
ele foi submetido ao teste do Desenho Livre, uma
vez que os demais alunos, encontravam-se em fê
rias.

Desenhos livres

Posição da Folha - nada a observar.
Localização do desenho na folha - Centro: se
gurança, autovalorização, emotividade, comporta
mento emocional e adaptativo, equilíbrio; pessoa
centrada em si mesma e autodirigida.

Tamanho - Grande: sentimento de expansão eêagres

são. Falta de controle e de inibição; narcisismo
e idéias de grandeza que podem encobrir senti
mentos de inadequação.
Qualidade do Grafismo: muito contínuo: falta de
sensibilidade e de vida, medo de iniciativas.
Predominãncia de linhas retas, curvascmlãngulos:
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. No primeiro desenho, houve predominância de li
nhas e formas curvas, deduzindo-se que hã menos

agressividade.

. No segundo desenho, houve predomínio de linhas

retas com ângulos indicando maior agressivida
de crítica e masculinidade.

f) Detalhes no uso da cor - expressão da emotivida
de, da vida emocional e afetiva:

- No primeiro desenho, houve predomínio das co
res:

Verde: falta de emoções fortes e expressas.
Preta: repressão da vida emocional, causada por
medos e ansiedade.

- No segundo desenho, houve predomínio das cores:

Verde: jã vista acima.
Laranja: desejo de conseguir algo e se valori
zar, em adultos.

g) Tema:

- Primeiro desenho:

Árvore: representação da personalidade, mas1unw

bém relação com o pai.
- Segundo desenho:

Casa: representação de personalidade mas tam
bém identificação com a mãe.

Análise específica do sujeito estudo de caso, quan
to ã grafia:
De acordo com o estudo da autora Ana Maria Poppovic
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exposto na página 7 - 8 da Revisão Bibliográfica, o sujei
to deste estudo, apresenta todas as dificuldades pedagõgi
cas.



5 CONCLUSÃO

Pelo estudo feito viu-se que os problemas quecxsalu
nos apresentam, correspondem com a literatura.

Quanto aos fatores fisiolõgicos, nenhum deles apre
sentou dificuldades, no entando, quanto aos ambientais e
emocionais evidenciou-se a presença destes fatores.

Pelo fato de sujeito ter sofrido um acidente e con
traído doença infecto-contagiosa pressupõe-se que tenha a
fetado o seu desempenho escolar.

Demonstra também um comprometimento motor geral sen

do que isto também se reflete no processo de representa
ção gráfica.

Demonstra dificuldades em figura-fundo, pois se dis
trai com qualquer estímulo; embora não tenha problema au
ditivo, ele não sabe selecionar o que precisa ouvir.

Ao que tudo indica seu maior comprometimento está
na área emocional o que é evidenciado através do histórico
familiar e pelos testes.

Os fatores pedagógicos também

sas do fracasso escolar, pois o fato
do o sujeito em estudo, serem alunos
repeténcias, serem encaminhados para

se evidenciam como cau

destes alunos, incluin
com histôrico de várias

Classes Especiais, o
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que os traumatiza pela condição da Classe, ainda são subme
tidos a um programa "mais ou menos" imposto, no qual ê co
brado um aproveitamento intelectual, que muitas vezes está
aquém de suas possibilidades.

Outro fator pedagógico que interfere no aproveita
mento escolar, ê o problema das condições precárias das
classes, tanto no que se refere a recursos físicos como hu
manos. Justifica-se esta afirmação, pelo fato de acomodarem
as classes especiais nas menores salas, corredores, etc., e
na escasses de professores especializados; quando estes ne
cessitam licenciar-se para tratamento de saúde ou de gesta
ção, a classe fica sem professor e deve acomodar-se ãs ne
cessidades da escola, com mudanças de horário, de saLa,etc.

Outro fato que tem contribuído com o fracasso esco
lar, ê a falta de assistência pedagógica ao professor.

No caso do sujeito em questão, o fato de estar numa
Zê (segunda) série do ensino regular de uma escola particu
lar e ingressar na classe especial, sem passar por um tra
tamento de caráter psicológico, não receber lnn acompanha
mento extra classe e a família estar despreparada para po
der apoiar o filho, contribuiu muito para que ele tivesse
uma "regressão" como supõe a mãe.

Sugere-se que se faça uma reflexão da Educação Espe

cial, hoje, reciclando seus objetivos e tendo como lema o
que diz o Professor Heraldo A. F. Cidade (in Fichot-1958).

"Precisamos unir nossos esforços, formar nossas

equipes, ligar pais, pedagogos, psicólogos, assistentes so
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ciais e médicos especializados, afim de atacar em grupos as
dificuldades escolares da criança e, com o concurso de to
dos, eliminã-las.

Precisamos cultivar o espirito de educadores;amor
ã criança."..
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