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RESUMO 
 
No estudo da psicopedagogia clínica, muitas vezes, o psicopedagogo se depara com 
um diagnóstico de dislexia que não de consolida. Este estudo de caso demonstra que 
é essencial uma análise da acurada do caso, dos laços parentais para que se verifique 
se os primeiros momentos da vida infantil não foram comprometidos por um estresse, 
trauma das mais variadas origens, que prejudicam o desenvolvimento infantil e levam 
a um diagnóstico equivocado de dislexia. 
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ABSTRACT 
 
In the study of clinical psychopedagogy, often, the psychopedagogues are confronted 
with a diagnosis of dyslexia that does not consolidate. This case study demonstrates 
that it is essential to analyze the accuracy of the case, the parental ties so that it can 
be verified that the first moments of the child's life were not compromised by a trauma, 
of the most varied origins, that hamper the development of children and lead to a 
misdiagnosis of dyslexia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estudo da psicopedagogia e mais tarde da psicopedagogia clínica me permitiram 

reflexões intensas sobre como ocorre o processo do conhecimento e da 

aprendizagem. Na vida diária tive acesso a crianças que apresentavam quadros de 

não aprendizagem dentro da sala de aula, percebi que eles apresentavam 

desempenho superior se tratavam de assuntos intrigantes, instigadores. Nesse caso, 

as crianças mostravam uma percepção viva, um conhecimento não esperado. Leituras 

essenciais e solicitadas durante o curso, fizeram com que eu ressignificasse 

dificuldades inerentes ao vínculo estabelecido com meus primeiros ensinantes.  

Inegavelmente, em sala de aula tive momentos ricos, únicos, que permitiram a 

compreensão de que, a subjetividade é constitutiva ao desejo de saber, um processo 

inerente à aquisição dos conhecimentos. 

Portanto, é essencial que o psicopedagogo clínico compreenda as relações existentes 

entre a subjetividade e objetividade para auxiliar na aprendizagem. Nesse sentido é 

essencial à escuta psicopedagógica, conhecer e estudar a parte clínica da 

psicopedagogia e junto com crianças e jovens derrubar os muros da não 

aprendizagem. 

Neste artigo, a abordagem é sobre a dislexia, que foi estudada com o intuito de auxiliar 

uma mãe ansiosa e desesperada pela dificuldade mostrada no aprendizado de seu 

filho. Conhecer P.H. e conseguir entrar em seu universo pessoal foi um grande 

desafio. Contei com o estudo realizado nas áreas de psicopedagogia e 

psicopedagogia clínica. Atuei no consultório cedido por uma amiga e contei com seu 

auxílio, conhecimento e supervisão. Juntas, nós tentamos realizar um trabalho seguro 

e consistente.  

Esse artigo relata momentos dessa busca ordenada pelo conhecimento da dislexia e 

da aprendizagem de P.H. Inicialmente, se aborda o foco que levou à não 

aprendizagem, diagnosticada como dislexia. Depois a ação do enfoque familiar. 

 

2. O PROBLEMA DE APRENDIZAGEM E A FORMAÇÃO DA CRIANÇA 

Estudando o tema da não aprendizagem percebe-se que o assunto faz um viés 

transversal na ação de profissionais da área. Constantemente, ele é enriquecido com 
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novas teorias que abrangem as dificuldades de leitura e escrita e suas causas, 

enquanto pertencentes ao campo da linguagem e, por consequência, ao pensamento 

e aos processos cognitivos. 

De acordo com Fernandez (1991), um problema de aprendizagem se instala quando 

há uma modalidade de problema (ou dificuldade) já existente na vida da pessoa, 

geralmente, tendo gênese em seu o nascimento, quando incidem ou onde intervêm 

significações, que são anteriores a ele mesmo. Ela explica que o sintoma emerge da 

modalidade prévia (daquilo que a pessoa trazia), mas vai modificando-a, 

principalmente estereotipando-a e enrijecendo-a, muitas vezes impossibilitando seu 

crescimento intelectual. 

 

[...] O sintoma instala-se sobre uma modalidade e essa modalidade tem uma 
construção pessoal a partir dos quatro níveis (organismo, corpo, inteligência 
e desejo) da história pessoal e da significação da mesma. A modalidade 
opera como uma matriz que está em permanente reconstrução e sobre a qual 
vão se incluindo as novas aprendizagens que vão transformando-a, mas de 
qualquer maneira a matriz permanece como estrutural. (FERNÁNDEZ, 1991, 
p. 116). 

 

Revendo o caso da criança P.H., citada anteriormente, o contato com o histórico dos 

seus primeiros meses de vida, permitiram um questionamento da condição em que se 

estabeleceu a relação da criança com a mãe. Inicialmente P.H foi diagnosticado com 

a presença de quadros de dislexia. Entretanto surgiam dúvidas se havia ali um quadro 

de dislexia constitucional. As primeiras entrevistas com os pais indicavam que poderia 

se encontrar ali um problema ligado às primitivas relações gestacionais mãe-bebê. A 

família e, posteriormente a escola nem sempre permitiram um ambiente facilitador 

para que a criança se desenvolvesse de forma saudável. 

Em autores das áreas da psicopedagogia e da psicopedagogia clínica, que enfocam 

o problema de aprendizagem, surge à preocupação com organismo, com o corpo, a 

cognição e o desejo da pessoa. E, na forma como os vínculos foram formados, pois 

há evidência a que, a aprendizagem é influenciada pela interação dialética parental. 

Entretanto, estudos explicam que é essencial uma reflexão sobre a constituição da 

subjetividade do sujeito aprendente, pois sua singularidade pode marcar o lugar da 

diferenciação da não aprendizagem. Por isso, o tema da não aprendizagem não se 

submete a uma categoria generalizadora, porquanto muitos fatores incidem sobre ele. 

Um desses fatores diz respeito ao vínculo transferencial que deve ser levado em 

consideração quando a criança inicia seu contato com a leitura e a escrita. 
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3. UMA VISÃO PSICANALÍTICA E PSICOPEDAGÓGICA SOBRE OS 

FENÔMENOS DA LEITURA E ESCRITA 

 

O diagnóstico da dislexia, em uma criança que inicia seu contato com a leitura e a 

escrita, é feito com base no sintoma que o paciente apresenta, numa linha organicista.  

Nas práxis cotidianas da ação do psicopedagogo acontece a união dialética dos 

conhecimentos que ele possui da teoria psicanalista, e da teoria de 

desenvolvimento infantil. As teorias de desenvolvimento deram sua interpretação a 

não aprendizagem entendendo que os déficits cognitivos indicavam que o baixo 

nível de concentração e da aprendizagem das crianças pobres era o resultado 

direto do déficit cognitivo e do ritmo lento de maturação de determinadas 

capacidades. SABINI (1993) 

 Geralmente esse déficit acontecia por desnutrição ou por problemas de saúde, 

pela falta de estímulos, pela carência de ferramentas para aprendizagem. Havia 

ainda a carência de comunicação com pessoas e com produtos do meio de 

comunicação. Isso causava o desajustamento do aluno às regras pedagógicas e 

disciplinares. SABINI (1993) 

Para Sabini (1993, p. 12), “essas teorias enfatizavam a concepção de um indivíduo 

passivo no processo de aquisição de conhecimento”. No entanto, ao discutir o 

problema da relação entre desenvolvimento e aprendizagem, Piaget (apud Sabini 

1993, p. 11) afirma “no sentido mais amplo, a aprendizagem é um processo adaptativo 

se desenvolvendo no tempo, em função das respostas dadas pelo sujeito a um 

conjunto de estímulos anteriores e atuais”. (SABINI 1993, p. 11) 

Para Piaget (1972), não existe um conhecimento que seja resultante de mero registro 

de observações. Todo conhecimento pressupõe uma organização onde só os 

esquemas mentais da pessoa podem efetuar. As suas teorias demonstram que a força 

motriz da afetividade está afeta aos primeiros laços maternos. Surge então a estreita 

relação entre o pensar e a ação, entre o sujeito e o objeto do conhecimento. 

A inteligência, para esse autor é a capacidade de a pessoa estabelecer relações com 

o mundo que a rodeia, reelaborando através delas as informações adquiridas em suas 

experiências anteriores e no bebê acontecem ações reflexas, que fornecem as 

possibilidades necessárias para o desenvolvimento de sua inteligência. A relação 
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existente entre aprender e não aprender mostrou a importância da afetividade e do 

relacionamento para o desenvolvimento da leitura e escrita. PIAGET (1974) 

Entretanto, Cruz (2005) psicanalista e psicopedagogo argentino, afirma que a escrita 

surge como a codificação da fala, em um registro duradouro, que possa ser 

conservado exatamente como algo expresso pelo seu autor.Ele explica que “o ato da 

leitura exige que o leitor empreste seu corpo ao texto, o que por sua vez implica a sua 

subjetividade no processo e faz com que a voz a ser escutada seja a sua própria”.  

Há uma relação dialógica entre autor e leitor, porém o interlocutor não tem garantias 

de que o ouvinte irá compreendê-lo da forma pretendida. O entendimento da fala 

depende muito da sua percepção dos outros aspectos envolvidos, como a entonação 

da voz e as expressões faciais, gestuais e também corporais, uma vez que tudo está 

relacionado diretamente com a sua subjetividade. CRUZ (2005, p. 27) 

A linguagem escrita surge então como uma tentativa de complementar a linguagem 

oral, suprindo as suas faltas, como autêntica ferramenta do pensamento. 

 

4. ESCREVER E LER SÃO FERRAMENTAS PARA O PENSAMENTO 

 

A compreensão sobre as dificuldades que surgem no momento de aprender a ler e 

escrever mostram que elas são novas possibilidades de aprendizagem. Ler e escrever 

são tarefas possíveis a qualquer criança, e a escrita se revela como uma ferramenta 

importante para o pensamento. À medida que a criança escreve, ou desenha, ela pode 

pensar, repensar, modificar e transformar sua ideia inicial. 

Ler não requer que se deixe implícita nenhuma marca visível no texto escrito, que é 

uma imagem pronta; são as palavras de outro que estão ali. O ato de escrever implica 

na necessidade de deixar suas próprias marcas visíveis e permanentes num espaço 

em branco e receber marcas do outro. Quem escreve muitas vezes se inscreve 

naquilo que está escrevendo. Há sentimentos que podem ser conflitantes para quem 

precisa registrar suas marcas, ou ainda quando a criança inicia seu aprendizado de 

leitura e escrita. Os conflitos subjetivos que ela carrega estabelecem uma barreira ao 

aprendizado. Essa muralha vista como incapacidade de aprendizado é entendida por 

professores e pais como uma patologia e, erroneamente categorizados como dislexia. 

(LINKEIS, 2006). 
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5. A DISLEXIA: SEU HISTÓRICO E DEFINIÇÃO  

 

A dislexia é entendida como uma síndrome ou distúrbio das letras, e as pessoas que 

apresentam essa disfunção orgânica têm dificuldades para ler, escrever e soletrar. Os 

distúrbios relativos à leitura e escrita foram percebidos em pacientes que 

demonstravam ter condições intelectuais, linguísticas e visuais normais. Os primeiros 

relatos foram feitos por Kussmaul (1877) que definiu o sintoma como cegueira para a 

palavra, não especificando se o problema era congênito ou adquirido. 

Também o médico inglês W. Pringle Morgan (1896) baseado nas observações de 

Hinshelwood (1895) definiu o distúrbio de leitura como cegueira congênita para a 

palavra. Segundo Santos & Navas (2002) Morgan relatou o caso de um jovem de 14 

anos que, apesar de rápido em jogos, tinha muita dificuldade para aprender a ler, e 

seus professores acreditavam que poderia ser o melhor aluno da classe se sua 

instrução fosse feita oralmente. 

Thomas & Fisher (1905, apud Quirós & Cella, 1971) verificaram que pacientes com 

cegueira congênita para a palavra podiam reconhecer as palavras sem reconhecer as 

letras, e vice-versa e apontaram que o problema dependia de fatores hereditários, o 

que foi confirmado por outros autores mais tarde. 

Mais tarde, Hinshelwood (1917 apud Santos & Navas, 2002) apontou que o distúrbio 

definido por Morgan (1896) afetava a capacidade em lidar com a linguagem escrita, 

sem apresentar déficits cognitivos gerais nem dificuldade com a comunicação oral. 

Essa condição seria causada por um déficit neurológico que originaria uma dificuldade 

de memória visual das letras e palavras. Segundo Quirós & Cella (1971), nessa época 

Hinshelwood já usava o termo dislexia para definir o problema. 

Para Orton (1937 apud Santos & Navas, 2002), os distúrbios de leitura deveriam ser 

parte integrante de um conjunto mais amplo de distúrbios de desenvolvimento da 

linguagem. Essa condição seria causada por uma falha no desenvolvimento da 

dominância do hemisfério esquerdo do cérebro para a linguagem. Uma das 

consequências seriam os erros de espelhamento e de sequência de letras observados 

em indivíduos disléxicos.  

Para tratar o problema, Orton desenvolveu um programa de intervenção, 

recomendando uma abordagem multissensorial envolvendo estimulação explícita de 
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associações grafema-fonema, seguida da associação das letras em sílabas e, 

posteriormente, das sílabas em palavras. 

Johnson & Myklebust (1967 apud Santos & Navas, 2002) desenvolveram um sistema 

de descrição e classificação para os distúrbios de linguagem oral e escrita. Para eles, 

crianças com dislexia auditiva teriam, além das dificuldades de leitura, problemas para 

perceber similaridades entre sons iniciais e finais nas palavras, dividir as palavras em 

sílabas e fonemas, pronunciar os nomes das letras e palavras fonologicamente 

complexas e lembrar-se de informações verbais. Eles foram os primeiros a descrever 

a extensão dos déficits de processamento fonológico relacionados aos distúrbios de 

leitura. 

Segundo Catts & Kahmi (1999 apud Santos & Navas, 2002), foram esses 

pesquisadores pioneiros os responsáveis por estabelecer as fundações para a visão 

atual de que os problemas de leitura normalmente refletem limitações de linguagem, 

mais do que déficits das habilidades cognitivas gerais ou de percepção visual. Essa 

visão começou a ser adotada no início da década de 1970, a partir dos estudos de 

Mattingly (1972) e Shankweiler & Liberman (1972), que descreveram como as 

crianças com distúrbios de leitura tinham dificuldades em analisar os componentes 

sonoros da palavra falada e, em consequência, em dominar o princípio alfabético da 

escrita. A partir daí, com a maior aceitação das teorias baseadas nos déficits de 

linguagem, em detrimento das baseadas no déficit do sistema viso-sensorial, os 

profissionais especialistas em linguagem passaram a se envolver mais com os 

problemas de leitura. 

Para Galaburda & Kamper (1979 apud Lygia di Sanzo Guilherme, 2002), a dislexia 

poderia ser resultado de uma alteração no córtex auditivo primário do hemisfério 

cerebral esquerdo. Essa hipótese foi confirmada por Musiek (1985 apud Guilherme, 

2002), que observou que os achados de Galaburda demonstram ser essa 

anormalidade responsável por uma desordem do processamento auditivo. No entanto, 

essas alterações não se restringiam às áreas auditivas primárias e suas associações, 

mas se estendiam a outras áreas do cérebro incluindo o córtex pré-frontal (Hynd & 

Semrud-Clikeman, 1989 e Galaburda & Livingstone, 1993, apud Guilherme, 2002). 

Duara et al (1991 apud Guilherme, 2002) observaram, através de estudos com 

ressonância magnética, que indivíduos disléxicos exibem uma assimetria cerebral 

(maior do lado direito) em contraste a um relativo padrão de simetria que costuma ser 

observado em indivíduos normais. Jernigan et al (1991 apud Guilherme, 2002) 
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também encontraram assimetria no lobo temporal e diminuição do volume cortical e 

subcortical relacionado à diminuição da massa cinzenta em indivíduos disléxicos.De 

acordo com a definição do Orton Dyslexia Society Research Committee (Lyon, 1995 

apud Santos & Navas, 2002), dislexia é um distúrbio específico de linguagem de 

origem constitucional, caracterizada por dificuldades na decodificação de palavras 

isoladas, causada por uma ineficiência no processamento da informação fonológica. 

A dislexia se manifesta em graus variados de dificuldades em relação a diferentes 

formas de linguagem, geralmente incluindo, além da dificuldade para aprender a ler, 

um notável problema para adquirir proficiência em escrita e ortografia. 

Para a International Dyslexia Association (Santos & Navas, 2002). 

 

(...) dislexia é um problema de linguagem. Inteligência não é o problema; o 
problema é linguagem. As pessoas que são disléxicas podem ter dificuldade 
de leitura, de escrita, de compreensão da linguagem que elas escutam ou de 
se expressar claramente pela fala ou pela escrita. Há uma discrepância 
inesperada entre o seu potencial para aprender e seu desempenho escolar. 

 

Catts & Kahmi (1999 apud Santos & Navas, 2002) também veem a dislexia como um 

distúrbio de desenvolvimento da linguagem, onde a principal característica é a 

dificuldade no processamento fonológico, o que prejudica a aprendizagem da 

decodificação da escrita. Contudo, ressaltam que, apesar de muitos deles 

apresentarem problemas de compreensão da leitura, os fatores que mais contribuem 

para tais problemas são os déficits na decodificação. Segundo eles, os sujeitos 

disléxicos podem, muitas vezes, compreender o texto muito melhor do que sua leitura 

oral poderia fazer supor, assim como sua compreensão para a linguagem oral 

geralmente é normal. 

Por outro lado, Catts, Fey & Tomblin (1997 apud Santos & Navas, 2002) avaliaram 

indivíduos que não preenchiam o critério de discrepância entre inteligência e 

desempenho que caracteriza a dislexia, e concluíram que a maioria deles tem, além 

do processamento fonológico deficiente, outros déficits de linguagem, inclusive 

limitações de vocabulário e de compreensão de narrativas. Esses seriam os indivíduos 

classificados no grupo dos distúrbios de leitura e escrita ou, segundo Gough & Tunmer 

(1986), leitores fracos por atraso de desenvolvimento. 

Segundo Santos & Navas (2002), sob este ponto de vista, dislexia seria uma 

manifestação diferente do distúrbio de leitura e escrita, onde a dificuldade no 

aprendizado da linguagem escrita estaria ligada tanto a problemas de decodificação 
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fonológica, como à capacidade de compreensão da linguagem oral, requerendo assim 

diferentes práticas clínicas e pedagógicas.  

Dessa forma, Santos & Navas (2002) concluem ser possível que ambos os transtornos 

façam parte de uma categoria mais ampla, que poderia ser chamada de distúrbios da 

linguagem escrita com manifestações diversas, na qual a diferença entre os sujeitos 

disléxicos e os portadores de distúrbio de leitura e escrita seria mais uma questão de 

grau do que de tipo. Assim, os primeiros sofreriam de um déficit centralizado no 

processamento fonológico, enquanto os últimos sofreriam de um problema 

generalizado de desenvolvimento da linguagem onde a subjetividade mostrava seu 

poder. 

 

6. A IMPORTÂNCIA NA SUBJETIVIDADE NA APRENDIZAGEM DA 

LEITURA E DA ESCRITA 

 

Para que uma pessoa seja escritora do próprio texto, ela precisa “autorizar-se a partir 

de seu desejo de saber” e sua subjetividade deve agir na composição. Escrever 

envolve mais que o encadear dos pensamentos em uma determinada sequência com 

coesão e clareza. (LINKEIS, 2006, p. 25). 

A palavra “subjetividade” tem sua raiz, assim como o “sujeito”, no latim subjectum, e 

significa: “o que subjaz”, ou seja, “o que jazz no fundo”, o que tem “fundamento”. 

Naffah Neto (1995: 198) demonstra que subjetividade deve ser entendida no sentido 

de ethos (abrigo, morada), “como uma espécie de envergadura interior, de vazio, 

capaz de acolher, dar abrigo e morada às experiências de vida”, ou seja, algo que tem 

condições de dar vida às percepções, pensamento, fantasias, sentimentos. Explica 

ainda que também se pode “usar um só termo: afetos, diferentes expressões de como 

somos afetados pelo mundo”. NAFFAH NETO (1995,1997)  

De acordo com Mezan (1997, p.16), a subjetividade é “o resultado da produção 

psíquica (um conteúdo produzido pelo sujeito) ”, uma produção com duas vertentes. 

Subjetividade pode ser entendida como experiência de si e, a também pode ser 

definida como a expressão de um conteúdo social. Nesse sentido, a subjetividade 

estaria à disposição das pessoas como um conhecimento historicamente construído. 

 

[...] A ideia de subjetividade pode ser entendida pelo menos de duas maneiras 
diferentes: como experiência de si e como condensação de uma série de 
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determinações. No primeiro caso, caberia uma descrição fenomenológica das 
variedades e dimensões dessa experiência, tomando como alvo o sujeito 
enquanto foco e origem dela [...] [por outro lado] a subjetividade como 
estrutura e como experiência de si depende sobremaneira do lugar social que 
ocupa o indivíduo, o que, para dizer as coisas de modo claro, implica saber 
de que lado da luta de classes ele está – dos que produzem mais – valia ou 
dos que participam na sua apropriação. MEZAN, (1997, p.17) 

 

 Segundo Japiassú (2001, p. 256) subjetividade deve ser vista como, como 

“aquilo que é pessoal, individual, que pertence ao sujeito”. Ela está também 

relacionada à ideia de interioridade, à vida interior (tudo o que é relativo e diz respeito 

ao sujeito) e se manifesta na maneira da criança brincar. 

Por isso, precisa ser considerada pelo psicopedagogo a maneira como a criança 

brinca ou desenha, pois nessas ações ela reflete sua forma de sentir, pensar, 

indicando a maneira como está se organizando frente à realidade e como está 

construindo sua história de vida. A ação da criança, portanto, para Barros de Oliveira 

(1999, p. 44) reflete sua estruturação mental, o nível de desenvolvimento cognitivo e 

afetivo-emocional que possui, que incide na escrita e na leitura. 

A leitura é desafiadora e mostra como se estruturaram os primeiros laços afetivos e 

toda a complexidade do processo de adaptação da criança ao meio. Ela evolui de 

forma mais abstrata, organizada e significativa, o que demonstra a “progressiva 

estruturação sintático-semântica” que realiza. Enquanto, isso constrói uma real 

consciência de si mesma e do outro, algo que se fez na relação eu-outro, iniciada 

ainda no útero materno. BARROS DE OLIVEIRA (1999) 

Para Barros de Oliveira (1999: 45), o corpo está muito presente na situação que 

envolve as atividades lúdicas e o aprendizado de modo geral, estando associado à 

excitação de zonas erógenas. Dessa forma, a autora afirma que se a excitação que 

sente, no aprendizado, no brinquedo e nas relações estabelecidas é muito grande ela 

compromete as atitudes da criança e faz com que ela se sinta ameaçada e insegura.  

 

7. O ESTUDO DO CASO DE P.H. 

 

Geralmente, as famílias ficam alerta quando uma criança apresenta sintomas como: 

atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem e dificuldade de atenção, ou em 

aprender rimas e canções, com coordenação motora deficitária. Os pais procuram 

ajuda terapêutica e recursos da medicina, fazem exames e tratam os sintomas e foi 

esse o caminho seguido pelos pais de P.H. 
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Nesse caso, o psicopedagogo, contando com a ajuda de um médico, pode fazer o 

diagnóstico de um disléxico por inclusão, vendo-o como uma pessoa que tem 

dificuldades para ler e escrever, não avança no aprendizado mostrando dificuldades 

que o levam a sofrer grande ansiedade. Devem ser feitos exames adicionais para 

observar, através de testes múltiplos e variados se o relato dos pais corrobora os 

achados clínicos. JAPIASSÚ (2001) 

 

8. RECONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA DE VIDA DE P.H 

 

Os dados a seguir foram coletados a partir da primeira entrevista com os pais, onde a 

mãe relatou a história de vida de P.H. Foi na 2ª série que a professora pediu à senhora 

Mãe que o encaminhasse a um neurologista, pois “havia alguma coisa errada” com a 

criança, que tinha dificuldades para ler e escrever e mostrava grande agressividade. 

O neurologista fez exames e não encontrou nenhuma anormalidade encaminhou-o 

para um centro especializado, onde foi diagnosticado como disléxico de grau 

moderado. Com 2 anos e 11 meses, P. H. entrou no maternal de uma escola particular, 

onde permaneceu até a 1ª série. 

Ele é o segundo filho de três e, a mãe conheceu o marido no Japão, enquanto 

trabalhavam como decasségui. Lá, sofreu muito, chegando a ter problemas de queda 

de cabelo, a lopacia arenata, percebido como estresse, por ser a primeira vez em que 

se separou dos pais. 

P.H. nasceu de cesariana. Passou os primeiros quinze dias de vida sendo alimentado 

com mamadeira, pois o leite não descia. Quando foi amamentado pelo leito materno, 

sua mãe voltou a trabalhar, pois seu marido precisava muito dela no trabalho – um 

comércio que haviam aberto há pouco tempo. Trabalhavam muito: e retornavam a 

casa apenas para dormir. Quem acordava para trocar as fraldas de P.H. de 

madrugada era o pai, que também acordava a mãe para amamentar. Era somente 

nesse horário que dava o peito por mais tempo. 

Na empresa, os pais mantinham um cercado para P.H. dormir enquanto trabalhavam. 

A amamentação precisava ser rápida, pelos encargos que tinha e, como não podia 

amamentá-lo, deixou de produzir leite. Então, passou usar leite industrial. Mãe e filho 

se relacionavam nas horas das mamadas. A criança ficava todo tempo no cercado, 

quase sem contato, até começar a andar. A situação precária em que se deu a sua 
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constituição, sem muitos cuidados maternos, e a ausência do toque da mãe para 

reorganizar seu corpo, para que fossem construídos seu corpo e a imagem de seu 

corpo, também contribuíram de alguma forma para o seu problema com a leitura e a 

escrita. A localização da psique dentro do corpo é uma aquisição que não está ao 

alcance de todos. Trata-se de algo a ser conquistado por cada indivíduo durante o seu 

desenvolvimento. 

 

A pele é de importância óbvia no processo de localização da psique dentro 
do corpo. O manuseio da pele no cuidado do bebê é um fator importante no 
estímulo a uma vida saudável dentro do corpo, da mesma forma que o holding 
auxilia o processo de integração. Se a utilização de processos intelectuais 
cria obstáculos para a coexistência entre psique e soma, a experiência de 
funções e sensações da pele e do erotismo muscular fortalecem essa 
coexistência (WINNICOTT, 1988, p. 143). 

 

Winnicott atribui à mãe o papel primordial no desenvolvimento primitivo do bebê. Neste 

estágio, a percepção do cuidado, ou seja, amor, é pela sensação. O amor é 

experimentado através da sensação, e toda a constituição do self primitivo passa pelo 

registro corporal. 

Até os 2 anos de idade, P.H. dormia no quarto dos pais e, passou dormir com a avó 

quando o irmão nasceu. Começou a falar por volta dos 3 anos, e quando pediam que 

falasse mais devagar, ficava irritado.  

Na pré-escola, começou a fazer psicoterapia, e a mãe e a psicóloga perceberam que 

P.H. possuía poucos amigos, costumava brincar sozinho, exceto quando chegava à 

casa algum parente com criança na sua idade. Ele também não brincava com o irmão.  

P.H. demonstrava ciúme dos irmãos, principalmente da irmã mais velha e estava 

sempre brigando e provocando usando a força na hora das brigas. 

Escrevia muito pouco e com lentidão nas cópias, fazia aglutinações, omissões, fazia 

muitas trocas: “t” pelo “d”, “p” pelo “b”, “f” pelo “v”, “m” pelo “n” e lia silabando. 

Apresentava dificuldades no que lia e ficava muito angustiado frente às suas 

dificuldades: levantava-se a toda hora para tomar água e então se deitava na cadeira 

onde fazia a lição, demonstrando estar muito irritado. Quando o pai chegava do 

trabalho, bem mais tarde, nunca havia terminado a lição. Seu pai passou a ajudá-lo 

com nas tarefas. 

A mãe relatou que estipulava muitas atividades boas para sua socialização, pois P.H 

possui poucos amigos. Percebia que havia um relacionamento melhor apenas com 

seus primos. 
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Quando questionada sobre como era sua relação com Mauro, a mãe relatou 

dificuldade em entender seus ciúmes e sua falta de aprendizagem e que sempre 

perdia a paciência com ele, gritava e o chamava de estúpido. 

 

9. ENCAMINHANDO O TRATAMENTO 

 

Nas primeiras sessões uma criança se postou muito quieta, apresentava curiosidade, 

e, ao desenhar, fazia-o rápido e sem criatividade. Desenhava o ser humano em forma 

de palitinhos. 

Foram aplicados alguns procedimentos típicos do diagnóstico psicopedagógico: par 

educativo, desenho família em ação (família cinética), provas operatórias de Jean 

Piaget e provas de lecto-escrita. P.H apresentou-se acima da média esperada para 

sua idade intelectual, com um ótimo potencial cognitivo, mas encontrava-se ainda um 

pouco imaturo em nível psicomotor. Seu traçado tinha linhas trêmulas e inseguras, 

com certa carga de tensão. Sentia-se muito pequeno diante do conhecimento, 

apresentando uma autoestima muito baixa.  

Percebia-se ali uma criança que possuía os requisitos necessários, mas fracassava 

antes mesmo de tentar. Já havia passado com neurologista e feito psicoterapia há 3 

anos. Era muito cobrado em seu desempenho pela mãe, que apesar de ter ciência da 

sua dificuldade na leitura e na escrita, sempre dizia que poderia ter ido melhor. Além 

disso, comparava seu desempenho com o de um amigo que só tirava dez e sempre 

concordava com sua mãe de que, realmente, sua nota não fora tão boa assim. 

Quando relatava algum acontecimento, não dava continuidade e solicitava que sua 

mãe contasse o resto da história. Tudo em sua vida parecia ser decidido pela mãe e 

pela avó materna e ele não emitia opinião própria.  

O atendimento era feito duas vezes por semana, e este era muito pontual. Percebi 

que se soltava ao longo das sessões, e terminava escolhendo os jogos. Nesta relação 

transferencial mostrava que precisava de atenção voltada para as suas necessidades 

básicas. 

Queixava-se do barulho do recreio e do shopping. Imaginei, então, que poderia haver 

uma falha no processamento auditivo e, como ele fazia muitas trocas (surdas e 

sonoras), era desatento, apresentando também dificuldade de evocar palavras, 

solicitei à mãe que fizesse uma avaliação com a equipe da Dra. Liliane Desgualdo, 
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diretora do departamento de fonoaudiologia da Unifesp. O diagnóstico foi de grau 

severo. Fez terapia com uma fonoaudióloga e apresentou melhora. 

Com o trabalho psicopedagógico, P.H. deixou de solicitar à mãe que o acompanhasse 

nas lições de casa e ao mesmo tempo, passou a ter atitudes diferentes. Ele começou 

a questionar os pais e a conversar mais, chegando até a receber algumas 

advertências na escola. Passou a ocupar um novo lugar na dinâmica familiar e a 

posição nessa estrutura também começou a mudar. Embora haja necessidade da 

continuidade do tratamento, hoje essa criança, está mais integrada à escola, menos 

agressiva e mais aberta à aprendizagem. 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo aborda os distúrbios de aprendizagem em uma criança que apresenta 

sintomas diagnosticados como dislexia, atraso no desenvolvimento da fala, e 

comportamentos agressivos. Os pais procuraram ajuda terapêutica e buscaram 

recursos da medicina. Levaram a criança ao atendimento em clínica psicológica, e 

psicopedagógica para encontrar as causas dos distúrbios de aprendizagem. 

Receberam o diagnóstico de dislexia. A dislexia é vista como uma manifestação 

diferente do distúrbio de leitura e escrita, onde a dificuldade no aprendizado da 

linguagem escrita estaria ligada tanto a problemas de decodificação fonológica, como 

à capacidade de compreensão da linguagem oral.  

O estudo de caso indicou uma criança com inteligência acima da média para sua idade 

intelectual. Seu nível psicomotor estava ainda imaturo para sua idade cronológica, 

pois, seu traçado tinha linhas trêmulas e inseguras, com uma relativa carga de tensão. 

Era uma criança com autoestima baixa e com autoimagem ruim. À anamnese 

percebeu-se uma figura materna inconsistente, o que referendou a hipótese de 

problema com os primeiros laços parentais. Estudada a importância dos primeiros 

laços afetivos entre a mãe e o bebê, percebeu-se o descompasso nesse 

entrosamento, desde o nascimento. 

Durante o desenvolvimento infantil e no problema de aprendizagem se compreendem 

a importância que a privação psicossocial de afeto ocasiona. Há dificuldade na 

formação dos símbolos, impedindo à criança tornar-se sujeito de sua história, através 

de sua subjetividade. 
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Concluindo, afirma-se que compete ao psicopedagogo clínico agir de forma 

acolhedora, porém, devolvendo ao sujeito as perguntas trazidas por ele, instigando-o 

e fazendo-o pensar sobre suas questões relacionais, proporcionando-lhe um espaço 

para a elaboração das angústias que sente. Todo sentimento negativo interfere na 

construção individual da escrita. O psicopedagogo deve agir nos bloqueios 

percebidos, demolindo as reservas e os medos. Através do seu olhar é capaz de atuar 

favorecendo a superação do conflito que impede o curso natural da aprendizagem. 

Dessa forma, auxilia a libertar o sujeito de seus conflitos.  
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