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Dificuldade de aprendizagem

o outro dia escrevi sobre a campanha em curso na África do Sul 
pós-apartheid para apagar os vestígios do seu passado colonial, in-
clusive mudando nomes de lugares públicos que homenageavam 
colonizadores e seus magnatas e monarcas. Não vai ser uma tarefa 
fácil, e não apenas porque mexe com a geografia pessoal de cada 

um. É difícil imaginar que conseguirão desmontar, ou colocar num lugar menos 
conspícuo, a estátua da rainha Vitó-
ria erguida em frente à Biblioteca 
Pública de Port Elizabeth. A 
baixinha está lá, bem no cen-
trão da cidade, olhando para o 
infinito com empáfia imperial. 
Em Port Elizabeth ficamos 
hospedados no que seria a 
Zona Sul, ou a Barra no que 
ela tem de mais Miami. Mas 
fomos visitar o Centro, onde 
éramos os únicos brancos nas suas 
ruas movimentadas, e onde a figura 
da rainha, apesar de não ser muito grande, 
domina os arredores. O desmantelamento de 
estátuas como as de Lenin e Saddam Hussein significou um rompimento radi-
cal com o passado. Desmantelar a estátua da Vitória simbolizaria, talvez, uma 
emancipação definitiva da sua História para os negros sul-africanos. Não vai 
acontecer, mas se acontecesse daria para imaginar a rainha dizendo, quando as 
picaretas começassem a destruí-la, o que disse quando lhe trouxeram a notícia 
da rebelião dos boxers na China: “We are not amused”. Sua frase mais famosa, 
cuja tradução aproximada seria “Não estamos achando a menor graça”.

Esse negócio de corrigir o passado se complica quando o que simbolizava 
uma coisa passa a simbolizar outra. Por exemplo: Penny Lane, em Liverpool, na 
Inglaterra. O nome original da rua foi em homenagem a James Penny, um rico 
proprietário de navios negreiros, com tanto prestígio entre seus pares que foi o 
escalado para defender o tráfego de escravos no Parlamento, quando a prática 
começou a ser questionada.

No século 18, mais de 1 milhão e meio de negros africanos atravessaram 
o Atlântico como escravos em navios cujo porto de origem era Liverpool. A 
cidade chegou a dominar 40% do tráfego mundial de escravos e percentagem 
quase igual do comércio marítimo em geral, e enriqueceu com isso a ponto de 
rivalizar com Londres. Tinha toda razão, portanto, em homenagear Mr. Penny 
e similares. Mas em 2006 o conselho municipal resolveu que os nomes de ruas 
que lembravam a escravatura deveriam ser substituídos por nomes de abolicio-
nistas, inclusive Penny Lane – que a esta altura era uma das ruas mais famosas 
do mundo e uma atração turística, graças à música dos Beatles.

A reação foi grande e deixaram que Penny Lane continuasse sendo Penny 
Lane, sob o azul céu suburbano da letra de Paul McCartney. Afinal, ninguém 
mais se lembra de James Penny e do comércio de negros africanos, que tanto 
fizeram por Liverpool. A não ser, talvez, na África.

Símboloss dificuldades de aquisição e domínio da grafia/fonema e na compreen-
são dos significados do texto escrito são comuns a um grande número de 
crianças. Durante a alfabetização,  podem ocorrer dificuldades na des-
coberta e na generalização de letras e sons. A descoberta dessas relações 
requer do aluno uma consciência fonológica.

As práticas escolares que não respeitam os erros naturais acabam diminuindo o 
interesse pela comunicação da leitura e pela escrita. Quando esses obstáculos não são 
devidamente valorizados, geram experiência de fracasso e desmotivação, que podem 
comprometer o desenvolvimento cognitivo e afetivo.

A excessiva preocupação da escola e dos pais com as normas e convenções no 
início da escrita impede, muitas vezes, a criança de descobrir suas intenções de co-
municação. É necessário considerar os aspectos gráficos na escrita, mas não se deve 
priorizá-los na alfabetização. Acreditava-se que o aluno só poderia ter sucesso na 
primeira série se apresentasse boas condições de motricidade fina. Atualmente, essa 
habilidade é vista como secundária, considerando-se como mais importante a coe-
rência de ideia textual e, mais tarde, as convenções ortográficas.

Quando a criança apresenta alguma dificuldade, os pais percebem que algu-
ma coisa não se desenvolve de maneira natural com seu filho, porém, é difícil para 
eles admitir essa situação. Professores atentos notam deficiências na aprendizagem 
da criança que foge aos padrões comuns em relação à turma e, apesar dos esforços 
terem sido promovidos para o melhoramento do aprendizado, não há um retorno 
satisfatório. O mais adequado é o professor trabalhar com situações e exemplos cla-
ros, demonstrando que a criança encontra-se com rendimento abaixo do esperado, 
obviamente, sem sugerir diagnóstico precoce. Cabe ao educador receber apoio de 
outros profissionais também voltados à educação (orientadores psicólogos, psicope-
dagogos...), para que, em sala de aula, possa melhorar seu trabalho com esse aluno.

É importante salientar que muitas crianças já percebem suas dificuldades e li-
mitações tornando-se conscientes do seu desempenho, podendo resultar em uma 
baixa autoestima se não trabalhadas no devido tempo.

É mais comum o termo “dificuldades de aprendizagem” do que “dificuldades de 
leitura e escrita”. Sabe-se que a dificuldade de aprendizagem caracteriza-se por um 
quadro genérico, no qual a criança encontra-se aquém do esperado para sua faixa 
etária. Diversos fatores podem desencadear essa situação: cognitivo, afetivo, neuroló-
gico, psicológico ou até mesmo social. Deve-se analisar com muita prudência os mo-
tivos dessas dificuldades. Somente dessa maneira a solução poderá ser encontrada.
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