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Esta pesquisa, realizada no município de Guaraniaçu – PR, objetivou investigar como
o laudo de dislexia afeta os familiares de quem o recebe. Os trabalhos foram conduzidos na
perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural e da Pedagogia Histórico-Crítica, as quais, ao
embasarem-se no materialismo histórico-dialético consideram a base material que organiza as
relações de produção entre os homens como determinante do psiquismo, não sendo possível,
portanto, concebê-lo sem uma consciência social, pois os seres humanos são o que são
partindo do que aprendem, do que conhecem e utilizam da cultura acumulada historicamente
(Leontiev, 1978).
Esse processo é denominado por Leontiev (1978) de apropriação e
[...] tem como consequência a reprodução no indivíduo de qualidades, capacidades e
características humanas de comportamento. [...], é um processo por meio do qual se produz na
criança o que nos animais se consegue através da hereditariedade; a transmissão para o
indivíduo das conquistas do desenvolvimento da espécie (Leontiev, 1978, p. 105).

Partindo desse pressuposto, Barroco (2007) complementa,
[...] a criança vai assumindo a forma humana a custa de outros agentes mediadores humanos e
daquilo que estes produzem. Para se humanizar, precisa sair cada vez mais dessa esfera das
funções naturais e ampliar o espectro cultural em sua vida. Necessita, portanto, fazer uma
transposição de um plano a outro, ou seja, do social para o pessoal. Conceitos cotidianos e
científicos, valores, crenças, etc., expressos por diferentes signos e traduzindo determinadas
significações, presentes no âmbito público, precisam ser apropriados, internalizados, tornados
particulares pela criança, que a tudo isso atribuirá um dado sentido (Barroco, 2007, p. 253,
grifos da autora).

Portanto, se características humanas individuais são formadas a partir do contexto
sócio-histórico, esse fato torna a tarefa educativa necessária à formação integral da criança,
pois ao aprender, ela adquire muitas dessas características, algumas das quais, para serem
apropriadas, dependem de um ensino intencionalmemte organizado. Assim, é necessário
oportunizar recursos culturais que possibilitem novas apropriações, isto é subjetivações, e
consequentemente novas objetivações para que nesse processo dialético a criança aprenda e se
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desenvolva.
Esse processo de apropriação não é linear, pois a realidade é dialética e sua
compreensão exige captar esse movimento em seus aspectos fundamentais, isto é, a partir de
suas determinações sociais.
Isso significa que o homem, ao produzir as condições de sua existência, ao transformar a
natureza, se apropria dela e se objetiva nela. Essa apropriação e essa objetivação geram no
homem novas necessidades e conduzem a novas formas de ação, num constante movimento de
superação por incorporação. Cada indivíduo nasce situado espacial e temporalmente nesse
processo e, para dele participar, isto é, para se objetivar no interior dele, precisa se apropriar
das objetivações (Duarte, 2007, p. 23).
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desenvolvimento humano a partir das relações sociais estabelecidas ao longo da vida em
sociedade. Além disso, revelam o quanto a aprendizagem e o desenvolvimento estão
relacionados no espaço temporal, geográfico e, sobretudo, socioeconômico.
Entretanto, embora Leontiev deixe claro que a partir do final do processo de
hominização, “as modificações biológicas hereditárias não determinam o desenvolvimento
sócio-histórico do homem e da humanidade” e que as outras forças que movem esse
desenvolvimento são as condições sociohistóricas (Leontiev, 1978, p. 264), ainda hoje, em
pleno século XXI, há grupos enfatizando a questão biológica, quando algum problema se
manifesta no processo de aprendizado.
Esta foi, então, uma primeira questão de pesquisa. Será que na história dos sujeitos
com laudo de dislexia, haveria de fato indícios de problemas de fundo neurológico? Para
concretização da pesquisa buscaram-se os sujeitos envolvidas nesta problemática, não
perdendo a perspectiva da totalidade, pois “a análise dialética da relação entre o singular e o
universal [...] torna possível a construção do conhecimento concreto,[...] por esta via [...] a ênfase
conferida ao particular não se converte no abandono da construção de um saber na perspectiva da
totalidade (Martins, 2006, p. 12). Assim, considerou-se que a análise dos casos envolvidos em

um município poderia contribuir para a compreensão dessas relações no contexto mais amplo,
uma vez que “o indivíduo, apesar de ser único, contém a totalidade social e expressa nas suas
ações, pensamentos e sentimentos [...] que pode revelar algo constitutivo de outros sujeitos
semelhantes” (Aguiar, 2001, p. 140).
A aparência, trazida pelos dados iniciais da pesquisa, revelava, por meio dos laudos
médicos, que algumas crianças apresentavam um transtorno neurológico que as impedia de
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aprender a ler e a escrever adequadamente. A essência veio posteriormente, a partir da análise
dos dados coletados, buscando compreender como se originou o problema da não
aprendizagem: “[...] parte-se do empírico (real aparente), procede-se à sua exegese analítica
(mediações abstratas), retorna-se ao concreto, isto é, à complexidade do real que apenas pôde
ser captada pelos processos de abstração do pensamento” (Martins, 2006, p. 15).
Assim, inicialmente analisou-se a documentação discente de cinco escolas estaduais e
uma escola municipal, buscando verificar quais os alunos que haviam recebido esse laudo em
seu percurso escolar. Constatou-se que, em 2013, 17 alunos da Educação Básica, haviam
recebido o laudo médico de dislexia, no município investigado, os quais correspondiam ao
total da população investigada.
A seguir, procurou-se contato com as famílias desses alunos, buscando resgatar o
histórico do problema: sua origem, encaminhamentos e as consequências do laudo médico
observadas pela família. Entretanto, apenas as mães dispuseram-se a ser entrevistadas
A análise das datas de emissão dos laudos de Dislexia – nos casos em que constavam
essas datas -, e os dados coletados nas entrevistas com as mães revelaram que a maior parte
dos laudos de dislexia (12 casos em 17) foram emitidos quando a criança cursava o final do 5º
ano do Ensino Fundamental, indicando que nos anos iniciais o encaminhamento para a área
médica somente ocorre em última instância.
Os depoimentos das mães reiteram a hipótese de que a questão da dislexia abrange
muito mais fatores de ordem social, política e pedagógica do que fatores biológicos, pois dos
dezessete alunos diagnosticados como disléxicos, apenas 18% apresentaram algum tipo de
dificuldade de ordem biológica antes de entrarem para a escola. Verificou-se que em 82%
dos casos, prevaleceram as indicações de que situações pedagógicas inadequadas,
provavelmente possam ter desencadeado as dificuldades acentuadas na aprendizagem da
leitura e da escrita.
Os relatos demonstraram que muitas famílias não aceitam a dificuldade de
aprendizagem, para algumas mães há o sentimento de menos valia em relação ao filho
disléxico. Essa constatação de maneira alguma pretende indicar que a não aceitação da
condição dos filhos seja voluntária, pois se sabe que a família é uma instituição social e que
“as instituições sociais se fazem e não nascem, que as relações interpessoais são antes relações
sociais, e antes de serem privadas, são históricas” (Barroco, 2012, p. 168, grifos da autora).
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As famílias sofrem junto com a criança esse fracasso e, com o laudo de dislexia,
acabam desculpabilizando-se. Reforça-se assim, a visão organicista que justifica as
desigualdades colocando na própria criança a culpa pelo não aprendizado, sem considerar que
a negação do acesso aos saberes científicos, proporcionado pela leitura e pela escrita,
acarretará acúmulo de defasagens em todas as áreas do conhecimento.
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