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Calendário é usado como ferramenta de ensino

Criança disléxica é mais suscetível 
a ter depressão, conclui dissertação

Conceitos
foram
trabalhados
em salas de
aulas de
séries
iniciais

Em uma sala de aula do 5º ano do 
Ensino Fundamental de uma escola 
municipal de Santa Bárbara d’Oeste, 
interior de São Paulo, o calendário 
não serviu apenas para medir o tempo, 
mas ele também foi utilizado como 
fi o da meada para trabalhar diversos 
conceitos da Física. “Não somente a 
Física foi contemplada, como também 
as Ciências Naturais, Artes, Matemá-
tica, Geografi a, História e Português. 
Ou seja, a proposta permitiu uma 
integração entre as áreas previstas 
para as séries iniciais”, destaca a 
educadora Simone Cristina de Frei-
tas Mesquita, que aplicou o projeto 
“O calendário e a medida do tempo: 
ensino de ciências nos anos iniciais 
do ensino fundamental”, idealizado 
pelo professor do Instituto de Física 
“Gleb Wataghin” (IFGW) Fernando 
J. da Paixão.

O projeto consiste na aplicação 
de dinâmicas para abordar temas do 
cotidiano dos alunos e, assim, des-
pertar a curiosidade deles e motivá-
los na busca por mais conhecimento. 
Os resultados do estudo constam da 
dissertação de mestrado apresentada 
na Faculdade de Educação (FE), que 

O neuropsicólogo Ricardo Franco de Lima: avaliando 31 crianças com o diagnóstico de dislexia

Risco de 
ingressar 
na fase adulta 
com algum
transtorno 
psicológico
também é maior
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Crianças com o diag-
nóstico de dislexia 
são mais propensas a 
desenvolver sintomas 
depressivos, assim 
como também pos-

suem maior risco de passar para a fase 
adulta com um transtorno psicológico 
se a busca por ajuda for demorada. O 
alerta é do neuropsicólogo Ricardo 
Franco de Lima, que avaliou 31 crian-
ças com o diagnóstico de dislexia e 
comparou os resultados com outras 
30 crianças sem nenhum tipo de pro-
blema e que frequentavam uma escola 
pública de Campinas. 

“Em geral, os grupos envolvidos 
na questão não atentam para este 
tipo de avaliação, mas ignorar estes 
aspectos no tratamento da dislexia 
pode acarretar consequências emocio-
nais graves, inclusive fazer com que 
o transtorno permaneça ao longo dos 
anos”, evidencia.   

O estudo apontou ainda uma relação 
entre os sintomas depressivos e as fun-
ções cognitivas de atenção e executivas, 
ou seja, de acordo com a intensidade 
da depressão será o comprometimento 
cognitivo. Por isso, do ponto de vista 
clínico e educacional, os resultados 
da pesquisa indicam a necessidade 
de avaliação e intervenção nesta área, 
de modo a minimizar o sofrimento da 
criança com dislexia na escola. 

As crianças estudadas tinham 
entre sete e 14 anos de idade, sendo 
que o grupo com dislexia foi atendi-
do no Hospital das Clínicas (HC) da 
Unicamp durante três anos. O neurop-
sicólogo explica que lançou mão de 
diversos instrumentos utilizados em 
pesquisas internacionais para chegar 
às conclusões da dissertação de mes-
trado apresentada na Faculdade de 
Ciências Médicas (FCM) e orientada 

pelas professoras Sylvia Maria Ciasca 
e Cíntia Alves Salgado-Azoni.  

Segundo Ricardo Lima, o acom-
panhamento das crianças no Labo-
ratório de Pesquisa em Difi culdade, 
Distúrbios de Aprendizagem e Trans-
tornos de Atenção do Ambulatório de 
Neuro-Difi culdades de Aprendizagem 
é feito por equipe interdisciplinar, da 
qual ele faz parte. A criança passa 
por avaliações com fonoaudiólogos, 

neurologistas, psiquiatras, psicope-
dagoga, fi sioterapeuta e psicólogos 
para que o diagnóstico seja feito de 
maneira cautelosa. “Quando a criança 
chega com a hipótese, só na minha 
área são realizadas seis sessões de 
uma hora para observar o paciente. 
Após avaliações de todos os membros 
da equipe é que a hipótese se confi rma 
ou não”, esclarece Lima. 

Um exemplo é que, dos casos 

atendidos anualmente no HC, em 
apenas aproximadamente 2% o diag-
nóstico é confi rmado. Essas crianças 
muitas vezes, afi rma o neuropsicólo-
go, possuem apenas uma difi culdade 
escolar de ordem pedagógica e não 
um distúrbio relacionado ao Sistema 
Nervoso Central que leva a criança a 
desenvolver um défi cit no aprendi-
zado. Conforme defi nições interna-
cionais no transtorno específi co de 
aprendizagem, a criança apresenta 
comprometimento na aquisição e de-
senvolvimento da linguagem escrita. 
No entanto, ele chama a atenção para 
as avaliações dos sintomas emocio-
nais, uma vez que o estudo indicou 
a vulnerabilidade das crianças dislé-
xicas, justamente pelas difi culdades 
apresentadas na escola. 

As crianças sempre relatam sen-
timentos de que não conseguem 
vencer as suas limitações, se sentem 
inferiores em relação às outras, com-
parando o seu desempenho com o de 
seus pares. Em alguns casos podem 
até apresentar humor deprimido e 
ideias suicidas. “Os pais precisam 
estar atentos a esta questão e se munir 
de conhecimento para lidar com a 
situação”, alerta o neurospsicólogo. 

Outra vertente do estudo propos-
to por Ricardo Lima diz respeito à 
avaliação da atenção e das funções 
executivas das crianças com dislexia. 
São elas: estratégias cognitivas, con-
trole inibitório, planejamento mental, 
memória de trabalho, fl uência verbal 
e fl exibilidade mental. Em todas as 
habilidades, as crianças disléxicas 
apresentaram alterações significa-
tivas, o que ajuda a compreender 
que outros défi cits acompanham a 
alteração no componente fonológico 
da linguagem, problema central da 
dislexia. 

Alunos desenham o Sol com o seu ponto de referência: abordando temas do cotidiano

contou com a orientação do professor 
Jorge Megid Neto e também de Fer-
nando Paixão. 

Professora há 22 anos, Simone 
Mesquita percebia a difi culdade de as 
crianças entenderem em profundidade 
alguns conteúdos relacionados ao mo-
vimento de rotação da Terra, clima e 
temperatura, mesmo fazendo parte do 
dia a dia das pessoas. “Além do mais, 
na minha prática pedagógica, observa-
va o ensino de Ciências marcado pela 
fragmentação do conhecimento e a fal-
ta de contextualização. O aluno recebe 
conceitos totalmente desvinculados da 

realidade em que foram construídos”, 
analisa. Neste sentido, a educadora 
passou a aplicar dinâmicas em busca 
de uma renovação pedagógica e me-
todologias que proporcionassem ao 
aluno uma aprendizagem signifi cativa. 

Durante onze meses, ela traba-
lhou, com 28 crianças de nove a 12 
anos, as anotações coletivas em um 
calendário fixado na sala de aula. 
Os alunos marcavam no início das 
aulas as informações sobre data, ho-
rário do nascer e do pôr-do-sol no 
dia anterior, a temperatura do dia 
obtida através de um termômetro e 

um pequeno desenho de como estava 
o tempo daquele dia. Outra ferramenta 
adotada pela educadora foi a produção 
de desenhos individuais alusivos ao 
clima e a posição do Sol, com um 
ponto de referência sempre no mesmo 
horário do dia. Nestas dinâmicas, a sur-
presa fi cou por conta das curiosidades 
despertadas ao longo dos meses. Simo-
ne conta que as crianças aprenderam e 
perceberam as diferenças de estações 
do ano, levantavam hipóteses e depois 
percebiam na prática os acertos e erros 
das discussões em sala de aula. “Des-
ta forma, o conhecimento foi sendo 

passado de forma integrada e fazendo 
conexões e associações com as várias 
áreas. Sem fugir do conteúdo mínimo 
obrigatório”, explica.

Marcar os movimentos da sombra 
de um objeto fi xo, uma árvore no caso, 
foi outra tarefa das crianças ao longo 
do ano. Isto possibilitou perceber as 
diferenças da posição do Sol em rela-
ção à sombra  no período trabalhado. 
Simone esclarece que um trabalho foi 
sendo introduzido e completando o 
outro de forma gradativa e explicativa. 
“Enquanto eles desenvolviam as tare-
fas e realizavam as discussões sobre 
os resultados, não se apresentava o 
conhecimento pronto. Esperava que 
eles observassem, levantassem hipóte-
ses, analisassem as anotações, trocas-
sem ideias e chegassem às conclusões 
mais acertadas em relação a suas 
hipóteses”, enfatiza. 

Além das metodologias das ano-
tações e desenhos, Simone Mesquita 
também introduziu um quadro de Van 
Gogh, denominado “O semeador”, 
e o poema “Primavera”, de Cecília 
Meireles, que despertaram ainda mais 
o interesse dos alunos. “As atividades 
experimentais e simples permitiram 
que os alunos tirassem suas conclusões 
a partir dos seus dados e produziram 
conhecimentos e vivências inesquecí-
veis”, concluiu a autora da pesquisa. 
(R.C.S.)
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