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Ori em do sistema ner osoOrigem do sistema nervoso



Cél las bási as do Sistema Ner osoCélulas básicas do Sistema Nervoso
•• NeurôniosNeurônios

Neurônios aferente
Neurônios eferente
Neurônios de associação



Cél las bási as do Sistema Ner osoCélulas básicas do Sistema Nervoso
•• CélulasCélulas dada GliaGlia

SistemaSistema nervosonervoso centralcentral
Astrócitos;
Oligodendrócitos;g
Microgliócitos;
Células ependimárias.Células ependimárias.

Sistema nervoso periféricoSistema nervoso periférico
Células satélite;
Cél l d S hCélulas de Schwann.



A PELEA PELEA PELEA PELE



O SISTEMAO SISTEMAO SISTEMAO SISTEMA
MUSCULAR E MUSCULAR E 

ÍÍAS VÍSCERASAS VÍSCERAS



O SISTEMAO SISTEMAO SISTEMAO SISTEMA
VASCULARVASCULAR



O ESQUELETOO ESQUELETOO ESQUELETOO ESQUELETO



O CRÂNIOO CRÂNIOO CRÂNIOO CRÂNIO



BASE DO CRÂNIOBASE DO CRÂNIO ÉÉBASE DO CRÂNIO BASE DO CRÂNIO (ALOJAMENTO DO CÉREBRO)(ALOJAMENTO DO CÉREBRO)



A COLUNA VERTEBRALA COLUNA VERTEBRALA COLUNA VERTEBRALA COLUNA VERTEBRAL





Sistema Nervoso central

•• OrganizaçãoOrganização formulaçãoformulação coordenaçãocoordenação ee envioenvio dede•• Organização,Organização, formulação,formulação, coordenaçãocoordenação ee envioenvio dede
comandoscomandos nervososnervosos;;

•• RecepçãoRecepção interpretaçãointerpretação coordenaçãocoordenação ee organi açãoorgani ação dede•• Recepção,Recepção, interpretação,interpretação, coordenaçãocoordenação ee organizaçãoorganização dede
feedbackfeedback sensorialsensorial..

Sistema nervoso periférico

•• CaptaçãoCaptação ee transmissãotransmissão dosdos estímulosestímulos eferenteseferentes ee
aferentesaferentes;;;;

•• ApresentaApresenta nervosnervos periféricosperiféricos mistosmistos (Partes(Partes sensitivasensitiva ee
motora)motora)motora)motora)..



DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA 
ÉÉNERVOSO PERIFÉRICONERVOSO PERIFÉRICO



O CÉREBROO CÉREBRO



O CÉREBROO CÉREBRO



O CÉREBROO CÉREBRO





A MEDULA ESPINHALA MEDULA ESPINHAL



Sistema nervoso central x Sistema nervoso periféricoSistema nervoso central x Sistema nervoso periférico



Sistema nervoso central x Sistema nervoso periféricoSistema nervoso central x Sistema nervoso periférico



I ã ó iIntegração sensório‐motora



O i “ ” d hO nascimento “prematuro” do ser humano

•• DesenvolvimentoDesenvolvimento dodo SistemaSistema nervosonervoso incompletoincompleto aoao
nascernascer;;

•• CriançaCriança realizarealiza atividadesatividades aa partirpartir dede reflexosreflexos (fome,(fome,çç pp ( ,( ,
evacuação,evacuação, micção,micção, etcetc..));;

•• OO amadurecimentoamadurecimento dodo SistemaSistema nervosonervoso gerageraOO amadurecimentoamadurecimento dodo SistemaSistema nervosonervoso geragera
possibilidadepossibilidade dede interaçãointeração comcom osos sistemassistemas dosdos sentidossentidos
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AA percepçãopercepção dasdas sensaçõessensações dependemdependemp pçp pç çç pp
dodo funcionamentofuncionamento dede receptoresreceptores
espalhadosespalhados pelopelo nossonosso corpocorpo ee dede suasuaespalhadosespalhados pelopelo nossonosso corpocorpo ee dede suasua
ligaçãoligação comcom oo sistemasistema nervoso!nervoso!



NarizNarizNarizNariz
OuvidoOuvido

OlhOlhOlhoOlho

P lP lPelePele

OO ll têtê ??OO queque eleseles têmtêm emem comum?comum?



Receptores sensoriais especiais
•• MaisMais complexos,complexos, relacionadosrelacionados comcom neuroepitélioneuroepitélio

específicoespecífico (tecido(tecido especializado)especializado);;
•• FazemFazem parteparte dosdos órgãosórgãos especiaisespeciais dodo sentidosentido..



1.1. Sistema tátil térmico doloroso;Sistema tátil térmico doloroso;

2.2. Sistema de equilíbrio associado ao reflexo Sistema de equilíbrio associado ao reflexo 

postural;postural;postural;postural;

3.3. Visão;Visão;

4.4. Audição;Audição;

5.5. Gustação;Gustação;

66 OlfatoOlfato6.6. Olfato.Olfato.



Si á il é i d lSistema tátil térmico doloroso
•• ReceptoresReceptores periféricosperiféricos (mecanoceptores(mecanoceptores;;

termoceptorestermoceptores;; nociceptores)nociceptores);;termoceptorestermoceptores;; nociceptores)nociceptores);;
•• ViasVias aferentesaferentes (sensoriais)(sensoriais);;
•• InterpretaçãoInterpretação corticalcortical ouou medularmedular dodo estímuloestímulo•• InterpretaçãoInterpretação corticalcortical ouou medularmedular dodo estímuloestímulo

Sistema de equilíbrio associado ao reflexo posturalSistema de equilíbrio associado ao reflexo postural
•• CerebeloCerebelo;;
•• CanaisCanais semisemi circularescirculares dodo ouvidoouvido internointerno (linfa)(linfa);;•• CanaisCanais semisemi‐‐circularescirculares dodo ouvidoouvido internointerno (linfa)(linfa);;
•• ViasVias aferentesaferentes (sensoriais)(sensoriais);;
•• InterpretaçãoInterpretação corticalcortical dodo estímuloestímulo•• InterpretaçãoInterpretação corticalcortical dodo estímuloestímulo





Sistema visual

•• ReceptoresReceptores periféricosperiféricos;;ReceptoresReceptores periféricosperiféricos;;

•• TrajetoTrajeto aferenteaferente (sensitivo)(sensitivo) atéaté oo SNCSNC;;

InterpretaçãoInterpretação dasdas informaçõesinformações nono lobolobo occipitaloccipital dodo•• InterpretaçãoInterpretação dasdas informaçõesinformações nono lobolobo occipitaloccipital dodo
encéfaloencéfalo

Sistema auditivo

•• ReceptoresReceptores periféricosperiféricos;;

•• TrajetoTrajeto aferenteaferente (sensitivo)(sensitivo) atéaté oo SNCSNC;;•• TrajetoTrajeto aferenteaferente (sensitivo)(sensitivo) atéaté oo SNCSNC;;

•• InterpretaçãoInterpretação dasdas informaçõesinformações nono lobolobo temporaltemporal dodo
encéfaloencéfaloencéfaloencéfalo







Sistema gustativo

•• ReceptoresReceptores periféricosperiféricos;;ReceptoresReceptores periféricosperiféricos;;

•• TrajetoTrajeto aferenteaferente (sensitivo)(sensitivo) atéaté oo SNCSNC;;

InterpretaçãoInterpretação dasdas informaçõesinformações nono lobolobo temporaltemporal dodo•• InterpretaçãoInterpretação dasdas informaçõesinformações nono lobolobo temporaltemporal dodo
encéfaloencéfalo

Sistema olfativo

•• ReceptoresReceptores periféricosperiféricos;;

•• TrajetoTrajeto aferenteaferente (sensitivo)(sensitivo) atéaté oo SNCSNC;;•• TrajetoTrajeto aferenteaferente (sensitivo)(sensitivo) atéaté oo SNCSNC;;

•• InterpretaçãoInterpretação dasdas informaçõesinformações nono lobolobo temporaltemporal dodo
encéfaloencéfaloencéfaloencéfalo







Receptores sensoriais gerais
•• OcorremOcorrem emem todotodo corpo,corpo, havendohavendo maiormaior concentraçãoconcentração nana pele,pele,

apresentandoapresentando‐‐sese sobsob osos seguintesseguintes tipostipos::apresentandoapresentando sese sobsob osos seguintesseguintes tipostipos::

MecanoceptoresMecanoceptores == sensíveissensíveis aa estímulosestímulos táteistáteis;;

TermoceptoresTermoceptores == sensíveissensíveis aa estímulosestímulos térmicostérmicos;;

NociceptoresNociceptores == sensíveissensíveis aa estímulosestímulos dolorososdolorosos;;

ReceptoresReceptores muscularesmusculares == sensíveissensíveis àà atividadeatividade muscularmuscular;;

ReceptoresReceptores articularesarticulares == sensíveissensíveis àà atividadeatividade articulararticular (movimento)(movimento);;ReceptoresReceptores articularesarticulares sensíveissensíveis àà atividadeatividade articulararticular (movimento)(movimento);;

ReceptoresReceptores visceraisviscerais == garantemgarantem aa sensibilidadesensibilidade dosdos órgãosórgãos internosinternos..



Ci i iCircuitos neuronais

•• SinápsesSinápses == ligaçãoligação entreentre neurôniosneurônios;;

•• ManutençãoManutenção dosdos circuitoscircuitos atividadeatividade‐‐dependentedependente;;

•• TeoriaTeoria dada “sobrevivência“sobrevivência sináptica”sináptica”..TeoriaTeoria dada sobrevivênciasobrevivência sinápticasináptica ..



Integração entre o sistema nervoso central e os Integração entre o sistema nervoso central e os 
receptores periféricos receptores periféricos –– “Mapa cerebral”“Mapa cerebral”
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Plasti idade erebralPlasticidade cerebral
•• AlteraçõesAlterações vitalíciasvitalícias dada estruturaestrutura cerebralcerebral (especialmente(especialmente
córtexcórtex porçãoporção cerebralcerebral maismais externa)externa) queque acompanhamacompanhamcórtexcórtex == porçãoporção cerebralcerebral maismais externa)externa) queque acompanhamacompanham
aa experiênciaexperiência;;

•• Aparentemente,Aparentemente, oo maiormaior númeronúmero dede sinapsessinapses resultaresulta dede
maiormaior processamentoprocessamento sensorialsensorial emem umum ambienteambientemaiormaior processamentoprocessamento sensorialsensorial emem umum ambienteambiente
complexocomplexo ee estimulanteestimulante;;

•• LuriaLuria ((19841984)) relacionourelacionou processosprocessos (atenção,(atenção, percepçãopercepção ee
memória)memória) comocomo basesbases neuropsicológicasneuropsicológicas paraparamemória)memória) comocomo basesbases neuropsicológicasneuropsicológicas parapara
aprendizagem,aprendizagem, poispois permitempermitem funçõesfunções comocomo::



1.1. SeleçãoSeleção dede elementoselementos parapara atividadeatividade mentalmental;;

2.2. ManutençãoManutenção dodo organismoorganismo sobsob estadoestado dede alertaalerta ee
vigíliavigília;;vigíliavigília;;

33 Di ti ãDi ti ã dd tt i ii i ãã tt3.3. DistinçãoDistinção dede aspectosaspectos essenciaisessenciais ee comparaçãocomparação entreentre
objetosobjetos;;

4.4. FormulaçãoFormulação ee comparaçãocomparação dede hipóteseshipóteses ee aa fixaçãofixação dada
informação,informação, considerandoconsiderando aa quantidadequantidade ee aa duraçãoduração dede
seuseu armazenamentoarmazenamento..
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A di M ó i i lA di M ó i i lAprendizagem e Memória, igual ou Aprendizagem e Memória, igual ou 
diferente?diferente?

AprendizagemAprendizagem:: MecanismoMecanismo neuralneural pelopelo qualqual oo
indivíduoindivíduo alteraaltera seuseu comportamentocomportamento comocomo resultadoresultado dadapp
experiênciaexperiência..

MemóriaMemória:: RefereRefere--sese aosaos mecanismosmecanismos dede
armazenamentoarmazenamento parapara aquiloaquilo queque foifoi aprendidoaprendido..pp qq qq pp



OO córtexcórtex cerebralcerebral

•• RelacionaRelaciona--sese àà aprendizagemaprendizagem ee memóriamemória;;

•• OcupaOcupa volumevolume dede 600600 cmcm33 ee 25002500cmcm22 dede áreaárea

superficialsuperficial;;superficialsuperficial;;

•• SuaSua superfíciesuperfície éé altamentealtamente convolutaconvoluta ee estáestá dobradadobrada

emem cristascristas conhecidasconhecidas comocomo giros,giros, osos quaisquais sãosão

separadasseparadas porpor ranhurasranhuras chamadaschamadas dede sulcossulcos (rasas)(rasas)separadasseparadas porpor ranhurasranhuras chamadaschamadas dede sulcossulcos (rasas)(rasas)

ouou fissurasfissuras (profundas)(profundas);;

•• DivididoDividido emem 22 hemisférioshemisférios;;

•• SubdivididoSubdividido emem váriosvários loboslobos:: frontalfrontal parietalparietal•• SubdivididoSubdividido emem váriosvários loboslobos:: frontal,frontal, parietal,parietal,

temporal,temporal, occipitaloccipital ee ínsulaínsula





F õ d l b d ó t b lF õ d l b d ó t b lFunções dos lobos do córtex cerebralFunções dos lobos do córtex cerebral
1. Lobo frontal1. Lobo frontal

F ãF ã ll dd l j tl j t ãã dd tt•• FunçãoFunção geralgeral dede planejamentoplanejamento ee execuçãoexecução dosdos atosatos
motoresmotores voluntáriosvoluntários;;
R á lR á l f õf õ t t it t i•• ResponsávelResponsável porpor funçõesfunções comportamentaiscomportamentais;;

•• NelaNela localizalocaliza--sese aa áreaárea dede BrocaBroca (expressão(expressão dada
li )li )linguagem)linguagem)..

2 L b i t l2 L b i t l2. Lobo parietal2. Lobo parietal
•• FunçãoFunção geralgeral dede processamentoprocessamento ee percepçãopercepção dada

i f ãi f ã t i lt i linformaçãoinformação somatosensorialsomatosensorial;;
•• FazFaz conexõesconexões comcom lobolobo frontalfrontal (afeta(afeta aa atividadeatividade

tt l tá i )l tá i ) i it li it l ( ili( ili i t ãi t ãmotoramotora voluntária)voluntária) ee occipitaloccipital (auxilia(auxilia nana orientaçãoorientação
visualvisual dosdos movimentosmovimentos voluntários)voluntários)..



3 L b i it l3 L b i it l3. Lobo occipital3. Lobo occipital
•• SuaSua funçãofunção primáriaprimária éé oo processamentoprocessamento ee percepçãopercepção

dd i f ãi f ã i li ldada informaçãoinformação visualvisual..

4 L b t l4 L b t l4. Lobo temporal4. Lobo temporal
•• DesempenhaDesempenha funçõesfunções diversificadasdiversificadas::

A di ãA di ã•• AudiçãoAudição;;
•• ProcessamentoProcessamento dada informaçãoinformação vestibularvestibular;;

P tP t i li l dd dd ii (E(E•• ProcessamentoProcessamento visualvisual dede ordemordem superiorsuperior (Ex(Ex::
reconhecimentoreconhecimento dede faces)faces)..

E l bE l b áá dd W i kW i k ( ã( ã dd•• EnglobaEngloba aa áreaárea dede WernickWernick (compreensão(compreensão dada
linguagemlinguagem..
Si tSi t lí bilí bi t tt t i li l SNASNA•• SistemaSistema límbicolímbico –– comportamentocomportamento emocionalemocional ee SNASNA

•• RegiãoRegião dodo hipocampohipocampo -- aprendizadoaprendizado ee memóriamemória



) A dia) Aprendizagem

•• NãoNão‐‐associativaassociativa:: independeindepende dede umauma relaçãorelação entreentre oo queque éé
aprendidoaprendido ee algumalgum outrooutro estímuloestímulo
HabituaçãoHabituação (Ex(Ex:: tictic‐‐tactac dede umum relógio)relógio)

SensitizaçãoSensitização (Ex(Ex:: palmadapalmada == maiormaior respostaresposta aa estímulosestímulos posterioresposteriores
semelhantes)semelhantes)

•• AssociativaAssociativa:: ocorreocorre quandoquando oo processoprocesso dede aprendizagemaprendizagem
envolveenvolve algumaalguma relaçãorelação entreentre osos estímulosestímulos
CondicionamentoCondicionamento clássicoclássico (Ex(Ex:: sinosino ee cãocão famintofaminto dede Pavlov)Pavlov)

CondicionamentoCondicionamento instrumentalinstrumental:: reforçoreforço positivopositivo xx reforçoreforço negativonegativo
(Ex(Ex:: peixepeixe aa golfinhogolfinho –– castigo)castigo)



b) Memória

•• MemóriaMemória aa curtocurto prazoprazo:: dadadada atravésatravés dede atividadeatividade neuralneuralMemóriaMemória aa curtocurto prazoprazo:: dadadada atravésatravés dede atividadeatividade neuralneural

emem andamentoandamento (minutos)(minutos)

•• MemóriaMemória aa longolongo prazoprazo:: podepode envolverenvolver mudançasmudanças•• MemóriaMemória aa longolongo prazoprazo:: podepode envolverenvolver mudançasmudanças

estruturaisestruturais nono sistemasistema nervoso,nervoso, umauma vezvez queque essaessa formaforma

dede memóriamemória podepode permanecerpermanecer intacta,intacta, mesmomesmo apósapós

eventoseventos queque rompemrompem aa memóriamemória dede curtocurto prazoprazoeventoseventos queque rompemrompem aa memóriamemória dede curtocurto prazoprazo



Plasticidade neural pós‐lesão do sistema nervoso central

•• LesãoLesão dodo sistemasistema nervosonervoso podepode induzirinduzir remodelamentoremodelamentoLesãoLesão dodo sistemasistema nervosonervoso podepode induzirinduzir remodelamentoremodelamento

dasdas viasvias neuraisneurais (plasticidade(plasticidade neural),neural), alterandoalterando assimassim oo

comportamentocomportamento;;

•• EstímuloEstímulo‐‐dependentedependente;;EstímuloEstímulo dependentedependente;;

•• CapacidadeCapacidade maiormaior nono cérebrocérebro emem desenvolvimento,desenvolvimento,

porémporém certocerto graugrau dede plasticidadeplasticidade permanecepermanece nono cérebrocérebro

adultoadultoadultoadulto..



“Experiências com macacos indicam que quantoExperiências com macacos indicam que quanto
maior o n° de problemas enfrentados por eles, mais
rapidamente eles aprendiam como resolver um novop p
problema” (Catania AC, 1999)

•• QuandoQuando oo macacomacaco tinhatinha aprendidoaprendido aa solucionarsolucionar osos
primeirosprimeiros problemas,problemas, tudotudo oo queque eleele tinhatinha dede aprenderaprenderpp pp qq pp
emem qualquerqualquer novonovo problemaproblema eraera qualqual oo estímuloestímulo queque
estavaestava correlacionadocorrelacionado aoao reforçoreforço



“Experiências com ratos que recebem choquesExperiências com ratos que recebem choques
inevitáveis e inescapáveis aparentemente
aprenderam que suas respostas não tinhamp q p
conseqüência” (Catania AC, 1999)

•• RatosRatos tornavamtornavam‐‐sese inertes,inertes, semsem respostaresposta dede esquivaesquiva



A APRENDIZAGEM DEPENDE DOS SISTEMASA APRENDIZAGEM DEPENDE DOS SISTEMAS 
SENSORIAIS DO ORGANISMO?

•• EvidentementeEvidentemente umum pombopombo temtem maiormaior probabilidadeprobabilidade
dd dd tí ltí l i ii idede responderresponder aa estímulosestímulos visuaisvisuais queque umum morcego,morcego,
enquantoenquanto oo morcegomorcego temtem maiormaior probabilidadeprobabilidade dodo
queque umum pombopombo dede responderresponder aa estímulosestímulos auditivosauditivosqueque umum pombopombo dede responderresponder aa estímulosestímulos auditivosauditivos



PRINCIPAIS CAUSAS DAS DIFICULDADES PRINCIPAIS CAUSAS DAS DIFICULDADES 
DE APRENDIZAGEM E DE AJUSTAMENTODE APRENDIZAGEM E DE AJUSTAMENTODE APRENDIZAGEM E DE AJUSTAMENTO DE APRENDIZAGEM E DE AJUSTAMENTO 

ESCOLARESCOLAR



•• CausasCausas físicasfísicas:: sãosão aquelasaquelas representadasrepresentadas pelaspelas
perturbaçõesperturbações somáticassomáticas transitóriastransitórias (febre(febre dordor dedeperturbaçõesperturbações somáticassomáticas transitóriastransitórias (febre,(febre, dordor dede
ouvido,ouvido, etcetc..)) ouou permanentespermanentes (falta(falta dede umum órgãoórgão ouou
membromembro etcetc ));;membro,membro, etcetc..));;

•• CausasCausas emocionaisemocionais:: sãosão distúrbiosdistúrbios psicológicos,psicológicos, ligadosligados àsàs

õõ ii dd i di ídi di íd ààemoçõesemoções ee aosaos sentimentossentimentos dosdos indivíduosindivíduos ee àà suasua

personalidadepersonalidade



CC i ii i ãã dd di ú bidi ú bi ii•• CausasCausas sensoriaissensoriais:: sãosão todostodos osos distúrbiosdistúrbios queque atingematingem osos
órgãosórgãos dosdos sentidossentidos;;

•• CausasCausas neurológicasneurológicas perturbaçõesperturbações dodo sistemasistema nervosonervoso•• CausasCausas neurológicasneurológicas:: perturbaçõesperturbações dodo sistemasistema nervoso,nervoso,

tantotanto dodo cérebro,cérebro, comocomo dede cerebelo,cerebelo, medulamedula ee nervosnervos;;

•• CausasCausas intelectuaisintelectuais ouou cognitivascognitivas:: sãosão aquelasaquelas queque dizemdizem

respeitorespeito àà inteligênciainteligência dodo indivíduoindivíduopp gg



CAUSAS SENSORIAIS OU PERCEPTIVASCAUSAS SENSORIAIS OU PERCEPTIVAS



SãoSão todastodas asas causascausas queque envolvemenvolvem distúrbiosdistúrbios dosdos órgãosórgãos
dosdos sentidossentidos ee suassuas ligaçõesligações comcom oo sistemasistema nervosonervoso
central,central, comcom asas áreasáreas sensoriais,sensoriais, ee comcom osos movimentosmovimentos

1. Visão

•• DéficitDéficit sensorialsensorial dosdos maismais severosseveros

CC hh bl ?bl ?•• ComoComo reconhecerreconhecer esteeste problema?problema?

AparênciaAparência::pp

apresentaapresenta olhosolhos vermelhos,vermelhos, pálpebraspálpebras inchadasinchadas ee

ff llfrequentementefrequentemente terçolterçol;;



OlhOlh i fl di fl d l i j dl i j d t ábit ábiOlhosOlhos inflamados,inflamados, lacrimejadoslacrimejados ouou estrábicosestrábicos..

ReclamaçõesReclamações::

DorDor dede cabeça,cabeça, tonturatontura ouou náuseanáusea;;

IncapacidadeIncapacidade dede enxergarenxergar oo queque estáestá escritoescrito;;pp gg qq ;;

ArdumeArdume ouou coceiracoceira nosnos olhosolhos;;

VisãoVisão nubladanublada;;

TonturaTontura quandoquando andamandam dede carrocarroTonturaTontura quandoquando andamandam dede carrocarro..

ComportamentoComportamento



11ºº ii11ºº grupogrupo ‐‐ criançascrianças cegascegas
•• IncapacidadeIncapacidade dede estudoestudo emem colégioscolégios regularesregulares;;
•• AprendizagemAprendizagem dodo alfabetoalfabeto BraileBraile

22ºº grupogrupo ‐‐ criançascrianças comcom visãovisão subnormalsubnormal (até(até 3030%%))
•• CapacidadeCapacidade dede estudoestudo emem colégioscolégios regularesregulares;;•• CapacidadeCapacidade dede estudoestudo emem colégioscolégios regularesregulares;;
•• UtilizaçãoUtilização dede cadernocaderno (linhas(linhas grossas,grossas, negrasnegras aa 1515‐‐1515

cm)cm) ee lápislápis (nº(nº 11)) específicosespecíficoscm)cm) ee lápislápis (nº(nº 11)) específicosespecíficos

33ºº grupogrupo ‐‐ criançascrianças portadorasportadoras dede doençasdoenças ocularesoculares
•• TemporáriasTemporárias (afetam(afetam aa aprendizagemaprendizagem nono período)período)::

conjuntivite,conjuntivite, terçolterçol ee iriteirite;;



P tP t ll t tt t i f tili f til ( id d( id d dd•• PermanentesPermanentes:: glaucoma,glaucoma, cataratacatarata infantilinfantil (opacidade(opacidade dodo
cristalino),cristalino), deslocamentodeslocamento dede retina,retina, tracomatracoma (moléstia(moléstia
infecciosainfecciosa ee contagiosa)contagiosa) uveíteuveíte toxoplasmosetoxoplasmose (gatos)(gatos) eeinfecciosainfecciosa ee contagiosa),contagiosa), uveíte,uveíte, toxoplasmosetoxoplasmose (gatos)(gatos) ee
saramposarampo

44ºº grupogrupo ‐‐ criançascrianças portadorasportadoras dede outrasoutras patologiaspatologias ocularesoculares
•• HipermetropiaHipermetropia:: dificuldadedificuldade dede enxergarenxergar dede pertoperto

(escrita,(escrita, letrasletras ee desenhosdesenhos bembem grandes)grandes);;
•• AstigmatismoAstigmatismo :: dificuldadedificuldade dede enxergarenxergar nana claridadeclaridade;;
•• MiopiaMiopia:: éé aa deficiênciadeficiência dada visãovisão parapara longelonge (escrita,(escrita,pp pp gg

letrasletras ee desenhosdesenhos bembem pequenos)pequenos)



2. Equilíbrio associado à visão

•• CaptaçãoCaptação dosdos estímulosestímulos atravésatravés dodo ouvidoouvido internointerno atéatéCaptaçãoCaptação dosdos estímulosestímulos atravésatravés dodo ouvidoouvido internointerno atéaté

cerebelocerebelo;;

•• VisãoVisão auxiliaauxilia nesteneste processoprocesso (fechar(fechar olhosolhos == queda)queda);;

•• RiscoRisco dede tonturastonturas quedasquedas ee acidentesacidentes alémalém dede náuseanáusea ee•• RiscoRisco dede tonturas,tonturas, quedasquedas ee acidentes,acidentes, alémalém dede náuseanáusea ee

vômitovômito;;

•• ImplicaImplica nana aprendizagemaprendizagem porpor gerargerar debilidadedebilidade;;

•• PodePode impossibilitarimpossibilitar aa práticaprática dede educaçãoeducação físicafísica



3. Audição

•• AoAo ladolado dada visão,visão, aa audiçãoaudição éé prépré‐‐requisitorequisito parapara aa leituraleitura ee

ititescritaescrita

SurdezSurdez congênitacongênita::

AA criançacriança demonstrademonstra ligeiroligeiro atrasoatraso mentalmental queque vaivai desaparecendodesaparecendo comcom aa

idadeidade;;;;

SurdezSurdez adquiridaadquirida::

CausadaCausada porpor traumastraumas externosexternos ouou infecçõesinfecções nono sistemasistema dada audiçãoaudição;;CausadaCausada porpor traumastraumas externosexternos ouou infecçõesinfecções nono sistemasistema dada audiçãoaudição;;

00‐‐22 anosanos:: comprometimentocomprometimento intelectualintelectual

55‐‐1010 anosanos:: ocasionaocasiona insegurança,insegurança, ansiedadeansiedade ee muitamuita dependênciadependência dodo

adultosadultos



4. Tato

•• SeuSeu comprometimentocomprometimento éé causadocausado porpor queimadurasqueimaduras profundasprofundas ouou

acidenteacidente queque prejudiqueprejudique asas terminaçõesterminações nervosasnervosas dada pelepele;;

•• DéficitDéficit parapara reconhecerreconhecer diferentesdiferentes texturastexturas..DéficitDéficit parapara reconhecerreconhecer diferentesdiferentes texturastexturas..

5 Olf t5. Olfato

•• ImplicaImplica nana discriminaçãodiscriminação dodo cheirocheiro dede substânciassubstâncias

5. Gustação5. Gustação

•• FaltaFalta dede prazerprazer nasnas refeiçõesrefeições ‐‐ inapetênciainapetência –– fraquezafraqueza (prejuízo(prejuízo nosnos
estudos)estudos)



Faculdade São LuisFaculdade São Luis
Centro de Centro de PósPós‐‐graduaçãograduação e Pesquisae Pesquisa

Curso de Curso de PósPós‐‐graduaçãograduação latulatu‐‐sensosenso em em PsicopedagogiaPsicopedagogia ClinicoClinico‐‐
institucionalinstitucional

Distúrbios relevantes no processo de Distúrbios relevantes no processo de 
aprendizagemaprendizagemaprendizagemaprendizagem

MSc Carlos Michell Tôrres SantosMSc Carlos Michell Tôrres SantosMSc. Carlos Michell Tôrres SantosMSc. Carlos Michell Tôrres Santos



Aprendizagem específica
Aprendizagem inespecíficaAprendizagem inespecífica

S j it à i fl ê i d f t i t t i iSujeita à influência de fatores internos, externos, sociais e 
individuais



AA ó ió i l il i didi àà ãã ((•• AA memóriamemória relacionarelaciona‐‐sese diretamentediretamente àà atençãoatenção (tronco(tronco
encefálicoencefálico ++ lobolobo frontal)frontal) ee motivaçãomotivação;;

CurtoCurto prazoprazo == duraçãoduração dede segundossegundos aa minutosminutos;;

LongoLongo prazoprazo == diasdias aa anosanos;; REPETIÇÃOREPETIÇÃO

AssociativaAssociativa (decorar)(decorar);;

SistemasSistemas dede conhecimentoconhecimento (entender)(entender);;( )( )

MemóriaMemória episódicaepisódica (de(de fatosfatos marcantes)marcantes)pp (( ))



•• ImportânciaImportância dosdos exercíciosexercícios cerebraiscerebrais nosnospp
processosprocessos mnemônicosmnemônicos;;

AA hiperatividadehiperatividade ee aa aprendizagemaprendizagem
DiferenciarDiferenciar::

•• HiperatividadeHiperatividade fisiológicafisiológica (processo(processo dedepp gg (p(p
desenvolvimentodesenvolvimento dada criança)criança);;

•• HiperatividadeHiperatividade orgânicaorgânica primáriaprimária (fatores(fatores
genéticos)genéticos);;genéticos)genéticos);;

•• HiperatividadeHiperatividade provenienteproveniente dede conflitosconflitos ouou
secundáriasecundária (dinâmica(dinâmica familiar)familiar)



TDAHTDAH –– transtornotranstorno dodo déficitdéficit dede atençãoatenção eeçç
hiperatividadehiperatividade ((33%%--66%%))

• Hereditário, atingindo mais meninos queHereditário, atingindo mais meninos que
meninas, em crianças de inteligência média ou
superior à média;superior à média;

O desenvolvimento nos primeiros anos de vida• O desenvolvimento nos primeiros anos de vida
é normal, somente mais tarde os automatismos
são realizados de forma mais lenta e imprecisa;são realizados de forma mais lenta e imprecisa;

• O problema motor é associado a déficit da
organização espaço-temporal:
–– IncapacidadeIncapacidade dede reconhecerreconhecer símbolossímbolos gráficosgráficos semelhantessemelhantes..



AA bid dbid d éé tt tt•• AA comorbidadecomorbidade éé presentepresente parapara outrosoutros
transtornostranstornos psiquiátricos,psiquiátricos, emem especialespecial osos
t tt t dd hh t tt t iitranstornostranstornos dede humor,humor, transtornostranstornos ansiososansiosos ee
transtornostranstornos disruptivosdisruptivos dodo comportamentocomportamento;;

•• TendênciaTendência aa comportamentocomportamento agressivoagressivo ee
itiiti b ib i tt titi i ti topositivo,opositivo, baixabaixa autoauto--estimaestima ee sintomassintomas

depressivosdepressivos;;

•• IndicaçõesIndicações terapêuticasterapêuticas primáriasprimárias::
i t i id di t i id d i t ii t i i d ii d ipsicomotricidade,psicomotricidade, psicoterapia,psicoterapia, psicopadagogiapsicopadagogia

ee práticaprática dede esportesesportes





EXERCÍCIO FÍSICO POTENCIALIZA O APRENDIZADO E
MEMÓRIAMEMÓRIA

•• EstímuloEstímulo àsàs áreasáreas cerebraiscerebrais responsáveisresponsáveis porpor taistaisEstímuloEstímulo àsàs áreasáreas cerebraiscerebrais responsáveisresponsáveis porpor taistais
processosprocessos;;

ESPORTE E A SAÚDE DO CÉREBRO

•• AumentoAumento dada massamassa cinzentacinzenta comcom exercícioexercício físicofísico
(plasticidade)(plasticidade);;

•• EmEm judocasjudocas esseesse aumentoaumento éé refletidorefletido nasnas áreasáreas
tt i tii ti bb ll áámotorasmotoras ee associativas,associativas, bembem comocomo emem algumasalgumas áreasáreas

dodo planejamentoplanejamento ee concentraçãoconcentração;;

• VAYNMAN S, YING Z, GOMEZ-PINILLA F. Neuroscience, v. 122, p. 647-657, 2003.



•• EmEm maratonistasmaratonistas houvehouve diminuiçãodiminuição dede volumevolume nono•• EmEm maratonistasmaratonistas houvehouve diminuiçãodiminuição dede volumevolume nono
lobolobo temporaltemporal (memória),(memória), todaviatodavia havendohavendo ganhoganho
substancialsubstancial emem cerebelocerebelo ee lobolobo frontalfrontal;;;;

•• ComparandoComparando‐‐sese osos doisdois gruposgrupos oo ganhoganho dede volumevolumepp g pg p gg
cerebralcerebral foifoi maiormaior parapara judocas,judocas, nasnas regiõesregiões cerebraiscerebrais ee
cerebelocerebelo;;

•• ImportânciaImportância dede estudosestudos parapara direcionardirecionar práticaprática
esportivaesportiva específicaespecífica emem cadacada distúrbiodistúrbio relevanterelevante nonoesportivaesportiva específicaespecífica emem cadacada distúrbiodistúrbio relevanterelevante nono
processoprocesso dede aprendizagemaprendizagem (Ex(Ex:: JudôJudô parapara criançascrianças comcom
TDAH)TDAH)))



A Comunicação Verbal e não-verbal 
A Comunicação é entendida como a 
transmissão de estímulos e respostas 
provocadas, através de um sistema 
completa ou parcialmente compartilhado. 
É todo o processo de transmissão e troca 
de mensagens entre seres humanos. 
Esquema da Comunicação de R. 
Jakobson: 

 Contexto  
Emissor MensagemReceptor
 Contato  
 Código  

Para se estabelecer comunicação, tem de 
ocorrer um conjunto de elementos 
constituídos por: um emissor (ou 
destinador), que produz e emite uma 
determinada mensagem, dirigida a um 
receptor (ou destinatário). Mas para que a 
comunicação se processe efetivamente 
entre estes dois elementos, deve a 
mensagem ser realmente recebida e 
decodificada pelo receptor, por isso é 



necessário que ambos estejam dentro do 
mesmo contexto (devem ambos conhecer 
os referentes situacionais), devem utilizar 
um mesmo código (conjunto estruturado 
de signos) e estabelecerem um efetivo 
contato através de um canal de 
comunicação. Se qualquer um destes 
elementos ou fatores falhar, ocorre uma 
situação de ruído na comunicação, 
entendido como todo o fenômeno que 
perturba de alguma forma a transmissão 
da mensagem e a sua perfeita recepção ou 
decodificação por parte do receptor.  

 
QUESTIONAMENTOS: 
1. EM QUAL PARTE DESTE CONJUNTO 
DE ELEMENTOS O SISTEMA NERVOSO 
CENTRAL ESTÁ ENVOLVIDO? 
2. EM QUAL PARTE DESTE CONJUNTO 
DE ELEMENTOS O SISTEMA NERVOSO 
PERIFÉRICO ESTÁ ENVOLVIDO? 
 



Elementos da Comunicação: 
- Codificar: transformar, num código 
conhecido, a intenção da comunicação ou 
elaborar um sistema de signos; 
- Decodificar: decifrar a mensagem, 
operação que depende do repertório 
(conjunto estruturado de informação) de 
cada pessoa; 
- Feedback: corresponde à informação que 
o emissor consegue obter e pela qual sabe 
se a sua mensagem foi captada pelo 
receptor. 
LINGUAGEM VERBAL: as dificuldades de 
comunicação ocorrem quando as palavras 
têm graus distintos de abstração e 
variedade de sentido. O significado das 
palavras não está nas mesmas, mas nas 
pessoas (no repertório de cada um e que 
lhe permite decifrar e interpretar as 
palavras); 

QUESTIONAMENTO: 



1. O NÚMERO DE LIGAÇÕES ENTRE 
NEURÔNIOS (SINÁPSES) INFLUENCIA 
NESTE PROCESSO? 

 
LINGUAGEM NÃO-VERBAL: as pessoas 
não se comunicam apenas por palavras. 
Os movimentos faciais e corporais, os 
gestos, os olhares, a entoação são 
também importantes: são os elementos 
não verbais da comunicação.  
Os significados de determinados gestos e 
comportamentos variam muito de uma 
cultura para outra e de época para época. 
A comunicação verbal é plenamente 
voluntária; o comportamento não-verbal 
pode ser uma reação involuntária ou um 
ato comunicativo propositado. 
Alguns psicólogos afirmam que os sinais 
não-verbais têm as funções específicas de 
regular e encadear as interações sociais e 
de expressar emoções e atitudes 
interpessoais. 



a) expressão facial: não é fácil avaliar as 
emoções de alguém apenas a partir da sua 
expressão fisionômica. Por vezes os 
rostos transmitem espontaneamente os 
sentimentos, mas muitas pessoas tentam 
inibir a expressão emocional. 
b) movimento dos olhos: desempenha um 
papel muito importante na comunicação. 
Um olhar fixo pode ser entendido como 
prova de interesse, mas noutro contesto 
pode significar ameaça ou provocação. 
Desviar os olhos, enquanto o emissor fala, 
é uma atitude que tanto pode transmitir a 
idéia de submissão como a de 
desinteresse. 
c) movimentos da cabeça: tendem a 
reforçar e sincronizar a emissão de 
mensagens. 
d) postura e movimentos do corpo: os 
movimentos corporais podem fornecer 
pistas mais seguras do que a expressão 
facial para se detectar determinados 
estados emocionais. Por ex.: inferiores 



hierárquicos adotam posturas atenciosas e 
mais rígidas do que os seus superiores, 
que tendem a mostrar-se descontraídos. 
e) comportamentos não-verbais da voz: a 
entoação (qualidade, velocidade e ritmo da 
voz) revela-se importante no processo de 
comunicação. Uma voz calma geralmente 
transmite mensagens mais claras do que 
uma voz agitada. 
f) a aparência: a aparência de uma pessoa 
reflete normalmente o tipo de imagem que 
ela gostaria de passar. Através do 
vestuário, penteado, maquiagem, 
apetrechos pessoais, postura, gestos, 
modo de falar, etc, as pessoas criam uma 
projeção de como são e de como 
gostariam de ser tratadas. As relações 
interpessoais serão menos tensas se a 
pessoa fornecer aos outros a sua projeção 
particular e se os outras respeitarem essa 
projeção. 
Conclusão: na interação pessoal, tanto os 
elementos verbais como os não-verbais 



são importantes para que o processo de 
comunicação seja eficiente. 

QUESTIONAMENTO: 
1. EM RELAÇÃO AO PROCESSO DE 
APRENDIZAGEM, QUAL A DIFERENÇA 
ENTRE O “SURDO-MUDO” E O 
ACOMETIDO POR DÉFICIT NEUROLÓGICO 
SEVERO? 
 



Faculdade São LuisFaculdade São Luis
Centro de Centro de PósPós‐‐graduaçãograduação e Pesquisae Pesquisa

Curso de Curso de PósPós‐‐graduaçãograduação latulatu‐‐sensosenso em em PsicopedagogiaPsicopedagogia ClinicoClinico‐‐
institucionalinstitucional

Aspectos neurológicos da comunicação Aspectos neurológicos da comunicação 
verbal e escritaverbal e escritaverbal e escritaverbal e escrita

MScMSc CarlosCarlos MichellMichell Tôrres SantosTôrres SantosMScMSc. Carlos . Carlos MichellMichell Tôrres SantosTôrres Santos



ÁÁ l i dl i d liliÁreasÁreas relacionadasrelacionadas comcom aa linguagemlinguagem

•• ÁreaÁrea anterioranterior dada linguagemlinguagem (Broca)(Broca):: relacionadarelacionada comcomg gg g ( )( )

aa expressãoexpressão dada linguagemlinguagem.. SituadaSituada nono lobolobo frontalfrontal;;

•• ÁreaÁrea posteriorposterior dada linguagemlinguagem (Wernicke)(Wernicke):: relacionadarelacionada

b i tb i t ãã dd lilibasicamentebasicamente comcom apercepçãoapercepção dada linguagemlinguagem..

LocalizadaLocalizada nana junçãojunção entreentre osos loboslobos temporaltemporal ee

parietalparietal

•• InterligaçãoInterligação entreentre estasestas áreasáreas.. DéficitDéficit == afasiaafasia

(motora(motora ouou expressiva)expressiva)(motora(motora ouou expressiva)expressiva)





OO processoprocesso dede aquisiçãoaquisição dada linguagemlinguagempp q çq ç g gg g

•• OsOs primeirosprimeiros estímulosestímulos dadosdados àsàs criançascrianças sãosão dodo tipotipo

i li lsensorialsensorial;;

•• AtravésAtravés dada audiçãoaudição aa criançacriança desenvolvedesenvolve aa capacidadecapacidadeAtravésAtravés dada audiçãoaudição aa criançacriança desenvolvedesenvolve aa capacidadecapacidade

dede aprenderaprender aa falarfalar (aprendizagem(aprendizagem porpor imitação)imitação);;

•• EntreEntre osos 66--77 anosanos aprendeaprende aa lerler atravésatravés dede símbolossímbolos

verbaisverbais visuaisvisuais;;verbaisverbais visuaisvisuais;;

•• AtrasoAtraso geralgeral dada leituraleitura == derivadoderivado dede umum

retardamentoretardamento mentalmental;;

•• DistúrbiosDistúrbios específicosespecíficos dada aprendizagemaprendizagem (dislexia)(dislexia) ==•• DistúrbiosDistúrbios específicosespecíficos dada aprendizagemaprendizagem (dislexia)(dislexia) ==

atrasoatraso específicoespecífico nana leituraleitura;;



A i i ã d l it i t üê iA i i ã d l it i t üê i•• A aquisição da leitura segue a seguinte seqüência:A aquisição da leitura segue a seguinte seqüência:
1. Aquisição do significado;1. Aquisição do significado;
2 Compreensão da palavra falada;2 Compreensão da palavra falada;2. Compreensão da palavra falada;2. Compreensão da palavra falada;
3. Expressão da palavra falada;3. Expressão da palavra falada;
4 Compreensão da palavra impressa4 Compreensão da palavra impressa (leitura);4. Compreensão da palavra impressa4. Compreensão da palavra impressa (leitura);
5. Expressão da palavra impressa (escrita)5. Expressão da palavra impressa (escrita)

Distúrbios essencialmente neurológicos de Distúrbios essencialmente neurológicos de 
aprendizagemaprendizagemaprendizagemaprendizagem

RetardamentoRetardamento mentalmental
•• ProblemaProblema dede maturaçãomaturação cerebral,cerebral, queque prejudicaprejudica ououProblemaProblema dede maturaçãomaturação cerebral,cerebral, queque prejudicaprejudica ouou

impedeimpede aa aprendizagemaprendizagem dada linguagem,linguagem, emem escolaescola
regularregulargg



L ãL ã b lb lLesãoLesão cerebralcerebral
•• DependendoDependendo dodo danodano sofridosofrido pelopelo cérebro,cérebro, seráserá maiormaior

ouou menormenor aa gravidadegravidade dodo problemaproblemaouou menormenor aa gravidadegravidade dodo problemaproblema

AusênciasAusências ouou disritmiasdisritmias (focos)(focos)AusênciasAusências ouou disritmiasdisritmias (focos)(focos)
•• AlteraçõesAlterações dada consciênciaconsciência dede grausgraus variáveisvariáveis ee

duraçãoduração muitomuito brevebreve ((22 1515 segundos)segundos) GeramGeramduraçãoduração muitomuito brevebreve ((22--1515 segundos)segundos).. GeramGeram
perdaperda dada consciênciaconsciência ee fazemfazem cessarcessar asas atividadesatividades
motorasmotoras ee cognitivascognitivasmotorasmotoras ee cognitivascognitivas

•• EstesEstes indivíduosindivíduos têmtêm faltafalta dede iniciativa,iniciativa, lentidãolentidão
ffintelectualintelectual ee motora,motora, incapacidadeincapacidade dede afastarafastar--sese dede

situaçõessituações concretasconcretas



Di f ãDi f ã b lb l í ií iDisfunçãoDisfunção cerebralcerebral mínimamínima
•• SíndromeSíndrome queque apareceaparece emem criançascrianças comcom inteligênciainteligência

médiamédia ouou acimaacima dada médiamédia comcom problemasproblemas dedemédiamédia ouou acimaacima dada média,média, comcom problemasproblemas dede
aprendizagemaprendizagem e/oue/ou certoscertos distúrbiosdistúrbios dede
comportamentocomportamento dede graugrau leveleve aa severosevero associadosassociados aacomportamentocomportamento dede graugrau leveleve aa severo,severo, associadosassociados aa
discretodiscreto desviodesvio dodo funcionamentofuncionamento dodo SNCSNC

•• CaracterísticasCaracterísticas::

a)a)DistúrbiosDistúrbios neurológicosneurológicos::a)a)DistúrbiosDistúrbios neurológicosneurológicos::
AA criançacriança nãonão possuipossui coordenaçãocoordenação motoramotora voluntáriavoluntária;;
HáHá dificuldadedificuldade dede discriminaçãodiscriminação entreentre direitadireita ee esquerdaesquerda;;çç qq ;;
ÉÉ hiperativahiperativa ouou hipercinéticahipercinética;;
ApresentaApresenta distúrbiosdistúrbios dada falafala ee retardoretardo nana suasua
aprendizagemaprendizagem



b) Distúrbios da inteligência (falta de atenção)b) Distúrbios da inteligência (falta de atenção)

) P bl d t t ( b i ã b ldi )) P bl d t t ( b i ã b ldi )c) Problemas de comportamento (submissão x rebeldia)c) Problemas de comportamento (submissão x rebeldia)

d) Problemas escolares (“vive no mundo da lua”)d) Problemas escolares (“vive no mundo da lua”)d) Problemas escolares ( vive no mundo da lua )d) Problemas escolares ( vive no mundo da lua )

Outras dificuldades associadas à DCMOutras dificuldades associadas à DCMOutras dificuldades associadas à DCMOutras dificuldades associadas à DCM

DisgrafiaDisgrafia:: dificuldadedificuldade dede utilizarutilizar símbolossímbolos gráficosgráficos parapara
exprimirexprimir idéiasidéiasexprimirexprimir idéiasidéias
DisortografiaDisortografia:: faltafalta dede respeitorespeito áá individualidadeindividualidade dasdas
palavraspalavras (Junta(Junta palavraspalavras trocatroca sílabassílabas ouou omiteomite ambas)ambas)palavraspalavras (Junta(Junta palavras,palavras, trocatroca sílabassílabas ouou omiteomite ambas)ambas)
DiscalculiaDiscalculia:: dificuldadedificuldade emem matemáticamatemática



Di l iDi l iDislexiaDislexia

•• DisfunçãoDisfunção parietalparietal (centro(centro nervosonervoso dada escrita)escrita);;

•• FrequentementeFrequentemente acompanhadaacompanhada dede transtornostranstornos dada
aprendizagemaprendizagem escrita,escrita, ortografia,ortografia, graméticagramética ee redaçãoredação;;p gp g ,, g ,g , gg çç

•• AtingeAtinge maismais meninosmeninos queque meninasmeninas;;

•• PossuiPossui forteforte carátercaráter hereditáriohereditário•• PossuiPossui forteforte carátercaráter hereditáriohereditário..





A i t iA i t i dd f õf õ ti iti iAssimetriaAssimetria dasdas funçõesfunções corticaiscorticais

•• DominânciaDominância dede umum hemisfériohemisfério emem relaçãorelação aoao outrooutro;;çç ;;

ComoComo sese explicaexplica oo fatofato dede queque forçarforçar umaumapp qq çç
criançacriança aa utilizarutilizar aa mãomão nãonão dominantedominante nana

itit l ál á ll ddescritaescrita possapossa leválevá--lala aa umum processoprocesso dede
gagueira?gagueira?



PRONTIDÃO PARA APRENDIZAGEMPRONTIDÃO PARA APRENDIZAGEM

“Nem“Nem todostodos estãoestão prontosprontos parapara aprenderaprender qualquerqualquer
coisacoisa emem qualquerqualquer momento”momento”coisacoisa emem qualquerqualquer momentomomento

•• PréPré--requisitosrequisitos parapara aprendizagemaprendizagem::

11 MaturaçãoMaturação dodo sistemasistema nervosonervoso1.1. MaturaçãoMaturação dodo sistemasistema nervosonervoso

2.2. MotivaçãoMotivaçãoçç

3.3. InteligênciaInteligência

4.4. PrévioPrévio domíniodomínio dede certascertas aprendizagensaprendizagens ouou aa

vivênciavivência dede certascertas situaçõessituações relacionadasrelacionadas aoao quequevivênciavivência dede certascertas situaçõessituações relacionadasrelacionadas aoao queque

sese vaivai prenderprender nono momentomomento



“Di“Di ii tátá tt dd“Dizemos“Dizemos queque aa criançacriança estáestá prontapronta parapara aprenderaprender
quandoquando elaela apresentaapresenta umum conjuntoconjunto dede condições,condições,

id did d h bilid dh bilid d tidõtidõ id did dcapacidades,capacidades, habilidadeshabilidades ee aptidõesaptidões consideradasconsideradas
comocomo prépré--requisitorequisito parapara oo inícioinício dede qualquerqualquer

di ”di ”aprendizagem”aprendizagem”

•• AA avaliaçãoavaliação diagnósticadiagnóstica consisteconsiste emem submetersubmeter asas

éé úúcriançascrianças aa umauma sériesérie dede provasprovas queque reúnemreúnem todastodas

asas capacidades,capacidades, habilidadeshabilidades ee aptidõesaptidõesp ,p , pp

necessáriasnecessárias àà aprendizagemaprendizagem



“Através“Através dede umauma avaliaçãoavaliação diagnósticadiagnóstica oo professorprofessor

garantegarante aa seusseus alunosalunos maiormaior sucessosucesso nana

aprendizagemaprendizagem umauma vezvez queque seráserá possívelpossívelaprendizagem,aprendizagem, umauma vezvez queque seráserá possívelpossível

conhecerconhecer suassuas capacidadescapacidades dede realização,realização, suassuas

deficiênciasdeficiências ee osos casoscasos problemáticos”problemáticos”



•• DiferençasDiferenças ouou falhasfalhas aa seremserem detectadasdetectadas::

–– DificuldadeDificuldade dede movimentosmovimentos aoao executarexecutar tarefastarefas queque

outrosoutros realizamrealizam comcom facilidadefacilidade;;

–– SeSe temtem problemasproblemas dede falafala;;

ãã ââ–– SeSe nãonão consegueconsegue lerler dede umauma certacerta distânciadistância

palavraspalavras escritasescritas nono quadroquadro;;

–– SeSe nãonão entendeentende bembem oo ditadoditado;;

éé ãã–– SeSe éé superexcitadosuperexcitado ouou entãoentão muitomuito quietoquieto;;

–– SeSe nãonão consegueconsegue aprenderaprender aa ler/escreverler/escrever atéaté oo fimfimgg pp //

dodo anoano letivoletivo



•• AsAs áreasáreas dede desenvolvimentodesenvolvimento dada aprendizagemaprendizagem::

111.1. DesenvolvimentoDesenvolvimento dada motricidademotricidade geralgeral;;

22 IntegraçãoIntegração sensoriomotorasensoriomotora ouou sensoriomotrizsensoriomotriz;;2.2. IntegraçãoIntegração sensoriomotorasensoriomotora ouou sensoriomotrizsensoriomotriz;;

3.3. HabilidadesHabilidades perceptivoperceptivo--motorasmotoras ouou perceptomotorasperceptomotoras;;

4.4. DesenvolvimentoDesenvolvimento dada linguagemlinguagem;;

555.5. HabilidadesHabilidades conceituaisconceituais;;

66 HabilidadesHabilidades sociaissociais6.6. HabilidadesHabilidades sociaissociais



Faculdade São LuisFaculdade São Luis
Centro de Centro de PósPós‐‐graduaçãograduação e Pesquisae Pesquisa

Curso de Curso de PósPós‐‐graduaçãograduação latulatu‐‐sensosenso em em PsicopedagogiaPsicopedagogia ClinicoClinico‐‐
institucionalinstitucional

Bases neuroanatômicas e Bases neuroanatômicas e 
neurofisiológicas do comportamentoneurofisiológicas do comportamentoneurofisiológicas do comportamentoneurofisiológicas do comportamento

MSc Carlos Michell Tôrres SantosMSc Carlos Michell Tôrres SantosMSc. Carlos Michell Tôrres SantosMSc. Carlos Michell Tôrres Santos



OO problemaproblema dada maturaçãomaturaçãopp çç
•• “Ainda“Ainda queque aa maturaçãomaturação anatômicaanatômica possuapossua asas

suassuas própriaspróprias leisleis dede evoluçãoevolução ee sejaseja condiçãocondiçãosuassuas própriaspróprias leisleis dede evoluçãoevolução ee sejaseja condiçãocondição
necessárianecessária aoao desenvolvimento,desenvolvimento, nãonão éé condiçãocondição
suficientesuficiente parapara explicarexplicar oo comportamentocomportamento ee suasuasuficientesuficiente parapara explicarexplicar oo comportamentocomportamento ee suasua
evoluçãoevolução nono cursocurso dodo crescimentocrescimento dodo bebêbebê ee
posteriormenteposteriormente dada criança”criança”;;posteriormenteposteriormente dada criançacriança ;;

•• AA imaturidadeimaturidade éé umauma reduçãoredução dasdas propriedadespropriedades•• AA imaturidadeimaturidade éé umauma reduçãoredução dasdas propriedadespropriedades
ee característicascaracterísticas dada maturidadematuridade;;



•• Características da imaturidade funcional do
sistema nervoso:

1. Debilidade numérica dos neurônios ativados e
ativáveis, que são sempre menos numerosos no, q p
adulto;

2. Lentidão de condução de sinais;

3. Debilidade do débito de impulsos neuronais
relacionada a uma transmissão sináptica;

4. Sensibilidade particular dos neurônios ao ambiente
por ocasião de determinadas fases do
desenvolvimento (plasticidade eletiva)



T i d l ã t l t i d•• Teoria de seleção natural x teoria de
sobrevivência sináptica;

• Privação sensorial visual em gatos gera
i ( t t f ã i t t écegueira (estrutura e função intactos porém

sem funcionamento)





Psicopatologia das funções cognitivasg ç g
Avaliação das funções cognitivas

A) Avaliação Psicométrica: o nível de desempenhoA) Avaliação Psicométrica: o nível de desempenho
Testes pré-verbais (3-4 anos = estudo do desenvolvimento
psicomotor);p );
Testes de linguagem (segunda infância)

1 T t é b i1. Testes pré-verbais
A cada série pode ser atribuída não somente uma idade de
desenvolvimento (ID), mas também um quociente dedesenvolvimento (ID), mas também um quociente de
desenvolvimento (QD)
Idade de aplicação: para primeira versão de Brunet-Lézine
( )(meses a 5 anos)



Psicopatologia das funções cognitivasg ç g

2. Testes da segunda infância

Binet-Simon (4-10 anos), Terman-Merill e Nemi (até idade adulta)Binet Simon (4 10 anos), Terman Merill e Nemi (até idade adulta)

Trata-se de escalas etárias que para cada criança traduzemTrata-se de escalas etárias que, para cada criança, traduzem
o atraso ou adiantamento no desenvolvimento intelectual;

O QUOEFICIENTE DE INTELIGÊNCIA:

Q.I. = Idade mental / Idade cronológica



Psicopatologia das funções cognitivasg ç g

W.I.S.C. (Wechsler Inteligence Scale for Children) e W.I.S.P.P.W.I.S.C. (Wechsler Inteligence Scale for Children) e W.I.S.P.P.
(Wechsler Inteligence Scale for the Preschool Period)
Distinguem provas que apelam para a linguagem e as demaisDistinguem provas que apelam para a linguagem e as demais
(testes verbais x testes não-verbais ou de desempenho);

Testes instrumentais
Seu objetivo é o de explorar um campo mais preciso das
f õ d lfunções cognitivas centrado, quer seja no esquema corporal,
quer na organização espacial, linguagem, etc.;



Psicopatologia das funções cognitivasg ç g

Testes fazendo intervir a socialização
Avaliam uma espécie de “maturidade social” (relações
interindividuais))

Considerações sobre o Q.I.Considerações sobre o Q.I.
Não existe um Q.I. absoluto mas, cada Q.I. deve ser
relacionado a um teste preciso e ligado às condiçõesrelacionado a um teste preciso e ligado às condições
de tabulação e à definição que lhe são próprios;
Deve ser aplicado em boas condições (fora de crise);Deve ser aplicado em boas condições (fora de crise);
O mesmo não é reflexo da capacidade intelectual;



Psicopatologia das funções cognitivasg ç g

O Q.I. da criança é dado de forma variável (não constante);
ÉÉ mais correto se afirmar que o Q.I. possui características de
herdabilidade que de hereditariedade
Ab d Nã b d ( i l ã ) ( biAbastados x Não abastados (estimulação) + (ambiente +
relações afetivas)

B) Avaliação clínica: o como do desempenho
O objetivo não é avaliar o nível de desempenho, mas sim aO objetivo não é avaliar o nível de desempenho, mas sim a
estratégia que o sujeito utiliza para chegar a ele;



Psicopatologia das funções cognitivasg ç g

A correspondência entre avaliação clínica e testes
é á é ó ípsicométricos clássicos é satisfatória a nível

estatístico, mas existem discordâncias individuais:,
“um Q.I. baixo pode ser compatível com um nível de
raciocínio satisfatório e inversamente um Q Iraciocínio satisfatório e, inversamente, um Q.I.
satisfatório pode ser visto em sujeitos com nível de
raciocínio insuficiente”raciocínio insuficiente



Psicopatologia das funções cognitivasg ç g

Deficiência mental
A debilidade é caracterizado pela impossibilidade de terA debilidade é caracterizado pela impossibilidade de ter
acesso ás estruturas do pensamento formal;
As deficiências mentais distinguem-se em:As deficiências mentais distinguem se em:
Idiota: Q.I. ≤ 20-25 / Imbecil: Q.I. ≤ 40-50 / Débil mental: Q.I.
≤ 75

A classificação da OMS e dos EUA é a seguinte:
Deficiência mental profunda: Q.I. ≤ 25 / Deficiência mental
severa: Q I ≤ 40severa: Q.I. ≤ 40

Deficiência mental moderada: Q.I. ≤ 55 / Deficiência mental
leve: Q I ≤ 70leve: Q.I. ≤ 70

Deficiência mental limítrofe: Q.I. ≤ 85



Psicopatologia das funções cognitivasg ç g

Estudo clínico da deficiência mental
Deficiência mental profunda: o nível mental não
ultrapassa 2 ou 3 anos (freqüente existência de
anormalidades morfológicas, distúrbios neurológicos e
crises epilépticas);

Deficiência mental severa e moderada: não ultrapassam
id d t l d 6 7 f ü t ta idade mental de 6-7 anos e possuem freqüente atraso
no desenvolvimento psicomotor (a linguagem permanece
i táti l it l i ã di tassintática – leitura e escolarização = rudimentar ou

impossíveis);



Psicopatologia das funções cognitivasg ç g

Deficiência mental leve e limítrofe: o fracasso
escolar caracteriza estas crianças que, até o
ingresso na escola, tiveram, na maior parte dasg , , p
vezes, desenvolvimento psicomotor normal;



Psicopatologia das funções cognitivasg ç g

Distúrbios afetivos, das condutas e do
comportamento
A presença é muito freqüente, podendo descrever-A presença é muito freqüente, podendo descrever
se 2 extremos:
D fi iê i t l f d tDeficiência mental profunda e severa: encontram-se
comumente perturbações relacionais massivas
(isolamento, agressividade, frustração ...);

Deficiência mental limítrofe ou leve: instabilidade,Deficiência mental limítrofe ou leve: instabilidade,
reação colérica x passividade e submissão extrema



Psicopatologia das funções cognitivasg ç g

Distúrbios instrumentais
Freqüente inclusive na debilidade leve ou limítrofe;Freqüente, inclusive na debilidade leve ou limítrofe;

Di tú bi d liDistúrbios de linguagem;
Distúrbios do desenvolvimento motor e praxias

Fatores etiológicos
â éfFatores orgânicos: danos ao SNC = déficit intelectual;

Fatores psicossociais: contrariamente aos fatores orgânicos,
parecem ser tanto mais importantes quanto mais nosparecem ser tanto mais importantes quanto mais nos
situarmos no quadro da debilidade leve e limítrofe:



Psicopatologia das funções cognitivasg ç g

Mais freqüente quanto mais baixas forem as condições
de vida socio econômicas e quanto menor for ade vida socio-econômicas e quanto menor for a
estimulação cultura oferecida;
Influência do clima afetivoInfluência do clima afetivo

Atitudes terapêuticasAtitudes terapêuticas
“Não existe uma debilidade geral, mas numerosas
c ianças débeis dife entes tanto pela p of ndidadecrianças débeis, diferentes, tanto pela profundidade
de suas deficiências quanto pelos distúrbios
associados pela organização psicopatológicaassociados, pela organização psicopatológica
subjacente e pelas diversas etiologias possíveis”



Psicopatologia das funções cognitivasg ç g
Os eixos terapêuticos giram em torno de três diretrizes:
Abordagem psicoterápica da criança e sua família;Abordagem psicoterápica da criança e sua família;
Medidas pedagógicas (especializadas);
Medidas institucionais (externato = ação psicoterápica + medidas
d ó / d l ã dpedagógicas / internato = quando sua presença no lar gerar situação de

rejeição, conflito ou alienar totalmente um membro da família)

A i d dAs crianças superdotadas
Q.I. entre 120-140;
A competição social dos pais através dos filhos e coerções deA competição social dos pais através dos filhos e coerções de
aprendizagem excessivas e muito precoces podem dar-lhe uma aparente
precocidade que rapidamente se dissipará;
Prevalece em meninos, primogênitos, famílias de nível superior, judeus



Psicopatologia das funções cognitivasg ç g

Condutas práticas
Criação de classes especiais para crianças
superdotadas (EUA Israel);superdotadas (EUA, Israel);

Manutenção da criança superdotada na sua classe
á ã óetária, mas com suplementação pedagógica
adaptada na própria escola, ou em algum lugar forap p p g g
dos horários de aula (Israel, Grã-Bretanha);

Ausência de medida particular (França) a não ser aAusência de medida particular (França) a não ser, a
nível individual, o salto de classe



Psicopatologia das condutas agressivasg g

A heteroagressividade
Por volta de 2 3 anos acriança frequentemente adota umPor volta de 2-3 anos acriança frequentemente adota um
comportamento opositor, colérico: ataca, arranha, morde,
puxa os cabelos, etc.;puxa os cabelos, etc.;
Reações desaparecem e por volta dos 4 anos dão lugar á
expressão verbal da agressividade;e p essão e ba da ag ess dade;

A heteroagrassividade excessiva
Comportamento agressivo seletivo (adulto “vitima” = s/
limites);
Comportamento agressivo não seletivo (desestrutura familiar)



Psicopatologia das condutas agressivasg g

Conduta violenta
Violência pré-adolescente (10-13 anos) =
vandalismo (risco de adentrar prematuramente novandalismo (risco de adentrar prematuramente no
circuito da pré-delinquência);

O masoquismo
No grau máximo observa-se crianças que parecemNo grau máximo, observa-se crianças que parecem
procurar avidamente ser objeto de perseguição;
e t to n e mod lid de el ion l de b eesta, torna-se modalidade relacional de base



Psicopatologia das condutas agressivasg g

Automutilações
Comportamento normal de 6 8 meses até os 2 anosComportamento normal de 6-8 meses até os 2 anos,
desaparecendo para dar lugar as condutas heteroagressivas;
Automutilações dos grandes encefalopatas ou dos psicóticosAutomutilações dos grandes encefalopatas ou dos psicóticos
precoces = bastante freqüentes, tendo resultado da ausência
de percepção da dor, patologia centro-encefálica particular,p pç , p g p ,
não percepção de seu corpo, auto-estimulação etc.;

Automutilações impusivas = traduzem profunda intolerância aAutomutilações impusivas = traduzem profunda intolerância a
frustração (CUIDADO – faixa limítrofe com suicídio)

T t ti d i ídi d iTentativas de suicídio da criança
Métodos brutais e punitivos aos seus cuidadores



Psicopatologia das condutas motorasg

Tônus muscular x Motilidade (“o parto normal”)

I. Distúrbios de lateralização
Por volta dos 3 4 anos inicia se uma preferência lateral;Por volta dos 3-4 anos inicia-se uma preferência lateral;
Adultos: canhoto puros= 4%, destros puros= 64% e
ambidestros= 32%;;
A lateralidade homogênia se estuda pelo olho (observar
luneta), mãos (mão dominante sobre não dominante) e pés
(chutar);(chutar);
Quando a lateralidade for homogênia não há problema, caso
não seja até os 5 anos devemos incentivar o lado direito aonão seja até os 5 anos devemos incentivar o lado direito ao
final do ano escolar (se a criança não demonstrar
sobreposição da esquerda em relação à direita);



Psicopatologia das condutas motorasg
II. Disgrafia
Qualidade da escrita deficiente sem que haja nenhum déficitQualidade da escrita deficiente sem que haja nenhum déficit
neurológico ou intelectual que possa explicar a deficiência;

Geralmente encontra se associado a:Geralmente encontra-se associado a:
Desordem de organização motora: debilidade motora,
perturbações leves da organização cinética e tônica,

b l d d
ç g ç

instabilidade;
Desordem espaço-temporal: desorganização seqüencial do gesto
e do espaço e pelos distúrbios do conhecimento corporal ee do espaço e pelos distúrbios do conhecimento corporal e
orientação espacial;
Perturbação da linguagem e leitura: relacionado a dislexia e
disortografia;disortografia;
Distúrbios afetivos: ansiedade, febrilidade, inibição, etc.



Psicopatologia das condutas motorasg

O agrupamento destes aspectos pode levar à
â ã
g p p p

“câimbra infantil” = crispação de MS, paradas
forçadas no decorrer da escrita, dor e sudorese

III. Debilidade motora
Constituída pela associação de:Constituída pela associação de:
Inabilidade da motilidade voluntária (gestos “obstruídos”)
Sincinesias (de imitação = um MS imita outro / tônicas =Sincinesias (de imitação = um MS imita outro / tônicas =
movimentos bucofaciais e de mãos c/ movimento de MMII)
Paratonia (inabilidade ou extrema dificuldade de relaxamento(
muscular voluntário)



Psicopatologia das condutas motorasg

IV. Dispraxias infantis
õ ãProfundas perturbações na organização do esquema

corporal e na representação espaço-temporal;
Clinicamente demonstra crianças com inabilidade ou
extrema dificuldade de realizar certas seqüências:extrema dificuldade de realizar certas seqüências:
vestir-se, amarrar os sapatos, etc.;
Possuem dificuldades ainda maiores ao nível dePossuem dificuldades ainda maiores ao nível de
seqüências rítmicas (‘pé de chinelo”), nas atividades
gráficas (desenho) e fracasso massivo nasgráficas (desenho) e fracasso massivo nas
operações lógico-matemáticas;



Psicopatologia das condutas motorasg

Linguagem normal ou pouco perturbada;g g p p
Exame neurológico quase sempre normal, porém
provas de imitação de gestos e designação deprovas de imitação de gestos e designação de
partes do corpo fracassam;
No plano afetivo apresentam se em 2 grupos:No plano afetivo apresentam-se em 2 grupos:
Imaturidade ou atitudes infantis, com inibição de
contato reacional devido ser objeto freqüente de risoscontato reacional devido ser objeto freqüente de risos
e gracejos;
Difi ld d d t t d id l tiDificuldade de contato devido ao seu relativo
isolamento



Psicopatologia das condutas motorasg

V. Instabilidade psicomotora
Estão afetados o pólo motor (“danação”) e o pólo dasEstão afetados o pólo motor (“danação”) e o pólo das
capacidades de atenção (“distração”);

VI. Os tiques
Execução súbita, imperiosa, involuntária e absurda de

dmovimentos repetidos;
Aparecem por volta dos 6-7 anos e instalam-se aos poucos;
O tique é uma espécie de descarga que conforta uma prévia
tensão (associação com vergonha e culpa);
Ti t itó i ti ô iTiques transitórios x tiques crônicos;



Psicopatologia das condutas motorasg

É raro o reconhecimento espontâneo do sintoma (negação);
Observação insistentes, gracejos ou proibição aumentarão a
ansiedade ou angústia e liga-la-ão diretamente a descargas
motoras;motoras;

Atitude terapêutica:Atitude terapêutica:
Terapia psicomotora ou relaxação = quando houver relação a
comportamento motor de instabilidade ou inabilidade;comportamento motor de instabilidade ou inabilidade;
Psicoterapia = em situação neurótica ou psicótica, reforçada
pelo mesmo;
Terapia comportamental tipo “imersão” ou “descondicionamento
oprerante”



Psicopatologia das condutas motorasg

VII. Tricotilomania
N id d i i i tí l dNecessidade mais ou menos irresistível de manusear, se
acariciar, se puxar, até mesmo arrancar-se os cabelos;
Pól t óti ( í i t ti l ã ) Pól tPólo auto-erótico (carícia, auto-estimulação) x Pólo auto-
agressivo;
E t d t d it ã d f t ãEsta conduta pode aparecer em situação de frustração ou
carência: separação dos pais, morte de um deles, etc.



O normal e o patológicog

As definições do normalç
1. O normal enquanto saúde, oposto a doença;

O d t ê i d i t é l?O doente na ausência de sintomas é um anormal?
(diabetes, etc.)

2. O normal enquanto média estatística;
Apesar de se encontrar fora da zona mediana daApesar de se encontrar fora da zona mediana da
curva de Gauss, será que o superdotado é

l?anormal?



O normal e o patológicog
As definições do normal

3. O normal enquanto ideal, utopia a se realizar ou
aproximar;aproximar;
Será que o ideal tem bom funcionamento, uma vez
que ainda não foi implantado?que ainda não foi implantado?

4 O normal enquanto processo dinâmico capacidade de4. O normal enquanto processo dinâmico, capacidade de
retorno a um certo equilíbrio
Será que este fato não levaria ao risco de reduzir oq
conceito de normalidade a um estado de aceitação,
submissão ou conformismo às exigências sociais?



O normal e o patológicog
A estatística da normalidade
A freqüência das debilidades limítrofes varia em função daA freqüência das debilidades limítrofes varia em função da
idade, diminuindo de forma drástica na fase adulta
Isso significa que a inteligência aumenta com a idade ouIsso significa que a inteligência aumenta com a idade ou
que os critérios de avaliação aplicados à criança não levam
em conta sua idade?

Desigualdade dos sexos: 70% de meninos e 30% de meninasDesigualdade dos sexos: 70% de meninos e 30% de meninas
Podemos concluir que ser menino é mais patológico que
ser menina ou que a normalidade ideal e/ou socialq
corresponde melhor às capacidades e necessidades da
menina?



O normal e o patológicog
A normalidade se encontra na dependência do

sintomasintoma
Uma pergunta deve ser realizada: “Apresenta esta
conduta manifesta (mentalizada ou atuada) umconduta manifesta (mentalizada ou atuada) um
poder patogênico no seio do funcionamento mental
de uma criança, ou assume ela um papel dede uma criança, ou assume ela um papel de
organizador?”

Obs: normalidade = maturação + desenvolvimentoObs: normalidade maturação desenvolvimento
(criança e ambiente)

Obs2: não confundir uma criança e um ambienteObs2: não confundir uma criança e um ambiente
patológico



i h llfi i @b l bmichellfisio@bol.com.br



“Avaliação: Filme “A primeira vista”

Sugestão para leitura: “Prova, momento privilegiado de estudo e

ã t d t ” (P f V M t )não um acerto de contas ” (Prof Vasco Moreto)

1. Os órgãos sensoriais especiais (órgãos dos

sentidos) são a “porta de entrada” de importantes

informações sensoriais no nosso organismoinformações sensoriais no nosso organismo.

Considerando as capacidades adaptativas dop p

sistema nervoso, por que o personagem do filme

possuia tato, olfato e audição aguçados?



2 Sabemos que as sinápses são as ligações2. Sabemos que as sinápses são as ligações

existentes entre os neurônios. Tais comunicaçõesç

determinam a capacidade de processamento do

sistema nervoso. Tendo em vista estas informações,

responda por que Virgil não conseguiu enxergarresponda por que Virgil não conseguiu enxergar

logo após a cirurgia.g p g



3 A plasticidade cerebral é a capacidade de3. A plasticidade cerebral é a capacidade de

modificação estrutural do encéfalo em virtude daç

sua exposição a um determinado estímulo. Sabendo

este conceito, descreva a forma de estimulação

realizada pelo personagem para que elerealizada pelo personagem para que ele

conseguisse reaprender a enxergar?g p g



4 A memória é dada a partir do armazenamento de4. A memória é dada a partir do armazenamento de

informações através da criação de novas sinápses.ç ç p

Por que, em certo momento do filme, Virgil não

reconheceu sua imagem no espelho?



5 O sistema nervoso sempre se adapta às condições5. O sistema nervoso sempre se adapta às condições

impostas a ele, em virtude de sua capacidade dep , p

pasticidade. Por que este personagem, nos seus

momentos de conflito, se refugiava na escuridão?



Obrigado e até a próxima!!!!Obrigado e até a próxima!!!!



Arq Neuropsiquiatr 2004;62(3-B):852-857

1Livre Docente, Professora Adjunta do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual
Paulista, Botucatu SP, Brasil (UNESP); 2Pedagoga, Especialista em Psicopedagogia e Investigadora do Centro de Investigação, Difusão
e Intervenção Educacional Aveiro, Portugal; 3Livre Docente em Neurologia Infantil, Professora Voluntária do Departamento de
Neurologia e Psiquiatria da UNESP.

Recebido 24 Novembro 2003, recebido na forma final 17 Março 2004. Aceito 5 Maio 2004.

Dra Célia Sperandéo Macedo - Departamento de Pediatria Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP - 18618-970 Botucatu SP -
Brasil. E-mail: pediatri@fmb.unesp.br 

ALTERAÇÕES COGNITIVAS EM ESCOLARES DE
CLASSE SOCIO-ECONÔMICA DESFAVORECIDA

Resultados de intervenção psicopedagógica

Célia Sperandéo Macedo1, Lívia Christina Andreucci2,
Terezinha de Cresci Braga Montelli3

RESUMO - O objetivo deste estudo é analisar o resultado de intervenções psicopedagógicas no desempenho
intelectual e em algumas funções cognitivas específicas em crianças provenientes de famílias de baixa renda,
expostas a fatores pessoais e sociais adversos, como desnutrição, stress familiar, ambientes doméstico e de
estimulação empobrecidos. Foram examinadas 63 crianças, alunas de escola, gratuita e em regime de semi-
internato, que recebe crianças consideradas sob risco pessoal e social. Quarenta e três crianças receberam
atividades que objetivam ativação cognitiva, durante período mínimo de 1 ano. Vinte crianças eram recém-
admitidas. As técnicas da ativação escolhidas foram: método de aprendizagem ativa, com base em Piaget
e método de ativação cognitiva para, através de exercícios psicomotores, desenvolver os pré-requisitos para
aprendizagem e prevenção de dificuldades escolares, segundo Lambert. A avaliação das funções cognitivas
mostrou: nível intelectual insatisfatório em 30% e médio ou superior em 70% e deficiências cognitivas espe-
cíficas (noção do esquema corporal, percepção viso-motora, percepção de forma e perseveração) em 74%.
Maior prevalência de crianças com inteligência superior (p < 0,05) associou-se a dois fatores: 1o:  maior tempo
de freqüência à escola (de 1 a 3 anos) e 2o: programas de ativação cognitiva. Não foram observadas dife-
renças entre os 2 grupos em relação à prevalência de alterações das funções cognitivas específicas exami-
nadas. Os resultados demonstram que a recuperação de crianças com as dificuldades descritas é difícil. Exige
investigação sistemática sobre os métodos psicopedagógicas selecionados e possivelmente, grande tempo
de permanência da criança na escola, além de admissão mais precoce.

PALAVRAS-CHAVE: dificuldades de aprendizagem, distúrbios cognitivos, crianças escolares, ensino fundamen-
tal, condição socio-econômica.

Cognitive function evaluation in school-age children from economically impoverished community:
results of enriched education program

ABSTRACT - Sixty-three school-age children of low socioeconomic status and exposed to adverse environmental
factors (malnutrition, familiar distress and low familiar incomes) were submitted to neuropsychological
tests to investigate possible cognitive impairments. Classical neuropsychological test battery was employed
(Raven test, Bender Gestalt copy of complex figures, draw-a-man Goodenough test). Low intellectual level
was found on 30% and 74% showed higher cognitive disorders (visuoperceptual skills and/or perseverations
and/or global shapes perception and/or draw-a-man disturbances). These children attended to a school with
semi-boarding regimen which receives children under personnel and social adverse factors. School program
was enriched with learning activity program based on Piaget and psychomotor exercises based on Lambert
for at least one year. They also had some other activities, as painting, singing, computer training, English
and Spanish classes. Twenty children were newly accepted and 43 attended at school for one, two or three
years. We found significant correlations (p≤0.05) between superior intellectual performances, bigger
periods of attendance at school and methods for cognitive development. There was no association between
other brain cognitive functions examined, the attendance to the teaching programs and the years of
permanence at school. 

KEY WORDS: learning disabilities, cognitive disturbances, socioeconomic status, teaching, school children.
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A escola eficiente é considerada um dos fatores
importantes que podem ajudar a proteger as crian-
ças de condições sociais muito adversas. Outros as-
pectos, quer individuais, quer familiares, também
são salientados, como um QI mais alto da criança,
ser cuidada por pais competentes e a existência de
apego entre a criança e os pais. Quando, à baixa
condição econômica se associam problemas fami-
liares como alcoolismo, baixo QI e pais com tendên-
cias anti-sociais, a probabilidade de crianças esca-
parem desse ciclo vicioso de carência urbana se re-
duz. Configura-se, assim, a existência de crianças
mais resistentes ou mais vulneráveis ao estresse oca-
sionado pelas condições ambientais difíceis. As chan-
ces de alguma ascensão social e inclusão à cidada-
nia, dependeriam de um lado do efeito conjunto
de estresses decorrentes da baixa condição econô-
mica e cultural e de outro, das competências inte-
lectuais e emocionais que a criança possua1. Nesse
contexto se insere a Escola, especialmente dirigida
e organizada para enfrentar as conseqüências das
condições ambientais adversas onde se situa a
criança.

Campana et al. compararam a prevalência da
deficiência intelectual em crianças de vários níveis
sócio econômicos no Município de Botucatu, SP, em
1973 e 19852,3. Esta mostrou-se significativamente
maior nos escolares das classes sócio-econômicas
mais desfavorecidas, não apenas nas desnutridas
mas também nas crianças com bom estado nutricio-
nal. Em 1992, Campana et al.4 reportam estudo rea-
lizado em 1766 escolares, também no Município
de Botucatu, com teste Psicométrico de Raven e ava-
liação da condição nutricional. Ao nível intelectual
superior correspondem maior proporção de esco-
lares eutróficos e desnutridos agudos e ao nível inte-
lectual deficiente, maiores proporções de escolares
com desnutrição pregressa. Entretanto, nem todas
as crianças desnutridas crônicas ou com desnutrição
pregressa são deficientes intelectuais. Apesar de
todos os problemas ambientais e nutricionais, cerca
de 70% ainda conseguem preservar seu potencial
intelectual. Os autores concluem que o “ensino bási-
co deve ser diferenciado, porque mesmo crianças
desnutridas crônicas possuem potencial intelectual
que pode ser desenvolvido. O atendimento global
e principalmente, os métodos pedagógicos a serem
empregados para a educação dessas crianças caren-
tes, desnutridas ou não, devem levar em considera-
ção suas peculiaridades ambientais”.

Guardiola et al5. relatam que crianças em idade
escolar que apresentaram índices altura para a

idade e peso para a idade mais baixos, mostraram
associação com distúrbios de função cortical cere-
bral, mais especificamente em relação a equilíbrio
estático e dinâmico, coordenação apendicular, gno-
sias e linguagem.

Realizamos, no ano 2000, avaliações de algumas
funções cognitivas em 44 crianças que apresenta-
vam dificuldades de aprendizagem. Estas crianças
freqüentavam em Botucatu, escola que se destina
a educar crianças de classe social empobrecida,
sob risco pessoal e social. As alterações cognitivas
diagnosticadas neste grupo de crianças demons-
traram que em apenas 20% havia desempenho in-
telectual insatisfatório. Entretanto, em 48% delas
constatamos dificuldades em funções cognitivas es-
pecíficas, como na percepção viso-motora, no esque-
ma corporal, na percepção da forma e na presença
de perseveração. O transtorno do déficit de atenção
foi identificado em 2%, e a dificuldade específica
para o aprendizado da leitura (dislexia) em 5%. O
resultado dos testes foi normal em 20%. O exame
das funções cognitivas salientou a importância des-
sas alterações específicas, mesmo em crianças com
níveis intelectuais normais ou superiores. A aprendi-
zagem, o treinamento e a estimulação comporta-
mental atuam na plasticidade cortical, modificando
a sinaptogênese, durante o desenvolvimento e tam-
bém no cérebro do adulto6. Métodos psicopedagó-
gicos, estratégias e técnicas de estimulação que mi-
nimizem as deficiências cognitivas ocasionadas pe-
las condições adversas, devem ser encontradas pa-
ra possibilitar às crianças oportunidade de apren-
dizagem escolar satisfatória e inclusão social.

Os objetivos deste estudo são: descrever as al-
terações de algumas funções cognitivas cerebrais
e analisar o resultado de intervenções pedagógicas
nessas funções, em crianças provenientes de famílias
de baixa renda, expostas a fatores pessoais e sociais
muito adversos como: desnutrição, stress familiar
e estimulação deficiente.

MÉTODO
Sujeitos - Foram estudadas 63 crianças de ambos os

sexos que freqüentavam a Escola de Ensino Fundamental
“Eurípedes Barsanulfo”, localizada na periferia do Muni-
cípio de Botucatu. Trata-se de escola gratuita, em regime
de semi-internato, que recebe crianças e adolescentes
de 4 a 14 anos, provindas de famílias de baixa renda e
consideradas sob risco social e pessoal. As idades variaram
de 6 a 11 anos com mediana de 7 anos e 7 meses. As crian-
ças foram selecionadas segundo dois critérios: 1º)
Admissão recente no Educandário, sem terem sido treina-
das pelos métodos psicopedagógicos escolhidos e admi-
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tidas para o pré, primeiro ou segundo anos, Vinte crianças
foram classificadas neste grupo; 2º) quarenta e três
crianças que freqüentavam os 1º e 2º anos do ensino fun-
damental há 1 ano ou mais, as quais receberam treina-
mento com os métodos de estimulação cognitiva. 

Descrição do ambiente escolar - As crianças perma-
necem 10 horas na escola, onde recebem 3 refeições de
excelente qualidade nutricional: café da manhã, almoço
e lanche da tarde. Além das atividades de aulas de ensi-
no fundamental, são ministradas aulas de pintura, histó-
ria da arte, canto e coral, computação, xadrez, aulas de
piano, teclado, inglês e espanhol. Recebem também as-
sistência pediátrica sob responsabilidade da 1ª autora,
odontológica e oftalmológica.

Avaliação nutricional - Das 63 crianças, 43 são eutró-
ficas, 11 apresentam desnutrição crônica, 6 desnutrição
pregressa e 3 desnutrição atual, segundo critério de Wa-
terloo, modificado por Batista7.

Descrição da avaliação neuropsicológica
Função intelectual - Para a avaliação da capacidade

intelectual utilizou-se o teste de Matrizes Progressivas
de J.C. Raven, escala especial, forma individual e em
caderno8.

Imagem corporal - A representação da imagem corpo-
ral foi estudada pelo teste da figura humana de Goode-
nough9. Consideramos que houve alteração de imagem
corporal quando a contagem de pontos foi inferior a 4,
em relação ao esperado para a idade cronológica da
criança, na tabela de referência do teste e equivalente
a 1 ano de defasagem.

Percepção viso-motora - Foi estudada pela prova grá-
fica de organização perceptiva, segundo o teste de L.
Bender, padronizado por Santucci e Galifret-Granjon10.
Consideramos que houve alteração da percepção viso-
motora quando a contagem de pontos foi inferior à do
primeiro quartil (Q1), para a idade, na tabela de padroni-
zação normal do teste.

Percepção da forma - Foi realizada por análise quali-
tativa do desenho espontâneo de uma paisagem, obser-
vando-se se a criança constroi uma representação global
e coerente ou se ao contrário, elementos dispersos e isola-
dos. Também se utiliza interpretação qualitativa do Tes-
te de Percepção Viso-motora de Bender(10), observando-
se se as figuras compostas por dois elementos ou mais
são copiadas respeitando o tangenciamento e a forma
global, ou se elas são decompostas em seus vários elemen-
tos, e representadas isoladamente.

Perseveração - É avaliada por dois procedimentos: pe-
lo desenho espontâneo de paisagem, quando a criança
repete inúmeras vezes um mesmo desenho (ex: estrelas,
flores iguais, etc) e pelo Teste de Percepção Viso-motora
de Bender, quando a criança copia sucessivamente um
mesmo modelo.

Métodos pedagógicos de estimulação cognitiva
Todas as 43 crianças do 2o grupo tiveram 2 técnicas

de estimulação psicopedagógica por período de 1 ano
no mínimo. Constou de: 1) método de aprendizagem ati-
va com base em Piaget, por 2 horas diariamente com ob-
jetivo de ativação do raciocínio, segundo Hohmann et
al.11 e; 2) método elaborado por Marie-José Laval-Lam-
bert, em 197212, com proposta de consistir em um reper-
tório de atividades requeridas para a aprendizagem e
consolidação de atitudes, visando a prevenção de dificul-
dades escolares. Consta de exercícios que foram realiza-
dos diariamente, por 30 minutos, pelas professoras do
Educandário, treinadas pela 2ª autora. Esta técnica de
educação psicomotora compreende exercícios bem pa-
dronizados e facilmente reprodutíveis, visando estimu-
lação de noção de esquema corporal, lateralidade, orien-
tação espacial, temporal e linguagem. Para a estimulação
da linguagem, as técnicas consistem em ritmos e movi-
mentos amplos (24 exercícios), movimentos finos para
a pré-escrita (56 exercícios), discriminação auditiva (37
exercícios) e visual (48 exercícios) e linguagem expres-
siva (64 exercícios). Para treinamento de movimentos
finos para pré-escrita utiliza-se massa para modelar, cor-
da, papel, objetos pequenos, balas, entre outras. O obje-
tivo é desenvolver destreza manual e independência
dos dedos. Discriminação auditiva: saber escutar, prestar
atenção e diferenciar sons. Exemplos: reconhecer papel
amarrotado, rasgado, cortado, sons graves e agudos, no-
tas musicais e ritmo. Discriminação visual: discriminar for-
mas com palitos e desenhos, noção do espaço gráfico
da esquerda para a direita e de cima para baixo. A aten-
ção e a memória visual são ativadas com reconhecimento
de formas, e noções de orientação espacial simples e com-
plexas. Compreende também parte da técnica de Borel-
Maisony citada por Cuba-Santos para ensino da dislexia13.
Linguagem expressiva: exercícios verbais como contar his-
tórias com marionetes e fantoches, correção de pronúncia
e reproduzir enredo de filmes. Estimula a expressão da
linguagem e sua correção.

Os exercícios para o desenvolvimento da lateralidade,
em número de 24 utilizam estímulos visual, táctil e audi-
tivo, com materiais diversos como fita, bola, papel, sacos
de areia, bambolês, tijolos, etc., elaborados para apre-
sentarem dificuldades progressivas. A criança segue tra-
jetos com a corda, por exemplo, bate bola do lado direi-
to e esquerdo do corpo, etc. O objetivo é desenvolver
conhecimento dos lados direito e esquerdo do corpo. 

Para orientação espacial, o corpo da criança é o pon-
to de referência e a concentração e a memória visual são
essenciais. Os materiais utilizados são similares aos do
item anterior. A criança aprende: frente, longe, muito
longe, sobre, sob, dentro, ao lado, em cima e embaixo.
Posiciona-se em relação a objetos fixos, contorna obstácu-
los com o corpo todo ou com partes do corpo, sem po-
der esbarrar nos obstáculos. Também deve ultrapassar
objetos em movimento. Os exercícios finais são de grande
complexidade, envolvendo percepção de espaço e tempo. 
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Para desenvolvimento do esquema corporal utiliza-
se estimulação motora, auditiva, visual e principalmente
tátil. Compreende o reconhecimento de partes do corpo,
marcha, corrida só ou em grupo, imitação de animais com
o próprio corpo. Também reproduz movimentos simples
ou complexos, anda descalça em superfícies variadas, para
frente, para traz, em plano inclinado, etc. As estimula-
ções são combinadas, por exemplo: tátil-visual, tátil-
auditiva, etc.

Os autores tem aprovação da Comissão de Ética em
Pesquisa da Faculdade de Medicina de Botucatu, do
Conselho Diretor do Centro de Atendimento Comunitário
e do Educandário “Professor Eurípedes Barsanulfo” para
a realização e divulgação desta pesquisa.

Análise - A análise estatística para a comparação das
freqüências entre os grupos foi realizada segundo o
método do qui quadrado, admitindo-se α = 0,05 e o teste
da probabilidade exata de Fisher.

RESULTADOS
Nossos resultados demonstram que as alterações

cognitivas neste grupo de 63 crianças são bastante
prevalentes: 30% ou 19 delas, apresentaram nível
intelectual insatisfatório, 52% ou 33, deficiências
cognitivas específicas com desempenho intelectual
médio ou superior. 

A maioria das crianças apresentou alterações
cognitivas específicas (perseveração e/ou alterações
de percepção da forma e/ou deficiências de esque-
ma corporal e/ou de percepção visomotora) e de-

Fig 1. Percentual de crianças segundo percentil de inteligência

(teste de Raven) e número de anos de permanência na escola.

Teste exato de Fisher (p=0,018).

Fig 2. Percentual de crianças segundo percentil de inteligência

(teste de Raven e programas de ativação cognitiva. Teste exato

de Fisher (p=0,04).

Tabela 1. Distribuição do número e das porcentagens de crianças com alterações de funções cognitivas segundo o tempo de escolaridade.

Função Cognitiva No total de 1 ano 2 anos 3 anos Total Significância 

crianças p

Percepção visomotora 59 5 (8%) 10 (16%) 9 (15%) 24 (40%) 0,37

Esquema corporal 63 7 (11%) 10 (15%) 7 (11%) 24 (38%) 0,56

Perseveração 58 9 (15%) 18 (31%) 16 (27%) 43 (74%) 0,44

Percepção da forma 62 10 (16%) 9 (14%) 9 (14%) 28 (45%) 0,34

χ2 = ns

Tabela 2. Distribuição do número e das porcentagens de crianças com alterações de funções cognitivas segundo a estimu-

lação psicopedagógica.

Função cognitiva No total de Com Sem Total Significância

crianças estimulação estimulação p

Percepção visomotora 60 17 (28%) 10 (16%) 27 (43%) p = 0,57

Esquema corporal 63 15 (23%) 9 (14%) 24 (38%) p = 0,83

Perseveração 56 28 (50%) 15 (26%) 43 (76%) p = 1,0

Percepção da forma 56 19 (26%) 7 (12%) 26 (46%) p = 0,45

χ2 = ns
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sempenho intelectual médio ou superior. Inteli-
gência superior, com percentis no teste de Raven
superiores a 90, foi constatada em 14 crianças ou
22%. Apenas 11 crianças, ou 17%, mostraram resul-
tados normais em todas as funções cerebrais exa-
minadas.

Portanto, 52 crianças ou 82% mostraram defi-
ciências cognitivas importantes.

Houve associação entre a proporção de crianças
com inteligência superior e o tempo de permanên-
cia na escola, de 1 a 3 anos (p<0,05). A introdução,
no ensino, de metodologias pedagógicas que visam
ativação cognitiva e de raciocínio lógico também
mostrou-se associada à maior prevalência de níveis
intelectuais superiores (p<0,05). A Figura 1 mostra
a distribuição dos pacientes no teste de Raven e o
tempo de permanência na escola. A Figura 2 mostra
a distribuição desses percentis, segundo a adminis-
tração da programação psicopedagógica.

Chama a atenção a alta incidência de alterações
cognitivas específicas: a perserveração foi cons-
tatada em 43 crianças (74%), alterações da percep-
ção da forma em 28 (45%), da percepção visomoto-
ra em 24 (40%) e do esquema corporal em 24
(40%). A maioria das crianças apresentou combina-
ções dessas deficiências. Não houve qualquer asso-
ciação significativa entre as prevalências dessas al-
terações, quer em relação ao tempo de permanên-
cia no Educandário quer à administração das técni-
cas de ativação cognitiva (Tabelas 1 e 2).

DISCUSSÃO

A inteligência geral foi avaliada pelo teste de
Raven. Investigações que utilizaram tomografia por
emissão de positrons, durante exercícios intelectuais
da natureza deste teste, mostraram ativações em
regiões mais restritas do que se esperava, ou seja,
apenas no cortex lateral pré-frontal, em um ou nos
dois hemisférios14. Chama a atenção, o percentual
de 30% de nível intelectual insatisfatório, quando
na população geral no Brasil a prevalência de defi-
ciência mental é de 10%15. Campana et al.2 estu-
dando 536 crianças escolares em Botucatu em duas
escolas públicas, uma do centro e outra da periferia,
constatou prevalência de nível intelectual insatis-
fatório de 17,53% considerando-se as duas escolas
e de 28,99% considerando apenas a escola da peri-
feria. Entre essas crianças selecionadas como inte-
lectualmente deficientes, a quase totalidade per-
tencia a nível sócio-econômico mais baixo. Nossa
estimativa foi semelhante a essas cifras anterior-
mente observadas. 

Nossos resultados demonstraram que houve
associação entre os programas de estimulação, o
maior tempo de permanência no ambiente escolar
e o número de crianças com inteligência superior.
Entretanto, apenas estudos longitudinais poderão
responder se a plasticidade neural permitirá ace-
leração intelectual em ambiente escolar rico em es-
timulação e atenção e que propicia também recu-
peração nutricional.

Os mecanismos neurais que medeiam a percep-
ção da forma permanecem em grande parte des-
conhecidos. Estudos com fRM demonstram que
são ativadas regiões do cortex de associação occi-
pital e temporal e também áreas visuais primárias.
As respostas nessas regiões tornam-se mais intensas
quando são apresentados contornos e formas glo-
bais e coerentes16. A percepção da forma mostrou-
se alterada em 45% das crianças (28/62). Não houve
associação entre a prevalência desta alteração nos
dois grupos de crianças, tanto em relação aos pro-
gramas de ativação cognitiva como ao tempo de
permanência na escola. Esta deficiência pode oca-
sionar dificuldades na aprendizagem da leitura, pois
a capacidade de apreender letras e palavras como
configurações é afetada (Gestalt-Blind). Cerca de
10% das crianças com dislexia apresentam esta de-
ficiência de percepção visual17.

O esquema corporal tem sido considerado um
elemento indispensável para a formação da per-
sonalidade da criança, de sua capacidade de adap-
tar-se ao meio e de saber enfrentar problemas e
situações. Consiste na representação cerebral global
e diferenciada do modelo que a criança tem de seu
próprio corpo. Ela se sentirá bem, terá satisfação
em correr, brincar, competir e manusear, na medida
em que conhece seu corpo e sabe movimentar-se
para agir. Em nosso estudo, 38% (24/63) das crianças
apresentaram percepção do esquema corporal de-
ficiente. A prevalência desta alteração não se as-
sociou aos programas de ativação ou aos anos de
permanência na escola.

A presença de perseveração é atribuída a dis-
funções pré-frontais, mais especificamente ao cor-
tex dorsolateral18. Neste grupo de crianças, foi a
alteração mais freqüente, com 74% (43/58) de inci-
dência. As razões dessa alta prevalência de perseve-
ração nas condições sociais adversas são desconheci-
das, assim como sua evolução com a maturação ce-
rebral e estimulação ambiental.

A cópia de figuras geométricas permite avaliar
algumas funções cognitivas, como percepção visual,
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habilidade motora manual e organização temporal
- espacial; 43% das crianças (27/60) apresentaram
escores inferiores aos esperados para a idade, sem
que se constatasse associação com os programas
de ativação cognitiva e com os anos de escolaridade.

Apesar das condições sócio-econômicas serem
bastante desfavoráveis, a maioria é eutrófica (68%);
31% apresentavam desnutrição. Estudos em crian-
ças desnutridas demonstram melhora significativa
da inteligência quando se associaram cuidados de
saúde, nutricionais e estimulação adequada19. Ou-
tros trabalhos confirmam o papel das condições so-
cio-econômicas da família no desenvolvimento
cognitivo das crianças. Duncan et al.20 estudaram
crianças aos 5 anos de idade, levando em conta a
baixa renda familiar, a duração das privações e a
escolaridade materna. Esta exerceu efeito benéfico,
quando de melhor nível, enquanto que a  baixa
renda e sua duração, efeito negativo significativo.
Winick et al.21, e Lien et al.22, demonstraram, em
estudos realizados com crianças coreanas desnutri-
das, adotadas em lares americanos, que há desen-
volvimento satisfatório com o enriquecimento am-
biental, desde que este seja de longa duração e que
a intervenção seja precoce, anterior aos 2 anos de
idade.

Guardiola et al.23 avaliando a aprendizagem e
funções cognitivas em 484 crianças da 1ª série do
ensino fundamental em Porto Alegre, referem que
no exame neurológico evolutivo de Lefèvre os itens
de sensibilidade e gnosias mostraram-se alterados
em 38%. Em subtestes da escala de Wisk registra-
ram alta prevalência (71,5%) de desempenho insa-
tisfatório. A associação entre esses resultados e
dificuldades de aprendizagem ocorreu em apenas
16,9% das crianças examinadas. Bandeira e Hutz24,
no Rio Grande do Sul, estudaram a sensibilidade
dos testes da figura humana, Bender e Raven, na
predição do desempenho escolar em alunos de
escolas públicas. Seus resultados mostraram que os
três testes apresentaram correlações muito sig-
nificativas com o rendimento escolar.

Nossos resultados são semelhantes. As deficiên-
cias cognitivas detectadas por estes testes explicam
as dificuldades de aprendizagem em 82% das
crianças examinadas.

Estas observações e nossos resultados sugerem
que a recuperação de crianças com as dificuldades
observadas é difícil. Exige investigação sistemática
sobre eficiência dos métodos psicopedagógicos

selecionados, provavelmente maior tempo de esco-
laridade e admissão precoce.
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