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Resumo
As dificuldades na aprendizagem (DA) são causas relevantes do baixo desempenho escolar. No Brasil, 40% 
da população escolar apresenta alguma dificuldade ligada a aprendizagem (CIASCA, 2003). Embora 
simples, a aquisição do código lingüístico para crianças com algum déficit cognitivo, torna-se uma atividade 
complexa. Diversos softwares se propõem a contribuir para o letramento infantil, porém pesquisas 
envolvendo a contribuição da informática para este fim, ainda são escassas. O objetivo central foi verificar a 
eficácia terapêutica de uma proposta de intervenção pedagógica mediada pelo uso do computador, em 
escolares com dificuldades de aprendizagem. A metodologia envolveu uma pesquisa qualitativa do tipo 
descritiva com vinte escolares, na faixa de 9 a 12 anos,  com histórico de fracasso escolar de uma escola 
pública local. Foram submetidos à avaliação psicopedagógica e cognitiva, encaminhados ao Laboratório de 
Informática Educativa e Sala de apoio Pedagógico. Optou-se por utilizar softwares livres, destacando-se os 
educativos Gcompris e Tuxpaint. Os resultados apontaram que os alunos não tiveram dificuldade no 
manuseio dos softwares, apresentando melhora da auto-estima, da autonomia e do interesse, que se 
repercutiu no desempenho acadêmico e social dos aprendizes. Conclui-se que o uso educacional do 
computador, trouxe benefícios para a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo dos aprendizes, 
ajudando a reduzir o fracasso escolar. 
. 

Introdução
A história recente da educação nacional tem registrado a democratização do acesso à escola - 

traduzida no aumento do número de vagas - mas não da escolarização. Isto pode ser verificado em 
pesquisa recente divulgada pelo Ministério da Educação (INEP/MEC, 2005) cujos dados demonstram que, 
em língua portuguesa, somente 5% da amostra podem ser considerados leitores competentes (com 
habilidades de leitura compatíveis com a série cursada), e em matemática, apenas 7% conseguem resolver 
problemas de forma coerente.  

De fato, o desenvolvimento de habilidades de linguagem escrita e raciocínio lógico-matemático são 
fundamentais para o sucesso da escolarização. A aquisição do código lingüístico é indispensável nas 
sociedades letradas sendo considerada uma condição essencial para o exercício da cidadania plena. Na 
atualidade, a aprendizagem da leitura e escrita constitui-se uma das funções essenciais propostas à 
educação formal.Tarefa aparentemente simples, para crianças com algum déficit cognitivo, torna-se 
extremamente complexa. A leitura ou baixa qualidade da leitura têm sido apontada por especialistas como a 
principal causa do fracasso escolar. É notório que a criança quando apresenta alguma dificuldade de 
compreensão do código lingüístico, acaba se refletindo em outras disciplinas como Matemática, História, 
dentre outros.  

Segundo Correia (2004) o conceito de dificuldades de aprendizagem (DA) surgiu da necessidade de 
se compreender a razão pela qual um conjunto de alunos, aparentemente normais, estava constantemente 
a experimentar insucesso escolar, especialmente em áreas ligadas a leitura, a escrita ou o cálculo. 

Estudos de Ciasca (2003) apontam que no Brasil, os distúrbios de aprendizagem (DA) atingem cerca 
de 40% da população discente das séries iniciais, enquanto que nos países desenvolvidos este número não 
chega a 20%. Ressalta ainda, que as dificuldades de aprendizagem atingem a todos, independente de sexo, 
raça ou classe social, seja oriundo de escolas públicas ou particulares, sendo as mais comum os distúrbios 
relacionados às habilidades lingüísticas.  

Para Fonseca (1995) há uma distinção clara entre distúrbio e dificuldade de aprendizagem. Para o 
autor, distúrbio de aprendizagem está relacionado a um grupo de dificuldades específicas e pontuais, 
caracterizadas pela presença de uma disfunção neurológica. Já a dificuldade de aprendizagem é um termo 
mais global e abrangente com causas relacionadas ao sujeito que aprende, aos conteúdos pedagógicos, ao 
professor, aos métodos de ensino, ao ambiente físico e social da escola. 

Também Ciasca e Rossini (2000) compreendem que a dificuldade de aprendizagem é um déficit 
específico da atividade acadêmica, enquanto o distúrbio de aprendizagem é uma disfunção intrínseca da 
criança relacionada aos fatores neurológicos. 

O fato é que, a criança que não consegue se adequar aos padrões esperados pela sociedade, 
propostos pelo ensino formal, apresenta um quadro clínico complexo, não somente pelo transtorno que 
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apresenta, mas principalmente pelas suas conseqüências em termos psicológicos e sócio-emocional, com 
repercussão direta sobre sua estrutura familiar e vida social.  

Algumas famílias manifestam sua decepção, sua desaprovação, sua própria cólera em vista dos 
maus resultados escolares de seus filhos. Outros pais podem apresentar total indiferença, completa 
ausência de interesse pelas dificuldades da criança. Assim, muitas destas crianças, sem ajuda específica, 
desenvolvem quadros de timidez excessiva, multirepetência, baixa socialização, falta de motivação para ir à 
escola (número elevado de faltas), agressividade, baixa auto-estima, desatenção, hiperatividade, abandono 
escolar, e em casos extremos, até depressão. Muitas são rotuladas de “incapazes” e encaminhadas para a 
educação especial.  

Para Fonseca (1995), grande parte das dificuldades de aprendizagem, está relacionada a questões 
metodológicas como ensino deficitário, má formação docente, falta de oportunidade, visto que muitas 
crianças precisam conciliar o trabalho com o estudo, do que propriamente a existência de um transtorno 
cognitivo.  

Neste contexto, devem-se utilizar todos os recursos disponíveis para promover o aprendizado dessas 
crianças. Embora as pesquisas com a utilização do computador em sala de aula, sejam incipientes e a 
informatização das salas de aulas, caminha a passos lentos, esse instrumento tem se mostrado bastante 
promissor. Além do papel motivacional, integra vários tipos de mídias favorecendo a comunicação.  

De acordo com Almeida (2003), a utilização de tecnologias na escola e na sala de aula impulsiona a 
abertura desses espaços ao mundo, permite articular as situações global e local, sem contudo abandonar o 
universo de conhecimentos acumulados ao longo do desenvolvimento da humanidade. Tecnologias e 
conhecimentos se integram para produzir novos conhecimentos que permitam compreender as 
problemáticas atuais e desenvolver projetos, em busca de alternativas para a transformação do cotidiano e a 
construção da cidadania. 

O potencial educativo do computador tem sido objeto de estudo de diversos pesquisadores. Uma das 
experiências pioneiras no atendimento de crianças com transtorno de aprendizagem foi protagonizada por 
Lea Fagundes, que desde 1973, coordena o LEC – Laboratório de Estudos Cognitivos, que investiga a 
interação do computador e sua relação com as dificuldades de aprendizagem (FAGUNDES, MARASCHIN, 
1992). 

Oliveira e Fisher (2007) acreditam que o emprego de softwares educativos no processo educativo-
formal é uma estratégia eficaz para sanar as dificuldades de aprendizagem. Oliveira (1996), comenta que o 
docente deve ser capaz de identificar quais os déficits cognitivos que a criança possui e suas dificuldades no 
processo de aprendizagem e a partir destes conhecimentos desenvolver uma proposta pedagógica onde o 
uso do computador será um valioso recurso pedagógico, objetivando o interesse do aluno pela 
aprendizagem dos conteúdos acadêmicos e as habilidades mentais necessárias para a realização das 
atividades propostas. 

De fato, há programas que permitem a confecção de livros de histórias em que cenas podem ser 
montadas, com a possibilidade de usar um álbum de figuras variadas e que permitem ao aprendiz gravar a 
leitura da história elaborada. Outros softwares permitem a inserção de figuras, sons e até filmes, ampliando 
as possibilidades de atuação pedagógica. A internet e suas ferramentas de comunicação oferecem ricas 
oportunidades de trabalho, por se constituir num contexto onde as funções de leitura e escrita são usuais. 

A ação lúdica proposta por meio dos softwares educativos, possibilita a quebra de resistências 
internas, favorecendo as relações interpessoais entre educador e educando, proporcionando uma 
aprendizagem significativa e lúdica.  Todavia, Rocha (2008) nos alerta: é papel da escola democratizar o 
acesso ao computador, promovendo a inclusão sócio-digital de nossos alunos. É preciso também que os 
dirigentes discutam e compreendam as possibilidades pedagógicas deste valioso recurso. Contudo, é 
preciso estar conscientes de que não é somente a introdução da tecnologia em sala de aula, que trará 
mudanças na aprendizagem dos alunos, o computador não é uma “panacéia” para todos os problemas 
educacionais. 

A utilização da tecnologia no ambiente escolar contribui para essa mudança de paradigmas, 
sobretudo, para o aumento da motivação discente, pois o computador exerce um fascínio especial em 
nossos alunos, especialmente naqueles advindos das classes menos privilegiadas, mas não resolve os 
problemas de aprendizagem de nossos educandos. É o professor com seu conhecimento acerca de 
letramento e processo de aprendizagem que faz a diferença na vida desses sujeitos.  

Nos últimos, anos, o governo por meio de programas como o Proinfo, tem ampliado o acesso a 
tecnologia educacional por meio da implantação dos LIEs – Laboratórios de Informática Educativa nas 
escolas públicas de todo país.Todavia, apesar do esforço governamental, o que se observa é a prática 
incipiente do computador na prática educativa. Poucas são escolas que já se apropriaram da tecnologia no 
ensino formal, a maioria continua presa a práticas educacionais tradicionais que pouco ou quase nada 
cooperam para uma aprendizagem significativa, perpetuando o estigma da repetência e do fracasso escolar. 
Tal fato determinou o questionamento central desta pesquisa: Qual a contribuição da tecnologia 
educacional, em especial do software educativo na aprendizagem de alunos com histórico de fracasso 
escolar e dificuldades de aprendizagem? 

A fim de responder o questionamento proposto, esta pesquisa verificou a eficácia terapêutica de uma 
proposta de intervenção psicopedagógica mediada pelo uso do computador, em escolares com dificuldades 
de aprendizagem. Especificamente, pretendeu-se: a) resgatar o interesse pela leitura, melhorando a 
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construção da escrita; b) contribuir no processo de construção do código lingüístico e no desenvolvimento de 
raciocínio-lógico; c) apontar estratégias para a utilização pedagógica das novas tecnologias em sala de aula, 
conscientizando educadores sobre sua importância; d) diminuir os índices de multirepetência resgatando a 
auto-estima dos alunos; e) prevenir o fracasso escolar; f) Refletir sobre o papel da informática educativa na 
educação formal em especial do software livre. 

Um dos entraves a utilização da tecnologia na escola pública é encontrar softwares educativos de 
qualidade, adequados as necessidades de nossos alunos que sejam acessíveis e de baixo custo, assim 
nesta pesquisa optou-se por utilizar apenas software livres. Os softwares proprietários criados 
especificamente para o mercado educacional geralmente são muito caros, visto que as empresas têm que 
reaver os custos de desenvolvimento a partir de um mercado muito reduzido. Neste cenário, o software livre 
representa uma alternativa aceitável, visto que está livremente a disposição a qualquer um na Web 
gratuitamente, aliado ao fato de que, por ser livre, pode ser utilizado, copiado, alterado e redistribuido as 
comunidades educativas, sem restrições, diferentemente das alternativas proprietárias que apresentam 
restrições orçamentárias e legais.
 

Metodologia
Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo descritiva, pois intenciona descrever a contribuição da 

informática educativa, na mediação de aprendizes com dificuldades de aprendizagem. Baseando-se em 
Vygostsky e seus seguidores, a proposta de trabalho privilegiou a análise dos saberes e necessidades da 
criança do contexto social e educativo ao qual ela pertence, acompanhando sua evolução, registrando os 
resultados nas avaliações escolares antes e depois de sua participação no projeto.  

A experiência foi realizada em uma escola pública municipal periférica de Fortaleza. A amostra foi 
composta de 20 crianças na faixa etária de 9 a 13 anos, com histórico de fracasso escolar, multirepetência e 
dificuldades de aprendizagem, que freqüentam os primeiros anos do ensino fundamental. Foram 
selecionadas crianças com queixa caracterizada de distúrbio de aprendizado ligado principalmente a 
linguagem. O processo de diagnóstico para identificação das dificuldades escolares envolveu a história 
clínica, a avaliação das habilidades cognitivas e comunicativas, linguagem oral e escrita por profissional de 
psicopedagogia. A produção textual foi corrigida e analisada segundo o protocolo proposto por Ferreiro e 
Teberosky(1986). Após avaliação inicial, os alunos foram divididos em dois grupos: crianças com distúrbio 
específico de leitura e crianças com dificuldades de aprendizagem. Os alunos com distúrbios de 
aprendizagem foram encaminhados para centros específicos paralelo ao projeto. Os demais foram 
atendidos na própria escola, no contra-turno no LIE – laboratório de Informática Educativa e na Sala de 
Apoio Pedagógico – SAP, totalizando quatro horas semanais.  

O projeto de intervenção psicopedagógica envolveu as seguintes etapas: avaliação inicial, palestras 
de sensibilização familiar, mediação pedagógica por meio de atividades virtuais e concretas utilizando as 
tecnologia de informação e comunicação, socialização das atividades com os pais e professores. A 
intervenção ocorreu no período de abril a novembro de 2008. Os avanços e retrocessos foram 
documentados e registrados num relatório individual que ao final da proposta, pais e professores tiveram 
acesso.  

Todos os alunos pertencem as classes populares e não tinham acesso ao computador, iniciando us 
inclusão sócio-digital no LIE. Os principais softwares utilizados foram Tuxpaint (figura 1) e Gcompris (figura 
2).  

Segundo o sitio oficial do programa, o Gcompris é uma suíte de aplicações educacionais que 
compreende numerosas atividades para crianças de idade entre 2 e 10 anos. Algumas das atividades são 
de orientação lúdica, mas sempre com um caráter educacional. Atualmente este software possui cerca de 
100 aplicativos que estão divididos em categorias, como descoberta do computador, álgebra, ciências, 
geografia, jogos, leitura, dentre outros. De origem francesa, Gcompris (significa eu compreendi), já foi 
traduzido para 30 línguas inclusive o português do Brasil. Recentemente, este software ganhou um prêmio 
internacional, o Free Software Awards que ocorreu na França (2003), na cidade de Soisson. É reconhecido 
pela Friends of the Worlds Treasure e pode ser encontrado na lista de softwares recomendados pela 
Unesco.  
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Figura 1 – Atividade de escrita criptograma criada no software livre de desenho tuxpaint 

 
 

 

 
 

Figura 2 – Tela principal do Gcompris versão 8.2 
 
No uso do software gcompris privilegiou-se os módulos ligados as habilidades de leitura e escrita e de 

raciocínio lógico (jogos de memória, tangram, quebra-cabeças dentre outros). A utilização de softwares 
educativos, não teve como fim substituir ou alterar os conteúdos estudados em sala de aula e sim 
complementar o aprendizado. Além do uso do computador, outras estratégias foram utilizadas: atividades de 
consciência fonológica (auto-ditados), leitura contextualizada (montagem de jogo simbólico a partir do tema 
escolhido onde a criança pode realizar a escrita dos objetos) estimulação auditiva e visual da aquisição do 
fonema, elaboração de histórias por meio de software de desenhos (tuxpaint), reprodução de textos lidos, 
recontagem de contos de fadas, escrita contextualizada do vocabulário explorado, dentre outras atividades 
virtuais e concretas que possibilitassem o desenvolvimento das habilidades cognitivas. Ressalta-se que as 
estratégias adotadas foram apenas um meio de percorrer um caminho, sem esquecer que cada sujeito, 
possui uma individualidade própria.  
 

Resultados e Discussão
A proposta  propôs a atuar na prevenção das dificuldades de aprendizagem, do fracasso escolar e da 

multirepetência, proporcionando aos alunos envolvidos novas possibilidades educativas utilizando a 
tecnologia de informação e comunicação como recurso complementar na aprendizagem. A problemática 
pesquisada partiu da reflexão sobre as dificuldades encontradas no campo da pedagogia e das diversas 
formas de ensinar e de aprender na sociedade moderna com base na implementação de atividades de 
intervenção psicopedagógicas. As crianças não desmostraram medo ao utilizar o computador, embora não 
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fossem usuários freqüentes deste tipo de mídia, pelo contrário demonstraram bastante interesse nas 
atividades. A timidez inicial deu vazão a alegria e ao prazer de aprender ludicamente.  

A participação das crianças, por meio do projeto de intervenção psicopedagógica oportunizou-lhes um 
aumento da autonomia e do interesse, resgatando a confiança em aprender, além de uma melhoria nas 
relações escolares com colegas e professores. Os professores relataram que perceberam mudanças na 
sala de aula, onde as dificuldades relacionadas à leitura e à escrita começaram a diminuir, assim como 
problemas de relacionamento e auto-estima. A melhoria significativa na auto-estima discente se repercutiu 
diretamente no desempenho escolar, refletindo-se na redução do fracasso escolar.  

A eficácia da proposta pedagógica mediante o uso da tecnologia da informação e comunicação foi 
comprovada. Do total de crianças atendidas, 80% (16 alunos), conseguiram se apropriar do código 
lingüístico, reduzindo a repetência e evasão escolar. Apenas 20% (4 alunos) não conseguiram vencer o 
estigma do fracasso escolar. Ressalta-se que este fato é reflexo, em parte, da falta de parceria 
escola/família, visto que estes pais se recusaram a participar da proposta por desacreditar em seus efeitos, 
o que indica que o tratamento da D.A depende, não somente do diagnóstico clínico, da intervenção 
psicopedagógica e do compromentimento docente, mas também do envolvimento familiar. 
 

Conclusão
Embora, o acesso as tecnologias de informação e comunicação (TICS), seja restrito as classes sociais 
privilegiadas, torna-se necessário criar ambientes de aprendizagem computacionais que, sobretudo, utilizem 
metodologias inovadoras como instrumento adequados para recuperar as chances perdidas por crianças 
com insucesso escolar, frutos de uma sociedade de exclusão.  Conclui-se que o uso do computador como 
recurso concomitante ao tratamento multiprofissional é satisfatório, trazendo benefícios para aprendizagem 
e para o desenvolvimento cognitivo dos aprendizes contribuindo para reduzir o fenômeno do fracasso 
escolar. 
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