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TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM: QUANDO 

TRATAMENTO CLÍNICO É NECESSÁRIO 

DO SABER 
POR MARIANA CASAGRANDE 

A té que ponto a dificuldade de nosso filho na escola pode ser 
considerada um transtorno clínico de aprendizagem? Estou 
certa de que muitos pais se questionam sobre o caminho 
a seguir quando se deparam com um desempenho de suas 

crianças abaixo do esperado. 
Para considerar uma questão de atendimento clínico, a família tem que 
fazer uma reflexão anterior passando pela análise dos pilares das compe
tências familiares e escolares sobre a condução do desenvolvimento do 
aluno no processo de aprendizagem. 

Muitas vezes se transfere para o professor ou para um profissional de psi-
copedagogia a responsabilidade de tratar transtornos de aprendizagem, 
sem antes olhar para os fatores familiares que podem levar a padrões não 
esperados de desempenho escolar. 

De acordo com a Associação Brasileira de Psicopedagogia, esta especia
lidade atua no campo da saúde e da educação e nos processos de apren
dizagem humana, seus padrões normais e patológicos, considerando a 
influência do meio - família, escola e sociedade - no desenvolvimento 
da criança. 

São muitas as categorias de transtornos da infância - e não vou entrar 
aqui nos aspectos técnicos de cada uma -, mas, para chegar a um diagnós
tico, é necessário avaliar alterações de aprendizado nos contextos fami
liar e escolar. Desvios inesperados devem ser considerados olhando para 
questões de obesidade, desnutrição, falta de oportunidade para aprender, 
atrasos de desenvolvimento, descontinuidades educacionais, mudanças 
de escola, comprometimentos visuais, auditivos, problemas familiares ou 
emocionais. Até mesmo a adequação da proposta pedagógica ao perfil 
cultural da família deve ser considerada. 

O tratamento clínico é considerado em casos de dificuldades além do ade
quado e esperado para a faixa etária ou nível escolar. Consulte um espe
cialista quando precisar de ajuda para percorrer esse caminho. • 

Mariana Casagrande é pedagoga especialista em Dificuldades na Infância 
e Neuropsicopedagogia em Saúde Mental. 
Clínica Casagrande - 4475-6318 e 4436-3099 
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