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1. VISIÓN XERAL DO CASO

Nunha aula de 3¼ de ESO, nas pri-
meiras semanas do curso, o profesor de
Lingua galega detecta que un dos seus

alumnos escribe moi mal. Observa a pre-
sencia na s�a escrita de fragmentaci�ns
de palabras, uni�ns incorrectas, unha
graf�a ilexible... Como mostra das difi-
cultades, p�denos valer a seguinte:

AXUDA A UN ESCOLAR DO ESO CON DIFICULTADES
NA LINGUAXE ESCRITA

Jos� R. Negro Varela
Andr�s Su�rez Y��ez

Universidade de Santiago
de Compostela

O caso � presentado � resto do pro-
fesorado do curso que, despois de estu-
dialo, llo comunica � direcci�n do
Instituto. Esta rem�tello � Inspecci�n
educativa, quen pon en contacto con este
centro a persoa encargada do proxecto
de orientaci�n dun instituto pr�ximo, xa
que non exist�a o dito servicio no centro
onde se produciu o caso. Esta persoa
solicitou a axuda dun dos autores deste
traballo.

Decidiuse intervir coa finalidade
de corrixi-las graves deficiencias obser-

vadas e coa motivaci�n engadida da sos-
peita de que este tipo de casos non son
algo illado. Neste sentido, non debemos
esquecer que a extensi�n da idade de
escolarizaci�n obrigatoria ata os dezaseis
anos fai que os profesores de educaci�n
secundaria se atopen agora con casos
semellantes � que presentamos, que
antes quedaban nunha anterior etapa do
proceso educativo.

Neste traballo exponse a axuda
prestada a Carlos (nome finxido do
alumno, que empregamos para mante-lo

3 PRACTICAS  17/4/01  18:55  Página 159



160 José R. Negro Varela / Andrés Suárez Yáñez

seu anonimato): o punto de partida, as
decisi�ns organizativas, os obxectivos e
as actuaci�ns do programa, os resultados
e unha serie de reflexi�ns.

2. O PUNTO DE PARTIDA E ALGUNHAS REFLE-
XIÓNS

Resumimos a continuaci�n os
datos cos que contabamos sobre Carlos �
hora de comezarmos a traballar no caso.

Carlos realiza toda a escolaridade
da EXB no colexio da mesma vila onde
est� o instituto � que agora asiste. No
primeiro ciclo repite curso e despois de
tres anos acad�micos obt�n a cualifica-
ci�n de ÔsuficienteÕ. No ciclo medio volve
repetir curso. O nivel m�is alto no que
logra unha cualificaci�n global positiva
(ÔsuficienteÕ) � 6¼ de EXB.

No primeiro trimestre de 3¼ de
EXB, � enviado por primeira vez � gabi-
nete psicopedag�xico da zona que lle
corresponde. Carlos conta xa con nove
anos e medio. O informe psicopedag�xi-
co emitido, dunha extensi�n de p�xina e
media, amosa unha avaliaci�n diagn�sti-
ca predominantemente psicom�trica:
Carlos ten unha eficiencia intelectual
normal; debe ser examinado por un neu-
r�logo, para ver se a s�a desorganizaci�n
perceptiva se puidera deber a unha
lesi�n cerebral. Existe a presencia nos
protocolos de dificultades emocionais e
de impulsividade; � importante non o
presionar ata que adquira a madureza
m�nima necesaria para comeza-la apren-
dizaxe sistem�tica da lectura e da arit-
m�tica.

Dous anos m�is tarde, o mesmo
gabinete emite un segundo informe psi-
copedag�xico. Apl�canlle de novo catro
dos seis tests administrados na primeira
ocasi�n. Do seu contido chama a aten-
ci�n que non hai referencia ningunha �s
s�as dificultades perceptivas (seguram-
nete porque unha das probas suprimidas
foi o desenvolvemento perceptivo de
Frostig); a intelixencia xeral resulta ser
agora inferior � media. Concl�ese que o
baixo rendemento escolar � debido a un
atraso madurativo, sobre todo a unha
mala lateralizaci�n (na primeira avalia-
ci�n non se atopa menci�n ningunha a
isto). As actividades recomendadas para
acelera-lo desenvolvemento deste esco-
lar de once anos e medio son basicamen-
te de natureza psicomotora.

O terceiro informe, de Ôseguimen-
toÕ, � emitido un ano m�is tarde.
Novamente se lle aplica o WISC. O infor-
me cont�n un claro erro: af�rmase que o
cociente de intelixencia de Carlos � de 85,
pero na folla do perfil que se axunta
consta: CI (verbal), 89; CI (manipulati-
vo), 100; CI (escala), 100. Agora ins�stese
nos problemas de atenci�n e discrimina-
ci�n visual do alumno e non se fala das
dificultades de lateralizaci�n.

ç vista de toda esta informaci�n,
cremos conveniente realizar unha serie
de reflexi�ns:

Ð Nos inicios da s�a vida escolar
tardouse tres cursos antes de pedi-la
axuda do equipo da zona, malia que se
est� a observar que Carlos non responde
� actuaci�n pedag�xica do centro. Isto �,
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non se toman do modo m�is r�pido posi-
ble as medidas oportunas.

Ð Na avaliaci�n diagn�stica non hai
refencia ningunha nin � linguaxe oral de
Carlos nin � seu historial ling��stico, nin
�s seus puntos fortes. Tampouco non hai
un estudio serio do seu contexto familiar,
comunicativo, evolutivo, m�dico, nin
escolar; as s�as dificultades de lectoescri-
tura non aparecen suficientemente espe-
cificadas...

A este respecto, puidemos recom-
pilar unha serie de datos sobre Carlos
que consideramos importantes para o
co�ecemento do caso e que, pensamos,

non deberon ser pasados por alto.
Brevemente: Carlos nace nun pa�s euro-
peo de lingua anglosaxona, no seo
dunha familia de emigrantes galegos; al�
asiste durante un curso � garder�a pro-
piedade da empresa na que traballan os
pais. Posteriormente � enviado cos seus
av�s a uhna aldea de Galicia. Pasa unha
tempada en Catalu�a, cunha t�a. Volve
de novo a Galicia... ÁComo se pode pres-
cindir desta informaci�n se en verdade
pretendemos comprender a Carlos!
Parece clara a secundariedade da infor-
maci�n facilitada polos tests fronte a
estoutra de car�cter m�is ecol�xico.

¥ Son preocupantes as contradic-
ci�ns que se advirten nos informes psi-
copedag�xicos Ñtodos elaborados polo
mesmo equipoÑ, as� como no resto da
documentaci�n. A pesar de que a nai o
nega, no informe do colexio de EXB dise
que Carlos foi visto por un neur�logo.
Nese informe, as� como nos elaborados
polos profesores do rapaz, af�rmase que
todo leva a supo�er que este � un caso
Òdun neno PROPIAMENTE DISL�XICOÓ (con
mai�sculas no orixinal). Isto contrasta
cos informes psicopedag�xicos nos que
non aparece tal etiqueta.

¥ Respecto a Carlos, non hai
ningunha evidencia de que se dese�ara e
puxera en pr�ctica un aut�ntico progra-
ma de recuperaci�n.

¥ As orientaci�ns que se dan para a
intervenci�n bas�anse no concepto de
Ômadureza para a lecturaÕ, con exercicios
de apresto de car�cter psicomotor.
ÁCando Carlos ten nove anos dise que �
importante non o presionar ata que

Manual de escritura ó dictado de 1893.
Ás veces os exercicios de escritura mostran graves
deficiencias. Débese actuar o mais rápido posible coas
medidas oportunas.
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acade a madureza m�nima necesaria
para comeza-la aprendizaxe sistem�tica
da lectura e da aritm�tica! O contraste �
evidente coa orientaci�n did�ctica de
Ôcentrarse nas tarefas de escribir e lerÕ.

¥ Na EXB, Carlos repite dous cur-
sos. Polo nivel amosado no 3¼ curso do
ESO, non semella que tal medida servira
de moito. Isto l�vanos a unha cuesti�n:
À� atinado facer convivir con escolares
m�is pequenos durante tanto tempo a un
escolar que supostamente pos�e Ôatraso
madurativoÕ?

¥ Unha �ltima reflexi�n fainos afir-
mar que en termos econ�micos rendibili-
dade dos recursos investidos en Carlos
resulta moi baixa.

Con t�dolos datos sinalados nas
nosas mans, puidemos formularnos
unha intervenci�n dirixida � superaci�n
das obvias dificultades na escrita amosa-
das por Carlos. A seguir expo��mo-lo
proceso de traballo resumidamente.

3. A AXUDA A CARLOS

3.1 ASPECTOS ORGANIZATIVOS

Tras detect�rmo-las dificultades do
alumno, o profesor-titor solicitou o ase-
soramento dun profesional alleo � cen-
tro, logo de varios tr�mites burocr�ticos.
Entre os dous elaboramos un plan de tra-
ballo axeitado � caso, que contou co visto
e prace dos pais e da direcci�n do insti-
tuto. Este plan coordinouse coa adapta-
ci�n curricular individual recomendada
polo equipo psicopedag�xico da zona.

O plan de traballo seguido con
Carlos desenvolveuse en tres sesi�ns de
traballo semanais, f�ra da aula-clase,
executadas por un de n�s como profesor-
titor do escolar. As sesi�ns eran progra-
madas en bloques semanais. Despois de
mandar os xoves por correo urxente o
labor feito por Carlos e o plan de traballo
da seguinte semana � asesor, este remit�a
os seus comentarios tam�n por correo
urxente, que chegaban � Instituto os
luns. Neste sentido debemos lembra-las
excelentes posibilidades que ofrecen as
novas tecnolox�as (Internet, por exem-
plo, que posibilita un asesoramento a
distancia inmediato). Doutra banda, o
contacto entre asesor e profesor-titor foi
continuo por medio do tel�fono, o correo
e tam�n en varias ocasi�ns o propio ase-
sor estivo presente nas sesi�ns de traba-
llo, co que se estableceu un contacto m�is
persoal.

No per�odo das vacaci�ns do ver�n
prop�xose un plan especial: Carlos traba-
llou na s�a casa seguindo as indicaci�ns
que se lle deron, e mantivo contacto con-
nosco a trav�s do correo urxente.
Normalmente, Carlos enviaba o labor rea-
lizado e n�s remiti�moslle as oportunas
correcci�ns e indicaci�ns de c�mo conti-
nuar. Ademais, deb�a cubrir unha folla de
control na que indicaba o tempo dedicado
e o horario mantido en cada sesi�n. Antes
de inicia-las vacaci�ns e o traballo, Carlos,
os seus pais e n�s asinamos un contrato
no que nos comprometiamos dun xeito
formal a cumpri-lo establecido de ante-
m�n. Para asegura-la motivaci�n, inclu�u-
se como reforzo un sistema de econom�a
de fichas: d�banselle puntos a Carlos
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polo labor desenvolvido na semana, e a
cambio deses puntos pod�a obter unha
serie de ÔpremiosÕ acordados previamen-
te cos pais. O resultado disto foi que
Carlos chegou � mes de setembro sen
perde-lo h�bito de traballo adquirido, e
produciuse unha continuidade malia a
ruptura estival do curso escolar.

3.2 OS OBXECTIVOS DO PROGRAMA E AS ACTUACIÓNS

Nunha primeira fase o obxectivo
foi que Carlos aprendera a compo�er
textos dunha oraci�n, orixinais, lexibles,
cunha exactitude ortogr�fica ÔnaturalÕ e
sen fragmentar nin unir palabras de
modo indebido. Nunha fase posterior,
que Carlos aprendera a compo�er textos
de m�is dunha oraci�n, orixinais, lexi-
bles, cohesionados, coherentes, estructu-
rados, calibrados en funci�n do seu des-
tinatario...

Para a consecuci�n do primeiro
obxectivo partimos dun principio b�sico:

unha axeitada imbricaci�n das facetas de
autor e escribente no proceso da escritu-
ra. Carlos deb�a partir de oraci�ns pro-
pias, polo que se decidiu que escribira na
s�a lingua habitual, o galego. Sen d�bida
hab�alle ser ben m�is sinxelo � non ter
que ir traducindo mentalmente para o
castel�n.

Partimos de textos dunha oraci�n
porque � unha unidade con significado e
porque � unha unidade b�sica na escrita
(sep�rase por puntos); � mesmo tempo,
non � demasiado extensa, de modo que o
n�mero de posibles dificultades de
Carlos se mante�en dentro dunha marxe
limitada. Un texto longo, con moitos
erros, pode resultar afogante.

Comezamos pola mellora dalgu-
nhas graf�as (a, o, m, n, os paos dos p, t,
b...); pasamos m�is adiante a fixarnos na
correcta uni�n entre as letras dunha
palabra, na separaci�n entre palabras, a
coida-la presentaci�n deixando marxes,
etc. Todo iso sabendo Carlos, antes de
escribilas, qu� conxunto de palabras for-
maban unha oraci�n e c�les non.
Mellora-la calidade da letra foi unha
prioridade. Non intentamos cambia-lo
modelo de letra de Carlos, o que quizais
ser�a un erro xa que as melloras acada-
das consumiron demasiadas enerx�as.
Nunca nos preocupou a ortograf�a Ôarbi-
trariaÕ: o importante era que Carlos escri-
bira e que se entendera o escrito (unha
vez logrado isto xa se poder�a pasar a
corrixi-la ortograf�a ÔarbitrariaÕ).

Unha sesi�n t�pica part�a dun
ambiente distendido, iniciado cun breve
di�logo, para centrarnos axi�a no traballo.

O máis pequeno, Eloy Cabrera Capilla, 1981. A tarefa
da educación é algo máis ca ensino.
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A insistencia nos obxectivos da sesi�n
lev�banos � realizaci�n de numerosos
borradores. A observaci�n continua e a
incorporaci�n do observado na progra-
maci�n e no desenvolvemento das
sesi�ns seguintes foi unha pauta coti�.
Deb�ase anotar todo e para iso servi�mo-
nos dunha folla de programaci�n-execu-
ci�n na que aparec�an os obxectivos da
sesi�n xunto �s actividades e as observa-
ci�ns oportunas (Su�rez, 1996, 150).

î longo do traballo seguiuse un
ritmo lento. Non importaba volver unha
e outra vez sobre o mesmo. A idea era
que os pasos dados quedaran fixados,
ben afianzados: non se trataba de ir �s
pr�sas, sen�n de facelo ben. Quizais
unha das claves dos logros obtidos se
deba a esa lentitude.

Unha vez que a composici�n de
textos dunha oraci�n acadou un nivel
aceptable (na calidade da letra, na sepa-
raci�n de palabras, etc.), pasamos a unha
parte menos mon�tona e m�is gratifican-
te: a composici�n de textos de m�is
dunha oraci�n. Chegados a este punto,
as actividades axudaron a amosarlle a
Carlos a s�a capacidade para compo�er
textos �tiles e dunha certa beleza.

Para comezar, Carlos suxer�a unha
oraci�n a partir da cal o profesor-titor lle
daba tres opci�ns de continuidade para
que el averiguase c�l delas ir�a ben, c�l
cadrar�a coa oraci�n inicial. Nun princi-
pio eran textos moi sinxelos, para que
apreciara a idea de continuidade. M�is
adiante, Carlos pasou a compo�er textos
de d�as oraci�ns sen axuda de ningu�n.
O cami�o quedaba aberto as� � continui-

dade e a elaboraci�n de textos m�is com-
plexos. Agora, o noso labor consist�a en
axudar a Carlos a buscar prop�sitos e
temas para escribir, sempre aqueles que
tiveran algo que ver coas s�as preferen-
cias, ou ben coa s�a vida coti�. Era
importante que se decatara de que a
escritura non se trata s� dun feito acad�-
mico: non s� escribimos sobre a antiga
Roma, os adxectivos ou a formaci�n das
rochas. Con esta idea, unha das tarefas
m�is motivadoras foi a das cartas breves
e as notas (por exemplo, deixar unha
nota �s pais na casa ou � veterinario para
que fora ver un animal). Pretendiamos
con isto que Carlos se dera conta de que
os escritos te�en prop�sito(s) e destinata-
rio(s). Deb�a de escribir para algu�n e ese
algu�n ti�a que entender non s� as dife-
rentes graf�as, sen�n tam�n o conxunto,
o que quer�a dicir. Os textos deb�an ser
claros, coherentes, ter unha mensaxe
correctamente expresada en funci�n de
c�l fose o prop�sito do texto e qu�n fose
o destinatario.

3.3 OS RESULTADOS

Existen varias raz�n que nos poden
levar � satisfacci�n respecto � traballo
desenvolvido, pero s� dun xeito modera-
do. î noso entender, Carlos probable-
mente progresou m�is nas aproximada-
mente 50 horas de execuci�n do noso
programa ca nos varios centos de horas
pasadas nas clases de lingua �s que acu-
diu en toda a s�a escolaridade anterior.

O avance acadado nas composi-
ci�ns realizadas por Carlos pod�molo
apreciar na seguinte mostra. No mes de
abril prop�xenlle a toda a clase de Carlos
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(vinte escolares de terceiro do ESO) esta
tarefa: ÒImaxina que est�s na casa e mar-
cha a luz. Vas busca-lo electricista pero
non est� na casa. D�ixalle unha nota para
que ve�a arranxa-la avar�a canto antesÓ.

As composici�ns foron puntuadas
�s cegas, � dicir, os xu�ces non sab�an a
qu�n pertenc�an; ped�uselles unha pun-

tuaci�n global e impresionista. Sumando
a puntuaci�n dos tres xu�ces, unicamen-
te tres alumnos da clase acadaron unha
puntuaci�n m�is alta c� de Carlos. A s�a
composici�n Ñlixeiramente mutilada
para asegura-lo anonimatoÑ � a que a
seguir se amosa:

4. REFLEXIÓNS DERRADEIRAS

Este traballo ten, segundo cremos,
un interese b�sico � non ser un caso illa-
do. �, moi probablemente, un caso pro-
tot�pico que ten que empezar a detectar-
se cada vez m�is nas aulas de ensino
secundario. No anterior sistema educati-
vo, � ensino medio s� chegaban os ÔbosÕ;
agora, coa obrigatoriedade do ensino ata
os 16 anos, van �s centros de ensino
secundario t�dolos rapaces, os ÔbosÕ e os
ÔmalosÕ. Aparecen as� uns problemas ata
o de agora inexistentes neses niveis.

A lexislaci�n da Comunidade
Aut�noma de Galicia responsabiliza da

elaboraci�n e desenvolvemento do refor-
zo educativo e das adaptaci�ns curricu-
lares �s profesores das materias nas que
ten dificultades o escolar (orde do 6 de
outubro de 1995). ÀEst�n preparados os
profesores para isto? ÀPos�en unha acti-
tude axeitada?

ÒNon todo valeÓ. Tr�tase de ter en
conta unha suma de pequenas cousas
(partir dunha teor�a did�ctica correcta,
levar unha atenci�n individualizada e
sistem�tica, seguir un ritmo lento, etc.)
para poder chegar a resultados esperan-
zadores. O que si resulta obvio � que non
podemos continuar a facer m�is do
mesmo. Non podemos pretender que un
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escolar avance s� a poder de face-lo
mesmo ca antes pero cos materiais dun
curso anterior � que lle corresponde pola
s�a idade. ÁEstas actividades xa as reali-
zou o escolar e non deron resultado! O
feito de que todos sabemos ler e escribir
e de que estivesemos expostos a modelos
de profesores durante moitos anos,
p�denos levar a pensar que estamos
capacitados para axudar a estes alum-
nos. Pero non � as�: non podemos seguir
repentindo modelos, porque non todo
vale. Hai que ter unha sensibilidade
especial para facer algo distinto.

A atenci�n individualizada a certos
escolares con necesidades especiais res-
pecto � linguaxe escrita �, e continuar�
sendo, necesaria. Pero unha boa forma-
ci�n inicial dos profesores en did�ctica
da linguaxe escrita para os primeiros
niveis pode evita-la aparici�n de moitas
dificultades. Un mecanismo de forma-
ci�n continua excelente pode ser que en

cada centro un grupo de profesores tra-
balle sistematicamente con alg�n caso,
como o de Carlos, contando con asesores
ad hoc. � un bo pretexto e un bo mecanis-
mo para a reciclaxe.
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