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RESUMO 

 

Muito tem se discutido, analisado e estudado, nos últimos anos, o tema 

dificuldade de aprendizagem, envolvendo o fracasso escolar e a inclusão. 

 

Pretende-se abordar e explicitar de que maneira podemos encontrar as 

dificuldades e o que a acarreta, apresentando influências positivas e negativas 

da família e da escola, e a necessidade da atuação do psicopedagogo para 

atender e amenizar essas dificuldades. 

 

Levando em consideração que o sujeito não é o único e grande 

responsável pelo seu baixo rendimento escolar, iremos demonstrar de que 

forma isso acontece e de que maneira podemos trabalhar para que as 

dificuldades de aprendizagem não seja uma barreira no ensino. 
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METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa buscará apoio em consultas na internet, artigos e 

livros na área de psicopedagogia. Mostrará também alguns métodos que 

podem ser aplicados para amenizar as dificuldades de aprendizagem. 

 

Quanto aos livros utilizados como bibliografia, podem-se citar os livros  

“Dificuldades de aprendizagem na escola” do autor Marcos Pereira dos Santos 

“Dificuldade de Aprendizagem” da autora Simaia Sampaio e “Distúrbios” do 

autor Lou de Olivier, dentre outros, que auxiliarão no desenvolvimento e 

entendimento do assunto. 

 

Os trabalhos desenvolvidos em sala de aula serão importantes na 

aplicação dos conceitos de distúrbios de aprendizagem, as suas definições, 

seus conceitos e como combatê-los. 
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INTRODUÇÃO 

 

As dificuldades de aprendizagem é um termo que já vem sido discutido 

desde o século XVIII por médicos, psiquiatras e filósofos do Iluminismo a fim 

de abranger os problemas relacionados com aprendizagem (BOSSA, 2005 

apud Sampaio, 2011, pág. 19). Os educadores por sua vez, segundo Sampaio 

(2011) atualmente desempenham pesquisas e investigam as causas que 

possam explicar o mau rendimento escolar ou os problemas de aprendizagem. 

 

Segundo Fonseca (1995) um dos autores de extrema relevância para o 

campo dificuldade de aprendizagem é Samuel Kirk, pois seus estudos sempre 

foram voltados a sua formação e experiência de professor, tendo com isso um 

grande êxito no seu método de intervenção, o chamado ITPA (Ilions Test of 

Psycholinguistic Abilities), onde ele avaliava a diferença entre a capacidade da 

criança de aprender e seu nível de realização. 

 

De acordo com Fonseca (1995) o conceito de dificuldade de 

aprendizagem de maior conformidade é do NJCLD National Joint Comittee for 

Learning Disabilities (Comitê Nacional de Dificuldades de Aprendizagem) de 

1988, nos Estados Unidos, que tem a seguinte definição: 

 

“Distúrbios de aprendizagem é um termo geral que se refere a um 

grupo heterogêneo de desordens manifestadas por dificuldades 

significativas na aquisição e utilização da compreensão auditiva, da 

fala, da leitura, da escrita e do raciocínio matemático. Tais desordens, 

consideradas intrínsecas ao indivíduo, presumindo-se que sejam 

devidas ao uma disfunção do sistema nervoso central, podem ocorrer 

durante toda a vida. Problemas na auto-regulação do comportamento, 

na percepção social e na interação social podem existir com as DA. 

Apesar das DA ocorrerem com outras deficiências (por exemplo, 

deficiência sensorial, deficiência mental, distúrbios sócio-emocionais) 

ou com influências extrínsecas (por exemplo, diferenças culturais, 

insuficiente ou inapropriada instrução, etc.), elas não são o resultado 

dessas condições”. (Fonseca, 1995, p.71) 
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Durante muitos anos, segundo Sampaio (2011), os fatores orgânicos  

foram a principal causa dos problemas de aprendizagem, mas atualmente  

através  de muitos estudos podemos dizer que o indivíduo não é o único 

responsável pelo seu fracasso escolar, ou seja, outra causas  podem interferir 

na aprendizagem. Por esse motivo compreende-se  assim que o conhecimento 

do indivíduo é construído na interação com o seu meio, que pode ser familiar,  

escolar ou o seu bairro, ou seja, ele depende desse meio para se desenvolver 

como pessoa. Mas quando esse meio é inapropriado poderemos encontrar 

problemas para um bom desenvolvimento tanto físico quanto psicológico, 

entretanto se houver envolvimento da familia e da escola podemos amenizar o 

problema e assim permitir o desenvolvimento para aprendizagem. 

 

Para Santos (2012) podemos dizer que existem dois grupos de crianças, 

umas que apresentam “transtornos específicos na aprendizagem escolar” e 

outras que demonstram manifestações pedagógicas. Sendo que o primeiro 

grupo é decorrente de imaturidade e disfunção psico-neurológica, e o segundo 

grupo é conseqüência de características não necessariamente orgânicas. 

 

Sendo assim o quanto antes percebidas as dificuldades do indivíduo e 

quanto mais rápida for a intervenção, este não sofrerá as conseqüências em 

aprender efetivamente. (SAMPAIO, 2011) 

 

Iremos abordar no primeiro capitulo as diferenças entre 

disturbios/transtornos, dificuldades e deficiências, dando enfase aos disturbios. 

Encontraremos no segundo capítulo o conceito sobre o distúrbio de 

aprendizagem e seus tipos , e no terceiro capitulo abordaremos a relação 

sujeito – família – escola e a intervenção psicopedagógica.  

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
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CAPÍTULO I 

DISTÚRBIOS X DIFICULDADE X DEFICIÊNCIA 

CARACTERÍSTICAS E DIFERENÇAS 

 

 

Segundo Santos (2012) a busca pelo significado e conceito dos termos 

distúrbios, dificuldades e deficiência de aprendizagem é complexa, pois muitos 

os confundem e aplicam estes termos erroneamente. 

 

Segundo Olivier (2011) as dificuldades, problemas e distúrbios ocorrem de 

três formas distintas: psicológicas, quando ocorrem traumas, problemas 

familiares e financeiros etc.; orgânicas, relacionados à desnutrição, anemia ou 

distúrbios (dislexia, dislalia etc.); e do sistema, associado à inadequação dos 

métodos da aprendizagem, despreparo de professores etc.  

 

Muitos autores afirmam que estes termos são distintos e que tem suas 

particularidades, assim se eles forem detectados irão favorecer a 

aprendizagem, e consequentemente minimizar os problemas. (SAMPAIO & 

FREITAS, 2011) 

 

O termo distúrbio segue a linha da abordagem comportamental, já os 

construtivistas preferem o termo dificuldade. Assim podemos concluir de 

acordo com o autor, que o termo dificuldade relaciona-se a problemas de 

ordem psicopedagógica e sócio-culturais, ou seja, o problema não está 

centrado apenas no aluno; em contrapartida o termo “distúrbio” está ligado ao 

aluno, pois possui comprometimento neurológico. (NUTTI, 2002). 
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Os distúrbios de aprendizagem são designados como uma manifestação na 

dificuldade de aquisição, compreensão e expressão lingüística, envolvendo 

também a compreensão lógico matemática, podendo assim dizer que esses 

indivíduos possuem disfunção no sistema nervoso central. (SANTOS, 2012) 

 

De acordo com Maluf (2011) os problemas de dificuldades de 

aprendizagem se devem a diferentes fatores ou isolados entre si, podendo ser 

uma disfunção neurológica, lesões específicas do cérebro, disfunções 

químicas e fatores hereditários, perante uma predisposição momentânea da 

criança. Essas dificuldades podem surgir a partir problemas sociais, problemas 

emocionais, desorganização na rotina da família, mudanças de escola, 

separação dos pais e efeitos colaterais de medicamentos, que podem ser 

associados uns aos outros e aumentar o desencadeamento do transtorno. 

 

Conforme Fonseca (1995) o termo dificuldade de aprendizagem pode ser 

caracterizado por alterações no processo de desenvolvimento, manifestadas 

por dificuldades significativas, no aprendizado da leitura, da escrita e do 

raciocínio lógico matemático, pode estar ou não associados a 

comprometimentos da linguagem oral. 

 

 Caracteriza-se dificuldade de aprendizagem, segundo Almeida (2011) por 

diversas causas:  

 

      Técnicas de ensino; 

      Meio familiar e escolar desestimulantes;  

      Recursos humanos, físicos ou didáticos; 

      Etc.  
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De acordo com Santos (2012) nas décadas de 1960 e 1970 foram feitos 

estudos para avaliar as dificuldades de aprendizagem, mas quase nada foi 

feito para modificar o sistema escolar e um investimento maior na capacitação 

dos professores, só mesmo na década de 1980 segundo Golbert e Moojen 

(1996, apud Santos, 2012, pág. 65) que estudiosos americanos descobriram 

que algumas crianças com inteligências próximas ao normal poderiam ou não 

ter alguma lesão cerebral, que foram denominadas como lesões cerebrais 

mínimas (LCM), e que atualmente recebem a denominação de dificuldade de 

aprendizagem. 

 

Para Sampaio & Freitas (2011) dificuldade de aprendizagem é um 

distúrbio pelo qual a criança com inteligência média ou acima, recebe, 

processa e expressa informações, e que podem se manter por toda a vida. 

Algumas habilidades básicas podem ser prejudicadas como fala, escrita e 

aprendizado na matemática, por um motivo que pode ser de desordem 

neurobiológica, ou por questões sócio-culturais. Podemos concluir que a 

dificuldade de aprendizagem é um distúrbio psicológico que afeta a criança, 

quando esta se encontra no início do processo de alfabetização. 

 

De acordo com os estudos apresentados o problema central não está 

apenas no aluno. Para Sampaio (2011) os problemas de aprendizagem podem 

se apresentar em razão de uma metodologia inadequada, privação cultural e 

econômica, má formação docente, falta de planejamento das atividades e 

desconhecimento da realidade cognitiva dos alunos. 

 

Segundo Santos (2012) as causas da dificuldade de aprendizagem 

estão relacionadas a dois fatores, os biológicos que se referem à genética a e 

hereditariedade, e os sociais, que envolvem aspectos culturais e sociais. 

 

É importante também verificar a testagem do QI, pois seu o QI fosse 

normal, o problema da aprendizagem ficaria envolvido a fatores emocionais. 

Em contrapartida se o QI estiver abaixo do esperado, conclui-se que o 
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indivíduo é portador de algum comprometimento neurológico. (FONSECA, 

1995) 

 

De acordo com Paín (1992) muitas são as causas ligadas a fatores 

orgânicos que podem levar a dificuldade de aprendizagem, pois a integridade 

anatômica esta diretamente relacionada com o funcionamento dos órgãos, 

garantindo a coordenação do sistema nervoso central. Alguns problemas como 

perda sensorial, problemas neurológicos como lesões ou desordens corticais, 

auto-intoxicação, déficit alimentar e má condições ambientais, são fatores que 

acarretam no indivíduo problemas ligados à dificuldade de aprendizagem. 

 

Segundo Sampaio (2011), problemas comuns com os neurotransmissores 

incluem níveis insuficientes de dopamina, regulagem inadequada 

deserotonina e recaptação excessiva da dopamina, onde neurônios emissores 

de dopamina reabsorvem-na em quantidade demasiada após liberá-la para se 

comunicar com outros neurônios (também implicado nos quadros 

de depressão clínica). 

 

De acordo com Santos (2012) as dificuldades de aprendizagem mais 

encontradas no processo de aprendizagem são a desatenção, dificuldades na 

leitura (dislexia e dislalia) na escrita (disgrafia e disortografia), dificuldades em 

realizar cálculos matemáticos (discalculia), relacionadas também às 

dificuldades em operar com números. 

 

 Segundo Fonseca (1995) o sujeito com problemas de aprendizagem 

caracteriza-se nas dificuldades nos processos simbólicos: fala leitura, escrita, 

aritmética.  

 

 Geralmente estes transtornos se apresentam devido a uma má 

alfabetização, inadequação no planejamento escolar e dentre outros os fatores 

econômicos e sociais são aspectos determinantes. (SAMPAIO, 2011) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Serotonina
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Para Taya (2003, apud Sampaio, 2011) os problemas de aprendizagem se 

apresentam como fatores secundários em virtude de: 

 

ü Depressão; 

ü Transtorno do Déficit de atenção (TDAH); 

ü Deficiência mental; 

ü Transtorno de conduta; 

ü Déficit cultural; 

ü Problemas neurológicos; 

ü Deficiência sensorial. 
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CAPÍTULO II 

DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM 

CONCEITOS E TIPOS 

 

 

 “São diagnosticados quando os resultados em testes padronizados e 

individualmente administrados de Leitura, Matemática e Escrita estão 

substancialmente abaixo da média, interferindo no rendimento escolar ou nas 

AVD’s que exijam estas habilidades” (DSM IV-R). 

 

De acordo com Santos (2012) transtornos de aprendizagem é 

caracterizado pelo sujeito que manifesta dificuldade na apreensão de matéria 

teórica não apresentando em sua maioria desfavorecimento físico, emocional 

ou social, ou seja, os transtornos não são caracterizados como irreversíveis, 

mas por outro lado requer um cuidado com aprendizagem com os métodos e 

as técnicas de ensino para que esse quadro seja transformado e assim a 

criança seja capaz de aprender. 

 

Segundo Sampaio (2011) muitos são os distúrbios atribuídos as criança 

com problemas na aprendizagem de acordo com a autora o TDAH (Transtorno 

do déficit de atenção com ou sem hiperatividade) e a dislexia são os mais 

citados no ambiente escolar. 

 

Iniciaremos a discussão sobre os principais distúrbios que segundo 

Acampora (2012) são os mais identificados em sala de aula e que afetam a 

aprendizagem provocando desordens. São eles: 

 - Dislexia 

- Disgrafia. 
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- Discalculia 

- TDAH (Transtorno do déficit de atenção/hiperatividade) 

 

2.1 – Dislexia 

 

Desmembrando a palavra dislexia encontramos segundo Olivier (2011) 

o dis que vem do grego significando dificuldade e lexia que quer dizer 

linguagem, assim podemos concluir a dislexia como uma dificuldade na 

aquisição de linguagem. 

 

De acordo com Varella (2012) a dislexia é uma dificuldade em 

decodificar a escrita e símbolos gráficos interferindo na leitura, na escrita e na 

compreensão de textos. 

 

Segundo Sampaio (2011) a dislexia é detectada quando a criança 

começa a soletrar as letras com muita dificuldade e sem êxito. Segundo a 

autora a criança com dislexia não “identifica as letras, os fonemas, a 

quantidade de sílabas em uma palavra com isso não forma frases e nem um 

texto.” Outras características de acordo com autora que apontam a dislexia é a 

“demora para realização de algumas tarefas como aprender a falar, amarrar o 

cadarço, reconhecer as horas, pegar e chutar a bola, atraso na locomoção, na 

aquisição da linguagem e na aprendizagem das letras”.e alguns apresentam 

dificuldades em lembrar-se de fatos ou coisas a fazer 

 

A dislexia segundo Catts (2011) é um transtorno que apesar da 

inteligência ser dentro da media apresenta dificuldades na aquisição da leitura 

das palavras.  
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É importante segundo Acampora (2012) que o portador da dislexia faça 

uso de todos os seus sentidos, ou seja, sua consciência fonológica, a memória 

imediata e a percepção visual e auditiva, pois é através desta que o dislexo 

assimila melhor. 

 

Segundo Condemarín (1989, apud Sampaio, 2011, pág. 112) o dislexo tem 

como características principais para sua identificação: confusão de letras, 

sílabas ou palavras que se parecem graficamente, inversão de letras com 

grafia similar, mas com diferente orientação no espaço, confusão de letras 

cujos sons são parecidos, inversões de sílabas, adições ou omissões de sons, 

ao ler pula linha ou volta para anterior, má soletração, só reconhece letras 

isoladamente, leitura lenta para a idade, ao ler movem os lábios murmurando 

com freqüência, não conseguem orientar-se no espaço, não distinguindo 

direita e esquerda. Com isso temos como conseqüência dificuldades para se 

orientar com mapas globos e o próprio ambiente, Utilização dos dedos para 

realização de contas, dificuldades em seqüênciar, alguns possuem dificuldades 

em lembrar de objetos, nomes, sons palavras ou mesmo de letras, na escrita 

espontânea (ditado e/ou redação) mostram dificuldade, mas conseguem 

realizar copias, tem uma maior predominância em meninos que meninas. 

 

Segundo Germano e Capellini (2012) a dislexia é de origem genética que 

incide em uma dificuldade na aquisição da leitura resultante de um 

comprometimento fonológico da linguagem. 

 

Assim segundo Varella (2012), podemos compreender que a dislexia é de 

origem neurobiológica, um transtorno genético e hereditário da linguagem. 

 

Dentro desse contexto a autora Sampaio (2011) afirma que o dislexo 

devido a essas causas acarreta insegurança e baixa auto-estima comete os 
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mesmos erros na realização das tarefas. Criando ainda segundo a autora um 

problema com a aprendizagem afetando negativamente sua relação com 

escola, professores e colegas. 

 

Segundo Olivier (2011) alguns fatores intelectuais, emocionais ou culturais 

não são efetivamente as causas para a dislexia. 

 

Assim de acordo com Condemarín (1989, apud Sampaio2011, pág. 114), 

não podemos atribuir ao sujeito a dislexia em alguns aspectos, como por 

exemplo: quando a criança possui problemas emocionais, quando ainda é 

imaturo para aprendizagem, quando os métodos de ensino são ineficazes e 

quando tem incapacidade para aprender. 

 

A dislexia atinge de 0,5% a 17% da população mundial em muitos casos 

em pessoas da mesma família, com isso é muito importante que seja feito um 

diagnóstico o quanto antes para que se amenize o transtorno, que pode 

persistir inclusive na fase adulta. (VARELLA, 2012) 

 

2.2 – Disgrafia 

 

A Disgrafia segundo Acampora (2012) é uma perturbação da escrita 

geralmente relacionada a problemas perceptivo-motores, prejudicando o 

desenvolvimento da escrita e a coordenação dos movimentos pra realizar os 

movimentos finos e a percepção e o sentido da escrita em geral. 
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De acordo com Bocaccio (2003) causas prováveis da disgrafia podem ser 

descritas como distúrbios de motricidade ampla e fina, distúrbios de 

coordenação visomotora, deficiência da organização temporoespacial, 

problemas de lateralidade, problemas de direcionalidade e o erro pedagógico. 

 

Segundo Sampaio (2011) dentre as causas da disgrafia estão os distúrbios 

da psicomotricidade e os da percepto-motricidade. Encontramos dois tipos de 

disgrafia: 

 

§ “Motora (discaligrafia): A criança consegue falar e ler bem, mas 

encontra dificuldades na coordenação motora fina, para escrever as 

letras, as palavras e os números, isto é, vê a figura gráfica, mas não 

consegue realizar movimentos para escrevê-la; 

§ Perceptiva: Não consegue fazer relação entre o sistema 

simbólico e as grafias que representam sons, palavras e frases. 

Possui características da dislexia, sendo que esta última está 

associada à leitura e a disgrafia, à escrita” (SAMPAIO, 2011 pág.126). 

 

De acordo com APPDAE (2012) além da disgrafia, algumas crianças 

também apresentam um problema de disortografia, que é um conjunto de erros 

da escrita que afetam a palavra e não a sua grafia. O indivíduo disgráfico 

possui um conjunto da algumas características como desorganização na 

escrita com letras mal-feitas e distorcidas, escritas no sentido contrário e 

números escritos de baixo para cima, lentidão na escrita, letra ilegível, traços 

irregulares e fortes, marcando o papel inclusive, falta de orientação espacial na 

hora de escrever, escrita irregular, com formatos de letras de vários tamanhos, 

espaço entre linhas e palavras irregular, junção equivocada de letras e baixa 

auto-estima. 
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De acordo com a APPDAE (2012) o indivíduo disortográfico possui 

características que se assemelham com o disgráfico como substituição de 

letras parecidas, escrita incompleta ou com excesso de letras, uniões e 

separações equivocadas, omissão ou adição da letra “h”, confusão entre “P” e 

“B”, e “M” e “N”, e alterações equivocadas de “r” por “rr”. 

 

Sabe-se que é necessário adquirir certo desenvolvimento em nível de 

coordenação visuo-motora para que se possam realizar os movimentos finos e 

precisos que exigem o desenho gráfico das letras, linguagem, para 

compreender o paralelismo entre o simbolismo da linguagem oral e da 

linguagem escrita, percepção que possibilita a discriminação e a realização dos 

caracteres numa situação espacial determinada, colocar cada letra dentro da 

palavra, palavras na linha e no conjunto da folha de papel, assim como o 

sentido direcional de cada grafismo e da escrita em geral. (APPDAE, 2012) 

 

 O profissional deve estar bastante atento as características da criança 

com disgrafia, para que possa fazer um diagnóstico acertado. A letra feia nem 

sempre é sinônimo de disgrafia, isto pode estar diretamente ligado a 

orientação do professor, com trabalhos que forcem muita a escrita da criança e 

o mau uso de ditado, que é muito importante ser feito de maneira bem clara e 

correta, dando sempre a criança todas as coordenadas com relação a escrita, 

falar sempre quando a palavra começa com letra maiúscula e principalmente 

falar dos espaços, para a criança perceber que as palavras que formam a frase 

não se amontoam. (SAMPAIO & FREITAS, 2011) 

  

De acordo com Sampaio (2011) a escrita disgráfica pode observar-se através 

das seguintes manifestações: 
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Ø Traços pouco precisos e incontrolados; 

Ø Falta de pressão com debilidade de traços; 

Ø Traços demasiado fortes que vinquem o papel; 

Ø Grafismos não diferenciados nem na forma nem no tamanho. 

 

Para tratar um indivíduo com dificuldades na escrita deve estimulá-lo a 

escrever e procurar um atendimento psicopedagógico.  O professor precisa 

estar sempre estimulando e valorizando o aluno na realização de uma tarefa, 

conscientizando-o do seu problema e valorizando suas conquistas. (SAMPAIO, 

2011) 

 

2.3 – Discalculia 

 

De acordo com Acampora (2012) discalculia é um transtorno neurológico 

estrutural que afeta a aprendizagem da criança na matemática, onde ela se 

confunde nos conceitos e tem dificuldade de mentalização. 

 

Para Sampaio (2011) discalculia é um transtorno da aprendizagem em 

matemática, onde a criança não é capaz de compreender os problemas 

matemáticos, capacidade de realizar operações como adição, subtração, 

multiplicação e divisão, dificuldade de memorização de seqüências que exijam 

decorar, dificuldade para posicionar os números na folha, dificuldade para 

memorizar tabuada, dificuldade para classificar números, dificuldade em 

compreender sinais, dificuldade em entender os princípios de medida. 

 

De acordo com Santos & Ribeiro (2011) podemos diferenciar o transtorno 

da matemática e transtorno específico de habilidade aritmética, para um 

melhor entendimento segue abaixo tabela 1 com as definições: 
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Tabela 1: Características fundamentais da Discalculia 

 

 

 

DSM-IV (13) 

Transtorno da matemática: a criança manifesta dificuldades 

para realizar operações elementares de adição, subtração, 

multiplicação e divisão, sem que isso seja resultado de um 

ensino inadequado ou retardo mental global, 

exclusivamente; o diagnóstico requer que tais operações 

sejam aferidas por testes padronizados. 

 

CID-10 (14) 

Transtorno específico da habilidade aritmética: prejuízo 

específico nas habilidades matemáticas que não podem ser 

explicados individualmente, com base no retardo mental 

global ou na inadequação escolar. 

Fonte: Santos & Ribeiro (2011, pág.241) 

 

De acordo com Kocs (1998, apud Sampaio, 2011, pág. 120) a discalculia é 

classificada em 6 subtipos: 

 

- Discalculia verbal – Problemas em nomear quantidades matemáticas, 

números, termos, símbolos e relações; 

 

- Discalculia practognóstica – Problemas para enumerar e comparar; 

 

- Discalculia Léxica – Problemas na leitura de símbolos; 

 

- Discalculia gráfica – Problemas na escrita de símbolos; 

 

- Discalculia Ideognóstica – Problemas na realização de operações mentais; 

 

- Discalculia operacional – Problemas na execução das operações 

matemáticas. 
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De acordo com Olivier (2011) são muitas as causas psicológicas que 

podem resultar em discalculia, como também por disfunção neurológica e uma 

deficiência no ensino. A criança deve ser tratada por um psicopedagogo em 

parceira com um psicólogo, e deve ser feito um estudo de todo seu histórico 

familiar e escolar, para assim chegar às vias de tratamento. 

 

Existem estudos que apontam que a discalculia pode ser provocada por 

lesões no lobo temporal e no lobo parietal inferior, que é uma região vinculada 

à visualização mental. (OLIVIER, 2011) De acordo com Taya (2003, apud 

Sampaio, 2011, pág. 120) as áreas afetadas são as áreas terciárias do 

hemisfério esquerdo que impedem a compreensão e a leitura dos problemas, 

os lobos frontais que impedem a habilidade de solucionar problemas, as áreas 

secundárias occípto-parietais esquerdas que bloqueiam a distinção visual dos 

símbolos e o lobo temporal esquerdo inibe a memorização de séries e 

operações básicas da matemática. 

 

Este transtorno pode ocasionar na criança comprometimento na sua auto-

estima, na memória, na impulsividade, na organização espacial e temporal, 

nas habilidades sociais e grafomotoras e na linguagem e leitura. (SAMPAIO, 

2011) 

 

Devemos diferenciar a discalculia da acalculia. A acalculia é a perda da 

habilidade da matemática após sofrer lesão cerebral, não podemos confundir 

dificuldade em matemática com discalculia, pois por uma série de fatores as 

crianças tendem a não gostar da matemática, achando a disciplina chata e 

difícil. Portanto, é importante a avaliação de um psicopedagogo. (ABD, 2012) 

 

De acordo com a ABD (2012) podemos ajudar a criança com as seguintes 

medidas: 

 

v Permitir uso de calculadora; 

v Adotar uso do caderno quadriculado; 
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v Ajudar o aluno a entender enunciado das questões e não estipular o 

tempo de prova; 

v Elaborar questões claras e diretas; 

v Evitar provas orais; 

v Não forçar trabalhos de casa; 

v Acompanhamento com equipe multidisciplinar; 

v Valorização das atividades realizadas pela criança; 

v Trabalhar jogos e softwares de computador; 

v Sempre estimular a criança. 

 

É importante lembrar que a discalculia não provoca deficiência mental, 

como alguns autores questionam. (ACAMPORA, 2012) 

 

 

2.4 – TDAH  

 

De acordo com Acampora (2012) TDAH é um transtorno neurológico e 

sua origem é genética, o portador possui uma menor taxa de dopamina, onde 

este é responsável pelo equilíbrio motor e atenção. Por este motivo acarreta a 

falta de concentração e consequentemente o “esquecimento”. 

 

Segundo Sampaio (2011) o TDAH é um dos distúrbios mais difíceis de 

lidar, tanto em sala de aula, quanto em casa ou em locais públicos, pela 

criança apresentar inquietação, agitação, impulsividade e dificuldade de 

concentração.  

 

Segundo Olivier (2011) podemos considerar que o TDAH pode se 

manifestar de três formas distintas: 

 

• Transtorno de déficit de atenção do tipo desatento: 

Onde a criança apresenta desatenção. 
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• Transtorno de déficit de atenção do tipo hiperativo/impulsivo: 

Onde a criança apresenta somente a hiperatividade. 

 

• Transtorno do déficit de atenção do tipo combinado: 

Onde a criança apresenta tanto a desatenção quanto a hiperatividade. 

 

Em muitos casos é comum encontrarmos o do tipo combinado, pois um 

transtorno acaba desencadeando o outro. (OLIVIER, 2011) 

 

Segundo Bossa (2005, apud Sampaio, 2011, pág. 97) o lobo frontal é 

responsável pela realização dos planos, das ações humanas e do controle do 

comportamento, esta região parece estar com alguma alteração no 

funcionamento de substâncias químicas chamadas de neurotransmissores 

(dopamina e noradrenalina) que são responsáveis pela transmissão de 

informação entres os neurônios. Foram investigadas situações sobre assunto a 

fim de chegar a causa do problema. Dentre elas estão a hereditariedade, neste 

caso não somente os genes são responsáveis pelo transtorno, mas todo o 

ambiente familiar e comportamental, fazendo com que o sujeito com 

predisposição genética passe a se ter os mesmos hábitos que os pais; 

substâncias ingeridas na gravidez com o álcool, a nicotina, drogas e 

medicamentos causam alterações no cérebro do bebê, aumentando a chance 

de terem filhos com TDAH; o sofrimento fetal, neste caso alguns estudos 

mostram que mulheres com problemas no parto podem gerar filhos com 

TDAH. Lembrando que mulheres com TDAH têm maior incidência de 

problemas na gravidez e no parto, sendo assim podem carregar a carga 

genética e influenciar ao desencadeamento do transtorno no filho, a exposição 

ao chumbo, e a intoxicação por chumbo pode ocasionar sintomas semelhantes 

ao TDAH. Alguns problemas familiares como brigas na família, mal 

relacionamento dos pais ou ausência destes, baixo nível socioeconômico e 

uma falta de estrutura familiar podem ser também uma das causa do TDAH 

nas crianças. Dentre outras causas que já foram detectadas com TDAH 

podemos citar corante amarelo, aspartame, luz artificial, deficiência hormonal e 
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deficiências vitamínicas na dieta. Estas causas já foram cientificamente 

estudadas e já foram descartadas. 

 

Crianças com TDAH têm como características em relação ao seu 

comportamento dificuldades em realizar planejamentos, controlar ou inibir 

comportamentos inadequados, como por exemplo, a capacidade de prestar 

atenção, falta de memória, ausência de autocontrole, organização e 

planejamento.  (OLIVIER, 2011) 

 

De acordo com Acampora (2011) só é possível fazer o diagnóstico do 

TDAH quando a criança está com seis anos, ou seja, atingiu a primeira série 

do ensino fundamental, pois é nessa fase que se exige um padrão de 

comportamento, como por exemplo: sentar, prestar atenção etc., geralmente a 

criança com este transtorno não consegue realizar tarefas simples, ficando 

sempre dependente de terceiros. 

 

 Em geral, a TDAH na infância se associa a dificuldade na escola e no 

relacionamento com outras crianças e com os professores, geralmente as 

crianças são estabanadas e inquietas. Nos meninos é mais comum ter mais 

sintomas de hiperatividade que nas meninas, não descartando a possibilidade 

que as meninas sejam hiperativas. (ABDA, 2012)  

 

Adultos com TDAH apresentam sintomas de esquecimento, falta de 

atenção em sua rotina diária. São ansiosos, impulsivos, inquietos, tem 

dificuldade em se auto-avaliar e frequentemente considerados egoístas. 

(SAMPAIO, 2011) 

 

Crianças com este transtorno tem dificuldades em aceitar regras e 

obedecer limites. A propósito não podemos confundir crianças sem limites, 

com crianças hiperativas, há várias outras causas que levam ao TDAH. Por 

isso precisa-se fazer uma investigação completa da vida familiar e escolar da 

criança, se estendendo a uma análise clínica e um acompanhamento de 
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profissionais da área, para que não façamos um diagnóstico inadequado, 

correndo o risco de fazer um tratamento com medicação sem necessidade, 

como no caso da ritalina, que é uma droga que alivia os sintomas por algumas 

horas e tem uma série de contra-indicações, não levando a uma melhora 

definitiva. (ACAMPORA, 2011). 
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CAPÍTULO III 

A RELAÇÃO SUJEITO-FAMÍLIA-ESCOLA E 

A INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA 

 

 

Muitos estudos realizados comprovam que a família e a escola 

destacam-se por terem papéis importantes no desenvolvimento da 

aprendizagem da criança em vários aspectos tanto positivamente quanto 

negativamente. Assim podemos compreender que havendo uma integração 

maior entre a família e a escola, a criança se interessa mais pela 

aprendizagem e ainda há uma melhora no relacionamento da criança com a 

família. (SAMPAIO, 2011) 

 

A família é a primeira formadora da criança, dela, em grande parte, 

forma a sua personalidade e adquire o seu perfil social. Da família o indivíduo 

cria suas próprias raízes e elabora suas próprias aspirações, tendo um papel 

muito importante na sua formação. (PEDAGOGIAAOPEDALETRA, 2012) 

 

Para Santos (2012) a família é o primeiro contato do indivíduo e é a 

primeira sociedade da qual faz parte, é nela que a criança elabora seus 

desejos e suas aspirações e onde tem o primeiro contato com a aprendizagem, 

e na escola ele busca os conhecimentos para se alcançar às aspirações 

desejadas. 

 

O educador deve desenvolver um contexto ativo em sala de aula para 

que a escola seja sempre uma local de alegria e busca do aprendizado, 

buscas estas que farão da criança um membro da sociedade. (SAMPAIO, 

2011) 

 

A escola por sua vez deve orientar os professores a ensinar ao seus 

alunos conhecimentos necessários a sua vida social e não só de transmissão 
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do saber. Assim as intervenções psicopedagógicas têm como objetivo auxiliar 

os alunos nas dificuldades de aprendizagem. (SANTOS, 2012) 

 

A escola precisa estar atenta as peculiaridades dos alunos, pois as 

dificuldades  manifestam-se de diversas formas. Podemos compreender que a 

criança é única em sua maneira de ser e aprender, portanto se encontrarmos o 

sujeito que não atende as expectativas de ensino esperadas tiramos a 

conclusão de que o professor precisa de alguma forma diferenciar o método 

para que a criança assim possa alcançar seu objetivo caso contrario depois de 

inúmeras tentativas isso não ocorrer devemos procurar ajuda especializada. 

(SAMPAIO, 2011) 

 

De acordo com Santos (2012) o vinculo do professor e aluno deve ser 

de muita confiança e construído de expectativas, de elogios, atenção, 

conquistas e não de a todo tempo serem chamados atenção com broncas 

destruindo a sua auto-estima e consequentemente o vinculo com o professor, 

que é extremamente importante no sucesso da aprendizagem, a fim de trazer 

para o aluno a segurança de que ele é capaz de aprender e a confiança 

mútua.  

 

Devemos lembrar que não só os alunos agitados que causam 

preocupação os quietos podem causar também um problema na 

aprendizagem, pois acabam não perguntando suas dúvidas acumuladas 

ocasionando um baixo rendimento escolar. Contudo o professor precisa estar 

atento a esses alunos, diversificando seu modo de agir com eles 

oportunizando-os a descobrirem que também são capazes de novas 

competências. (SAMPAIO, 2011) 

 

De acordo com Acampora (2012) o psicopedagogo atua de maneira 

preventiva no ambiente escolar fazendo um trabalho diferenciado com os 

professores direcionando a metodologia, a linguagem e o vínculo, ou seja, tem 

por objetivo procurar competência e habilidade para solucionar problemas.  
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Por isso na sua função preventiva, cabe ao psicopedagogo 

(WEBARTIGOS, 2012): 

 

• Detectar possíveis perturbações no processo de aprendizagem; 

• Participar das relações da comunidade educativa, promovendo o 

processo de integração e troca; 

• Realizar tanto individual, quanto em grupo, uma orientação educacional, 

vocacional e ocupacional; 

• Orientar novas metodologias de acordo com as características do sujeito 

e do grupo; 

• Fazer acompanhamento da relação professor-aluno e aluno-aluno; 

Sugerir atividades, estratégias e apoio quando necessário; 

 

Segundo Sampaio (2011) professores desejam encontrar em sua turma 

um perfil ideal, ou seja, alunos atentos a aula, participativos e quietos em 

contrarpatida sabemos que esse perfil esta um pouco fora de nossas 

expectativas. Consequentemente o professor inicia um processo de exclusão 

que irá interferir na aprendizagem do aluno ficando comprometida e limitada 

pois  não encontram no professor um verdadeiro mediador. Para que isso não 

aconteça e importante que o professor esteja aberto a mudanças e inovações. 

 

Os professores não devem rotular seus alunos, pois as dificuldades são 

conseqüências de fatores cognitivos, emocionais e afetivos, assim o educador 

deve avaliar se há a necessidade do encaminhamento do aluno. Havendo a 

necessidade, o professor precisa participar do acompanhamento, motivando o 

seu aluno na participação ativa na resolução das tarefas em sala de aula. 

(SANTOS, 2012) 

 

Segundo Weiss (2003, apud Sampaio, 2011, pág. 37) devemos 

compreender também, que as escolas não possuem certas estruturas, sendo 

assim o trabalho do professor ficaria limitado: 
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“Professores em escolas desestruturadas, sem apoio material e 

pedagógico, desqualificados pela sociedade, pelas famílias, pelos 

alunos não podem ocupar bem o lugar de quem ensina tornando o 

conhecimento desejável pelo aluno. É preciso que o professor 

competente e valorizado encontre o prazer de ensinar para que 

possibilite o nascimento do prazer de aprender. A má qualidade do 

ensino provoca um desestímulo na busca do conhecimento”. (WEISS, 

apud SAMPAIO, 2011, pág. 37). 

 

Portanto o professor precisa desenvolver no aluno condições de 

construção interna de raciocínio para que ele possa interpretar conteúdos, 

despertar sua curiosidade e interesse pela matéria do contrario ele irá apenas 

memorizar, copiar repetir tarefas. (SAMPAIO, 2011) 

 

Desde o nascimento a criança recebe influência da atmosfera familiar, 

que tem um importante papel na formação do indivíduo como um todo.  A 

educação não formal tem uma importante influência na formação da 

personalidade do indivíduo, e segundo Kupfer (1989, apud 

pedagogiaaopedaletra, 2012): 

 

“A educação da criança deve primar a dominação dos instintos, uma 

vez que tem que inibir, proibir, reprimir. Sabe-se que a ausência de 

restrições e de orientações pode deseducar em vez de promover uma 

educação saudável. As angústias são inevitáveis, mas a repressão 

excessiva dos impulsos pode originar distúrbios neuróticos. O 

problema, portanto, é encontrar um equilíbrio entre proibições e 

permissão – eis a questão fundamental da educação”. (KUPFER, 

apud pedagogiaaopedaletra, 2012) 

 

O contexto familiar em que a criança se encontra é muito importante 

para o seu desenvolvimento, seus desejos e expectativas, tornando-a um ser 

humano completo. (SAMPAIO, 2011)  

 

http://www.cursos24horas.com.br/parceiro.asp?cod=promocao45729&url=cursos/disturbios-de-aprendizagem
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O papel da família é determinante para um bom desempenho escolar, e 

isto na realidade é ainda um fato bem raro, conforme aponta a pesquisa do 

Observatório do universo escolar, onde foram entrevistados mais de cem pais 

e educadores do país, e foi constatado que 13 % das escolas mantêm um 

relacionamento com os pais. Em contrapartida 43,7 % achariam interessante 

uma aproximação com a escola. (PEDAGOGIAAOPEDALETRA, 2012) 

 

É muito importante que a família estimule o pensamento da criança, 

dando a ela autonomia, e que principalmente ouça sempre o que a criança 

quer falar, respeitando as suas escolhas e a responsabilizando por todos os 

seus atos, mas sempre colocando os limites necessários. Isto reflete na 

aprendizagem da criança em atividades que dependem do raciocínio, 

interpretação e em tomadas de decisões, transformando-se em uma pessoa 

submissa e insegura. (SAMPAIO, 2011) 

 

Segundo Santos (2012) quando o ambiente familiar for voltado a um 

modelo onde busque a leitura e os membros participantes ativos, logo 

despertarão nas crianças também, o interesse pela atividade, sendo assim é 

possível minimizar a dificuldade de aprendizagem em leitura e escrita. 

 

Todas as conquistas iniciais do sujeito são presenciadas pela família, 

como aprender a sugar no seio da mãe, aprender a rolar no berço, aprender a 

levantar a cabecinha e o tronco, sentar, comer, engatinhar, dizer as primeiras 

palavras, andar, cantar, dançar etc. A família a partir desses estímulos almeja 

que a criança conquiste cada vez mais novas habilidades. (SAMPAIO, 2011) 

 

Cada família tem uma forma própria de circulação de conhecimento e 

acesso a aprendizagem. Visca (1991, apud SAMPAIO, 2011, pág. 71) 

classifica a aprendizagem em quatro estágios: 

 

Ø Primeiro estágio ou protoaprendizagem – é o estágio do 

vínculo da criança com a mãe. 
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Ø Segundo estágio ou deutereoaprendizagem – é o estágio 

que a criança começa a ter a visão de objetos animados e 

inanimados. 

 
Ø Terceiro estágio ou aprendizagem assistemática – é o 

estágio do vínculo da criança com as outras crianças. 

 

Ø Quarto estágio ou aprendizagem sistemática – É o estágio 

da interação da criança com as instituições. 

 

O psicopedagogo precisa investigar a história e o contexto do sujeito 

para viabilizar a aprendizagem. Podemos dizer assim que aprendizagem vai 

acontecendo à medida que o educando vai construindo uma série de 

significados que são resultados das interações que ele fez e continua fazendo 

em seu contexto social. (PEDAGOGIAAOPEDALETRA, 2012) 

 

Nesse contexto a intervenção psicopedagógica é extremamente 

importante, pois orienta o trabalho do professor junto a família e a escola, 

direcionando a aprendizagem para um processo multifacetado que apresenta 

transformações. (SAMPAIO, 2011) 

 

A atuação psicopedagógica avalia os conteúdos escolares como 

deficitários promovendo procedimentos de orientação de estudos e atividades 

como brincadeiras, jogos de regras e dramatizações, proporcionado o vinculo 

entre professor e aluno construindo o afeto e estimulando principalmente a 

auto estima do aluno indispensável para o sucesso da aprendizagem. 

(WEBARTIGOS, 2012) 
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De acordo com Santos (2012) o psicopedagogo deve se preocupar com 

a relação professor-aluno, de que maneira os conteúdos curriculares são 

abordados e com os processos de desenvolvimento cognitivo e emocional do 

aluno, assim o assessoramento psicopedagógico é de grande valia, pois se 

configura em uma intervenção terapêutica. 

 

O psicopedagogo que trabalha as dificuldades diminui o número de 

crianças com problemas de aprendizagem. A escola por sua vez é avaliada em 

relação a sua estrutura, organização, hierarquia, orientação de trabalho, 

conflitos internos e o projeto pedagógico. Dos professores por sua vez, 

também são observados como o conhecimento é utilizado, o comprometimento 

com a aprendizagem, s seu envolvimento com os alunos, a troca realizada 

durante a interação com o aluno, se é capaz de provocar estímulos, se é capaz 

de identificar as dificuldades dos seus alunos, se leva em consideração o 

conhecimento do seu aluno. Na família é importante destacar, a sua função 

social, o que cada membro da família representa, as normas seguidas, as 

resistências, sua identidade (crenças, ideologias e valores), expectativas e 

conflitos. (WEBARTIGOS, 2012) 

 

Para o psicopedagogo os desafios dentro da escola relacionam-se de 

modo significativo. A sua formação implica em reunir qualidade, habilidades e 

competências para atuar na instituição escolar. (WEBARTIGOS, 2012) 

 

A finalidade do psicopedagogo é introduzir uma relação diferenciada 

com o conhecimento propondo um trabalho diferenciado que inclui: escutar, 

olhar, observar e integrar. Deve-se encarar o fracasso escolar como uma 

tentativa de solucionar o problema, ou seja, em uma visão psicopedagógica o 

professor precisa ser um investigador do processo de ensino de aprendizagem 

de seu aluno. (SAMPAIO, 2011) 
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O trabalho psicopedagógico deve ser voltado para os aspectos 

cognitivos, motores, lingüísticos, afetivo-emocionais e de raciocínio lógico-

matemático, incluindo também adaptações curriculares, ações de apoio 

específico individual ou em grupo. Outro trabalho muito importante do 

psicopedagogo é a criação de equipes para a criação de projetos, para que o 

corpo docente, coordenadores e diretores possam repensar o seu papel frente 

às necessidades individuais das crianças, objetivando sempre o sucesso dos 

alunos na aprendizagem.  (SANTOS, 2012) 
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CONCLUSÃO 
 

Devemos compreender que hoje em dia as queixas sobre os problemas 

com aprendizagem de professores, da escola e da família, são grandes. Sendo 

assim essas reclamações que podem acompanhar ou não quadros 

neurológicos são distintas aumentando a necessidade de uma equipe 

multidisciplinar e interdisciplinar por acreditar que essas crianças devem ter 

acompanhamentos de diversos especialistas. Muitos deles não necessitam 

desses especialistas, mas sim de modificações apropriadas no programa, na 

estrutura e subsídios no ambiente escolar, tendo assim uma educação 

apropriada, incluindo bons profissionais que se dediquem ao diagnóstico 

cuidadoso e ao atendimento remediador de qualidade. 

  

Nesse sentido a descoberta dessas dificuldades e o diagnostico precoce 

é favorável para uma intervenção mais eficaz e sem dúvida com 

acompanhamento também da família e escola. 

 

Vimos também que fatores familiares e ambientais fazem parte do 

desenvolvimento do sujeito que muitas vezes explica as dificuldades de 

aprendizagem. Verificando assim que o comportamento familiar influencia e 

interfere na vida da criança. 

 

Contudo o professor deve buscar uma aprendizagem significativa um  se 

conhecimento que faça  sentido na vida do aluno. 

 

Assim devemos compreender que as dificuldades de aprendizagem não 

devem ser tratadas como algo irreversível, mas sim como um desafio que 

fazem parte do processo de aprendizagem.  

 

O psicopedagogo por sua vez tem por objetivo orientar professores a 

terem olhar diferenciado com seus alunos auxiliando-os a interagir, verificando 
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se há apropriação dos conteúdos escolares, facilitando o desenvolvimento do 

raciocínio. Ficando atentos também à cultura, à história, ao contexto social das 

escolas e famílias, para assim diagnosticar, pois muitas vezes são ambas ou 

uma delas que estão prejudicando a aprendizagem da criança. Amenizando a 

exclusão de uma criança que quando não aprende sofre. E assim quem perde 

são os alunos e, conseqüentemente, todos os envolvidos.  

 

Portanto é de extrema importância a participação da família e da escola 

no desenvolvimento da aprendizagem precisam caminha juntas para uma 

melhor evolução do sujeito diante de sua dificuldade. 

 

Necessitamos cada vez mais da atuação do psicopedagogo na 

instituição escolar trabalhando com os professores na prevenção de alunos 

com dificuldades evitando o fracasso escolar. 

 

As dificuldades de aprendizagem devem ser encaradas como um 

desafio e não como uma exclusão. Assim é importante ressaltas que a “culpa” 

da dificuldade, do “não-aprender”, não deve ser só julgada a partir do aluno, da 

família ou da sociedade, mas sim, pode provir do professor e do ambiente 

escolar. A maioria dos alunos com dificuldade são retratos de um ambiente 

escolar insatisfatório. A escola precisa e deve ser um ambiente favorável, que 

privilegie o desenvolvimento da aprendizagem, pois o aluno, através deste, 

tem-se convívio com novos conhecimentos e contatos com indivíduos distintos. 

 

O ensino, porém, também faz a diferença, ele precisa ser diversificado e 

adaptado às especificidades dos alunos, a fim de trabalhar também suas 

potencialidades desenvolvendo e estimulando sua auto-estima. O educador e 

o aluno constroem um vínculo indispensável para a aprendizagem. 

 

Dessa maneira, se encararmos o ensino de outra forma, deixaremos de 

rotular o alunos com “dificuldade de aprendizagem”. Cabe a todos os 
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envolvidos no processo educativo que estejam atentos a essas dificuldades, 

observando se são momentâneas ou se persistem há algum tempo. 

 

O psicopedagogo tem o papel fundamental de identificar, descobrir e 

fazer o encaminhamento profissional se necessário. 
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