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RESUMO 

 

O termo “problema de aprendizagem” é um designativo genérico que, uma vez 
elucidado, desvenda se os sintomas se caracterizam como uma “dificuldade” ou 
como um “transtorno”. Embora pareçam termos sinônimos, as dificuldades de 
aprendizagem se diferenciam dos transtornos de modo significativo; enquanto as 
primeiras têm origem emocional e são transitórias, os últimos têm origem 
neurobiológica e são duradouros. Apesar de parecer, distinguir uma dificuldade de 
um transtorno não é uma tarefa fácil, porque os sintomas são muito parecidos. Este 
trabalho teve como tema principal os problemas de aprendizagem e objetivou 
realizar um levantamento das dificuldades e transtornos de aprendizagem mais 
comuns nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Foi conduzida uma pesquisa no 
município de Osório, através da aplicação de um questionário online para 
profissionais psicopedagogos, psicólogos e professores. Os resultados revelaram 
que os problemas mais comuns de aprendizagem estão relacionados com leitura e 
escrita (associadas ou não com Dislexia) e com atenção/concentração (associadas 
ou não com TDAH). Independentemente dos problemas apontados serem 
dificuldades ou transtornos, os informantes concordaram que o engajamento e 
comprometimento familiar são parte importante do processo de desenvolvimento e 
melhora dos problemas de aprendizagem. Além disso, o diagnóstico e tratamento 
precoce também contribuem significativamente para a melhora dos sintomas. 

 

Palavras-chave: Dificuldade. Transtorno. Aprendizagem. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The term “learning problem” is a generic designation that, once elucidated, reveals 
whether the symptoms are characterized as a “difficulty” or a “disorder”. Although 
they seem synonymous terms, the learning “difficulties” differ significantly from the 
“disorders”; while the former have an emotional origin and are transient, the latter 
have a neurobiological origin and are permanent. Although it seems, distinguishing a 
“difficulty” from a “disorder” is not an easy task, because the symptoms are very 
similar. This manuscript had as its main theme the learning problems and aimed to 
carry out a survey of the most common learning difficulties and disorders in the early 
grades of elementary school. A research was conducted from Osório city, through 
online interviews with psychopedagogues, psychologists and teachers. The results 
revealed that the most common learning problems are related to reading and writing 
(associated or not with dyslexia) and with attention/concentration (associated or not 
with ADHD). Regardless of whether the problems are identified as difficulties or 
disorders, the interviewed professionals agreed that the family's engagement and 
commitment are an important part of the process of developement and improvement 
of learning problems. Furthermore, early diagnosis and treatment also significantly 
contribute to symptom improvement. 
 

Key-words: Difficulty. Disorder. Learning 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 Este trabalho tem como tema principal os problemas de aprendizagem mais 

comuns nos anos iniciais do Ensino Fundamental, sendo que a área de estudo está 

concentrada no município de Osório, localizado na região do Litoral Norte do Estado 

do Rio Grande do Sul. 

 O termo “problema de aprendizagem” geralmente é usado para se referir a 

sintomas como “baixo rendimento escolar”, “dificuldade para aprender”, 

“desempenho abaixo da média”, etc. Entretanto, o termo “problema” é um 

designativo genérico que, uma vez elucidado, desvenda se os sintomas se 

caracterizam como uma “dificuldade” ou como um “transtorno” de aprendizagem.  

 Embora pareçam termos sinônimos, as “dificuldades” de aprendizagem se 

diferenciam dos “transtornos” de modo significativo; enquanto as primeiras são 

transitórias, os últimos são duradouros.  

As “dificuldades” têm origem externa ao indivíduo, são frequentemente de 

ordem emocional, e estão relacionadas com mudanças bruscas na rotina ou na vida 

de cada pessoa. Os transtornos, por outro lado tem origem neurobiológica, ou seja, 

o indivíduo já nasce com determinadas condições neurológicas que o 

acompanharão por toda vida.  

Apesar de parecer, distinguir uma “dificuldade” de um “transtorno” não é uma 

tarefa fácil, porque os sintomas são muito parecidos, e os problemas de ordem 

emocional também. É por isso que determinados diagnósticos necessitam de uma 

observação mais prolongada e acurada dos fenômenos, além de um detalhamento 

mais preciso dos sintomas, se possível realizado através de equipe multidisciplinar.  

Em virtude disso, a motivação para este trabalho estava em saber: quais 

realmente eram os problemas de aprendizagem mais comuns dos alunos do 1º ao 5º 

ano do Litoral Norte? Por causa da pandemia o estudo se restringiu ao município de 

Osório, mas o intuito continuou sendo fazer esse breve levantamento. Nesse sentido 

foi utilizado um questionário como instrumento para a coleta de informações junto a 

psicopedagogos, psicólogos e professores, com o propósito de desvendar a 

pergunta norteadora do trabalho. As respostas desses profissionais, designados 

como informantes, seguidas de análise fundamentada na literatura, encontram-se 

nos Resultados desta monografia.  
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Na sequência, o texto apresenta o „Referencial Teórico” que inicialmente 

diferencia as “dificuldades” dos “transtornos” de aprendizagem e, posteriormente, faz 

uma revisão dos principais “transtornos” previstos no DSM (Manual de Transtornos 

Mentais). Encadeando-se ao referencial, o item “Metodologia” explica como foi 

conduzida a pesquisa desde a revisão bibliográfica, até a aplicação dos 

questionários, a compilação de dados e a análise dos resultados. O item 

“Resultados e Discussão” vem em seguida, apresentando os resultados obtidos e a 

análise realizada a partir da bibliografia de referência. Por fim, as “Considerações 

Finais” realizam o fechamento do trabalho, a partir da concatenação das ideias 

desenvolvidas ao longo do texto. 

Diante do exposto, encerramos o presente trabalho com a apresentação do 

objetivo principal: 

 Realizar um levantamento das dificuldades e transtornos de aprendizagem 

mais comuns nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, tendo como foco o 

município de Osório, no Litoral Norte do RS. 

Para que este seja plenamente alcançado, cumpre-se a realização dos 

seguintes objetivos específicos:  

 Compreender as especificidades das principais dificuldades e transtornos de 

aprendizagem a partir da literatura.  

 Conhecer as perspectivas e experiências de profissionais da área de educação e 

de especialistas com experiência na abordagem de dificuldades e transtornos de 

aprendizagem.  

 Analisar os resultados dos questionários respondidos pelos profissionais, 

delimitando quais são as dificuldades e transtornos de aprendizagem mais 

comuns.  

  Conhecer as principais características das dificuldades e transtornos de 

aprendizagem levantados através da pesquisa.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Quando a criança apresenta “entraves” que impedem seu avanço no 

processo de aprendizagem, nos referimos à identificação dos reais problemas que 

estão interferindo no seu desenvolvimento. Dessa forma, é de extrema importância 

discriminar e classificar se os déficits são “dificuldades” ou “transtornos” (também 

chamados distúrbios) de aprendizagem para intervir de forma adequada buscando 

as modificações pedagógicas, bem como estratégias que atendam às 

especificidades de aprendizagem de cada um, possibilitando novas aprendizagens 

(LEAL & NOGUEIRA, 2012).  

 Vejamos a seguir como são conceituados os termos “Dificuldades” e 

“Transtornos” de aprendizagem. 

De acordo com Ciasca (2003), as dificuldades têm suas causas externas à 

criança e podem ser de ordem emocional (nascimento de um irmãozinho, perda de 

um ente querido, separação dos pais, mudança de cidade), cultural (ambiente com 

pouco estímulo para a leitura), escolar (metodologias inadequadas, vínculo com a 

professora, mudança de escola), clínica (permanência longa em hospital, tratamento 

prolongado de doença), entre outras. Como as dificuldades tem origem em causas 

externas, elas também são temporárias. Em alguns casos, elas acabam sendo 

amenizadas/resolvidas à medida que a criança se adapta à nova realidade ou 

quando a situação volta à normalidade. Em outros, as dificuldades são contornadas 

através de intervenções terapêuticas e adaptações na rotina doméstica e escolar. 

Já o transtorno é uma inabilidade específica seja ela em leitura (dislexia), escrita 

(disortografia) ou matemática (discalculia) ou todas essas inabilidades associadas. 

Esses transtornos pertencem a um grupo maior denominado de transtornos do 

neurodesenvolvimento, que não estão, de modo algum, relacionados à incapacidade 

intelectual. Uma vez que os transtornos são de origem neurobiológica, os sintomas 

serão para toda a vida, porém, com as intervenções adequadas os déficits poderão 

ser atenuados (LEAL & NOGUEIRA, 2012).  

Ao contrário das dificuldades, os transtornos de aprendizagem são abordados no 

DSM (Manual da área médica com uma lista de transtornos mentais) por 

comportarem um grupo de transtornos específicos que são de interesse tanto da 

área da saúde como da educação. É importante frisar também que as dificuldades e 
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os transtornos de aprendizagem não fazem parte da categoria “Educação Especial” 

na legislação brasileira (BRASIL, 2015). 

 

2.1 MANUAL DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS OU 

(DSM) 

 

O DSM V (APA, 2014 apud RAFAGNIN, 2020, p. 40-41), é um manual 

diagnóstico de doenças mentais e relativas ao neurodesenvolvimento, de larga 

utilização entre profissionais da saúde e da educação, a incidência mundial de 

transtornos específicos de aprendizagem é de 5 a 15% da população em idade 

escolar. Os transtornos específicos de aprendizagem são uma subcategoria das 

desordens do neurodesenvolvimento, caracterizando-se pela dificuldade substancial 

na leitura e, consequentemente, na escrita. As crianças com transtornos específicos 

de aprendizagem, conforme o DSM V (APA, 2014 apud KOSLOSKI, 2020 p. 40-41), 

caracterizam-se por apresentarem dificuldades persistentes na aprendizagem de 

habilidades acadêmicas (leitura, escrita e/ou matemática), afetadas substancial e 

quantitativamente abaixo do esperado para a idade cronológica. Ainda, as 

dificuldades de aprendizagem começam no período escolar e não são explicadas 

por rebaixamento de QI (quociente intelectual), problemas físicos ou sensoriais 

associados, outros transtornos mentais ou neurológicos, adversidade psicossocial, 

falta de proficiência na língua de instrução acadêmica ou métodos pedagógicos 

inadequados.  

Ao referir-se sobre dificuldades e transtornos, faz necessário que se entenda 

como ambos são diferenciados, pois para muitos se tratam apenas de um empecilho 

na aprendizagem, ocasionando a rotulação gerada através de conclusões pré-

estabelecidas. Este, por mais simples que pareça, é o maior obstáculo de 

profissionais da educação e dos pais, ao vivenciar no mesmo âmbito com crianças 

que possuem essa singularidade (VEGA, 2018). 

Conforme o Instituto Brasileiro de Apoio à Dislexia (ABCD, 2019) a dificuldade 

de aprendizagem é uma condição passageira que acontece quando influências do 

mundo externo dificultam o processo de aprendizagem. Diversos fatores podem 

causar dificuldades de aprendizagem, como questões emocionais, problemas 

familiares, alimentação inadequada e um ambiente desfavorável.  
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O transtorno de aprendizagem é uma condição neurológica que afeta a 

aprendizagem e o processamento de informações. Diferente da dificuldade de 

aprendizagem, o transtorno de aprendizagem é duradouro (ABCD, 2019). 

 

2.1.1 Dislexia 

 

O DSM V (APA, 2014 apud KOSLOSKI, 2020 p. 41) descreve o termo dislexia 

como sinônimo de transtorno de aprendizagem com prejuízo na leitura, 

apresentando sua definição como termo alternativo a transtorno específico de 

aprendizagem de leitura, em nota à parte. A dislexia também é definida pela 

International Dyslexia Association (IDA, 2017 apud KOSLOSKI, 2020, p. 41) como 

um distúrbio específico de aprendizagem de origem neurológica, caracterizando-se 

por dificuldade na precisão e/ou fluência no reconhecimento de palavras e baixa 

capacidade de decodificação e soletração (ver Quadros 1 e 2).  

Na idade escolar, a principal alteração comportamental do disléxico é a 

dificuldade na aquisição e na automação da leitura e o medo de ler em voz alta, 

principalmente para quem não foi alfabetizado por métodos fônicos ou fonológicos. 

Tais métodos propiciam o reconhecimento de sons e a montagem de novas palavras 

e da consciência fonológica propriamente dita. Já os métodos do tipo “global” não 

propiciam o estabelecimento de tais habilidades, básicas para a instalação da leitura 

(MUSZKAT & RIZZUTTI, 2012; FONSECA, 2017 apud KOSLOSKI, 2020 p. 41). 

 Existem igualmente dificuldades severas com a escrita, uma vez que a leitura 

é pré-requisito para a escrita e quem não lê não escreve. Como características 

gerais, o disléxico em idade escolar é lento com as atividades escolares, tende a 

não completar as tarefas em sala de aula, não gosta de realizar tarefas de casa 

(pelas dificuldades envolvidas), pode ter dificuldades com esportes coletivos 

(coordenação motora grossa prejudicada, além da fina), costuma ser mais literal e 

ter dificuldades para compreender piadas e mensagens de duplo sentido (MUSZKAT 

& RIZZUTTI, 2012; LEMOS, 2016; LUCA & NICO, 2018 apud KOSLOSKI, 2020 p. 

41). Além disso, esse aluno pode apresentar dificuldades com matemática ou não, 

mas, com idiomas estrangeiros, a dificuldade já existente em sua primeira língua se 

acentua, especialmente no que se refere ao domínio do código escrito (LUCA & 

NICO, 2018 apud KOSLOSKI, 2020 p. 41).  
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Quadro 01 - Alguns sinais de dislexia na Pré-escola 

DISLEXIA – Pré Escola 

1 Dispersão 

2 Fraco desenvolvimento da atenção 

3 Atraso do desenvolvimento da fala e da linguagem. 

4 Dificuldade de aprender rimas e canções 

5 Fraco desenvolvimento da coordenação motora 

6 Dificuldade com quebra-cabeças 

7 Falta de interesse por livros impressos 

        FONTE: adaptado de Instituição Brasileira de Dislexia (2016): 

 

Quadro 02 - Alguns sinais de dislexia na Idade Escolar 

DISLEXIA – Idade Escolar 
1 Dificuldade na aquisição e automação da leitura e da escrita. 

2 Pobre conhecimento de rima (sons iguais no final das palavras) e 

aliteração (sons iguais no início das palavras). 

3 Desatenção e dispersão. 

4 Dificuldade em copiar de livros e da lousa. 

5 Dificuldade na coordenação motora fina (letras, desenhos, pinturas etc.) 
e/ou grossa (ginástica, dança etc.). 

6 Desorganização geral, constantes atrasos na entrega de trabalho 

escolares e perda de seus pertences. 

7 Confusão para nomear entre esquerda e direita. 

8 Dificuldade em manusear mapas, dicionários, listas telefônicas, etc. 

9 Vocabulário pobre, com sentenças curtas e imaturas ou longas e vagas. 

       FONTE: adaptado de ABD (2016) 

 

2.1.2 Disgrafia 

 

Conforme Alves e Teixeira (2020, p.19-20) disgrafia: 

É uma dificuldade apresentada na escrita onde a criança não consegue 
desenvolver o tracejar de letras e números. O professor em sala de aula ao 
analisar que seu aluno apresenta dificuldades na escrita, letras erradas, a 
demora na conclusão das atividades de estar associado à disgrafia infantil 
uma vez que a criança não consegue associar o desenho da letra a sua 
representação. Quando relacionada à aprendizagem, a disgrafia se divide 
em dois tipos: a disgrafia motora e a disgrafia perceptiva. Na Disgrafia 
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motora a criança encontra dificuldades em executar o movimento de escrita, 
em seu tracejado com movimentos motores fina. Já a disgrafia perceptiva a 
dificuldade surge com a não associação da grafia ao símbolo que ele 
representa quanto ao som ou até mesmo frases. 

Para ser considerada com disgrafia a criança deve apresentar grande parte 

ou todas as seguintes condições expostas no Quadro 03. 

 

Quadro 03 – Características da criança com disgrafia 

DISGRAFIA 

1 Letra excessivamente grande ou pequena. 

2 Forma das letras irreconhecível, traçado exagerado e grosso ou 

demasiadamente suave e imperceptível. 

3 Grafismo trêmulo ou com uma marcada. 

4 Irregularidade, com variações no tamanho dos grafemas. 

5 Escrita demasiado rápida ou lenta. 

6 Espaçamento irregular das letras ou das palavras. 

7 Erros e borrões que quase não deixam possibilidade para a leitura da 

escrita. 

8 Desorganização geral na folha/texto. 

9 Utilização incorreta do instrumento com que escrevem. 

      FONTE: adaptado de Coelho (2013) 

 
A disgrafia começa a ser percebida a partir do 3° ano do Ensino 
Fundamental, visto que até este período é aceitável que ocorram erros 
ortográficos, conforme afirma Paiva (2011, p. 13 apud MENESES, 2020, p. 
40) “Até as três primeiras séries é normal que as crianças façam confusões 
ortográficas, pois os sons e palavras impostas ainda não são dominados por 
elas”. A disgrafia é, na maioria das vezes, menosprezada por ser 
relacionada meramente como “letra feia”, sendo atribuída a descaso ou 
descuido. Porém é preciso ficar atento, sobretudo no período inicial de 
aquisição da escrita, para conseguir identificar quando a letra 
incompreensível representa mais do que desatenção e passa ser 
considerada como um transtorno para poder intervir de maneira precisa e 
correta (SAMPAIO, 2004 apud MENESES, 2020, p. 40).  

 

Segundo Telles (2017, p.67 apud MENESES, 2020, p. 41) 

No caso da disgrafia, é importante o diagnóstico precoce a fim de orientar 
os profissionais da educação e os pais sobre esse distúrbio de 
aprendizagem que muitas crianças sofrem, sendo muitas das vezes, 
rotuladas como relaxadas e preguiçosas por possuírem uma “letra feia”, 
provocando baixa autoestima, desmotivação, entre outros problemas. As 
crianças disgráficas são aquelas que apresentam dificuldades no ato motor 
da escrita, tornando a grafia praticamente indecifrável e isso não 
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compromete o intelectual, do contrário, geralmente os disgráficos são 
crianças muito inteligentes, sua dificuldade está na escrita, pois ela não 

consegue recordar da grafiada letra para escrever. 

A disgrafia é constatada quando, mesmo após intervenções, seja com 

mudança de metodologias ou recursos, o aluno ainda apresentar as mesmas 

dificuldades. Este transtorno não se correlaciona com aspectos intelectuais, sendo 

assim alunos com este transtorno são, em geral, muito inteligentes (PAIVA et al., 

2011 apud MENESES, 2020, p. 41). 

Os erros na escrita relacionados à disgrafia podem ser decorrentes da falha 

na atenção, desconhecimento gráfico ou por não ter compreendido corretamente o 

som da palavra que precisa escrever (FERNANDEZ, 2010 apud MENESES, 2020, p. 

40). 

Neste transtorno não há uma automatização da escrita, às vezes, o aluno 

compreende todo o conteúdo que foi trabalhado, sabendo inclusive organizar um 

diálogo a respeito, porém não consegue fazer sua tradução em palavras para 

transcrevê-las de maneira compreensível por não lembrar as letras que compõem a 

palavra ou como estas são escritas. As letras são “emboladas” (uma letra por cima 

da outra), havendo uma desorganização nas atividades (MAGALHÃES, 2015 apud 

MENESES, 2020, p. 41). 

 

2.1.3 Disortografia 

 

A disortografia é um transtorno de aprendizagem da escrita caracterizado pela 

escrita incorreta das palavras, o que impossibilita a sua compreensão. A escrita 

disortográfica apresenta vários erros estruturais e organizacionais, comprometendo 

de maneira significativa a aprendizagem dos alunos (CASAL, 2013; SANTOS, 2014 

apud MENESES, 2020 p. 39).  

Os alunos que apresentam este transtorno, ao escrever, “fogem” dos padrões 

da escrita, por meio de erros de origem ortográfica ou morfológica (ver Quadro 04). 

Estes erros são admissíveis até o 3° ano do Ensino Fundamental, pois neste período 

ocorrem os primeiros contatos com a escrita e suas regras. (MENESES, 2020, p. 39) 

 De acordo com Coimbra (2013, p. 19 apud MENESES, 2020 p. 39) 

 A disortografia prende-se com problemas ao nível da ortografia e da 
planificação e da formulação (composição) escrita. É caracterizada pela 
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dificuldade na organização, estruturação e composição de textos escritos. 
As frases são pobres e curtas e apresentam incorreções, erros ortográficos. 
Os erros ortográficos mais evidentes na escrita disortográfica estão 
relacionados à substituição, omissão, junção ou separação, inversão, erros 
de pontuação e acentuação e adição de letras (PONÇADILHA, 2016 apud 
MENESES, 2020 p. 39). 

 

Na escrita disgráfica não há um domínio gráfico, por isso, os alunos, não 

fazem cópias de textos escritos, nem projeções de imagens e nem escrevem os 

números, pois não conseguem estabelecer um link entre o que está sendo visto 

(observado/mostrado) ou ouvido com o que precisa produzir (palavras, frases ou 

textos) (ALBUQUERQUE, 2010 apud MENESES, 2020 p. 42). 

As substituições podem ser evidenciadas quando ocorre troca de letras como: 

“n” por “m” (ruin/ruim), “x” por “ch” (bolaxa/bolacha) ou “t” por “d” (totos/todos). As 

adiçõesocorrem quando há colocação de letras a mais na palavra como por exemplo 

“l” em escuta(esculta) ou “i”, em estranho (estrainho). As omissões se referem à não 

colocação de letrasonde existem como “s” em festa (feta) ou “n” em sangue 

(sague).Os erros ortográficos também podem ser evidenciados quando há junção de 

palavrasque deveriam ser escritas separadamente como derepente (de repente) ou 

meiodatarde (meiomda tarde) ou separação, quando deveriam estar juntas e são 

escritas separadas como porexemplo em baixo (embaixo). Os erros também podem 

ocorrer por inversão de letras. Nestecaso todas as letras estão corretas, mas a 

ordem está incorreta como em cocholate (chocolate)ou bulsa (blusa), além disso 

verifica-se erros de acentuação, colocando acento onde não temou deixando de 

colocar onde deveria ter como (PONÇADILHA, 2016, apud MENESES, 2020, p 40). 

Além dos erros ortográficos, a escrita disortográfica também apresenta erros 

morfológicos, que incluem os erros de concordância, misturando singular e plural 

(muita flores). A disortografia também pode ser caracterizada pela associação de 

dois ou mais destes erros. Os alunos com disortografia evitam escrever e quando 

escrevem fazem textos curtos e rápidos (PONÇADILHA, 2016 apud MENESES, 

2020 p. 40). 
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Quadro 04 – Principais características de uma pessoa com disortografia  

DISORTOGRAFIA 

1 Troca de letras que se parecem sonoramente: faca/vaca, chinelo/jinelo, 

porta/borta. 

2 Confusão de sílabas como: encontraram/encontrarão 

3 Adições: ventitilador 

4 Omissões: cadeira/cadera, prato/pato 

5 Fragmentações: ensaiar, a noitecer 

6 Inversões: pipoca/picoca 

7 Junções: No diaseguinte, sairei maistarde 

       FONTE: adaptado de Sampaio (2010) 

 

Os erros ortográficos mais evidentes na escrita disortográfica estão 

relacionados à substituição, omissão, junção ou separação, inversão, erros de 

pontuação e acentuação eadição de letras (PONÇADILHA, 2016 apud MENESES, 

2020 p. 39). 

 

2.1.4 Discalculia 

 

Conforme Pinheiro e Liblik (2016 p. 2) a Discalculia manifesta-se, em geral, 

durante os anos iniciais do Ensino Fundamental, caracterizando-se por dificuldades 

persistentes e prejudiciais nas habilidades básicas acadêmicas de Matemática. Os 

indivíduos apresentam desempenho individual bastante abaixo da média para a 

idade, e apenas com esforço extraordinário atingem níveis de desempenho 

aceitáveis. 

Por definição, a discalculia é um problema de aprendizagem causado por má 

formação neurológica, provavelmente, pode ser adquirida através de herança 

genética que se manifesta como uma dificuldade no construir conhecimentos dos 

números e cálculos. Essa deficiência não é uma deficiência mental, baixo nível de QI 

(coeficiente de inteligência), falha na alfabetização, impedimentos visuais e/ou 

auditivos, entre outros (SILVA; SANTOS, 2011 apud SILVA; GOMES, 2020 p. 21). 
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Segundo o DSM-5, são quatro os critérios diagnósticos (Quaro 05) definidos 

para os Transtornos específicos da aprendizagem com prejuízo na matemática. 

 

Quadro 05 - Transtornos específicos da aprendizagem com prejuízo na matemática 
 

TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM MATEMÁTICA 

Critério A Dificuldades na aprendizagem e no uso de habilidades acadêmicas 
fundamentais, com início durante os anos de escolarização formal, e 
indicadas pela presença de ao menos um dos sintomas abaixo que 
tenha persistido por pelo menos 6 meses, apesar de múltiplas 
intervenções dirigidas a essas dificuldades: - Dificuldades para 
dominar o senso numérico, fatos numéricos ou cálculo; - Dificuldades 
no raciocínio lógico. 

Critério B As habilidades acadêmicas afetadas estão substancial e 
quantitativamente abaixo do esperado para a idade cronológica do 
indivíduo, causando interferência significativa no desempenho 
acadêmico, profissional ou nas atividades cotidianas, confirmada por 
meio de medidas de desempenho padronizadas administradas 
individualmente e por avaliação clínica abrangente. 

Critério C As dificuldades de aprendizagem iniciam-se durante os anos 
escolares, mas podem não se manifestar completamente até que as 
exigências pelas habilidades acadêmicas afetadas excedam as 
capacidades limitadas do indivíduo (p. ex., em testes cronometrados, 
em leitura ou escrita de textos complexos longos e com prazo curto, 
em alta sobrecarga de exigências acadêmicas).  
 

Critério D As dificuldades de aprendizagem não podem ser explicadas por 
deficiências intelectuais, acuidade visual ou auditiva não corrigida, 
outros transtornos mentais ou neurológicos, adversidade psicossocial, 
falta de proficiência na língua de instrução acadêmica ou instrução 
educacional inadequada.  

FONTE: DSM-V (2014) 

 

Os quatro (A, B, C, D) critérios diagnósticos devem ser preenchidos com base 

em uma síntese clínica da história (médica, familiar, educacional, do 

desenvolvimento) do indivíduo, a partir de relatórios escolares prévios ou atuais, 

escalas classificatórias ou descrições em avaliações educacionais ou psicológicas 

prévias (DSM-5, 2014 apud PINHEIRO 2016, p. 4). 

 

2.1.4.1 Sinais de alerta do aluno com discalculia 

 

 Abaixo, citam-se algumas dificuldades encontradas pelo aluno discalculico no 

contexto escolar. A ocorrência simultânea de alguns desses sinais, por um período 

de tempo superior a seis meses, deve fazer o professor/educador suspeitar da 
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existência do transtorno. (CAMPOS, 2014, p. 29-30; PINHEIRO e VITALLE, 2012, p. 

68; BERNARDI e STOBÄUS, 2011, p. 52 apud PINHEIRO, 2016 p. 4). 

Crianças pequenas, até os 6 anos, tem dificuldades em: aprender a 

contar; reconhecer números impressos; relacionar a ideia de número (p. ex., 3) com 

a ideia de como ele existe no mundo (3 gatos, 3 carros, 3 brinquedos); agrupar 

objetos em conjuntos (p.ex., agrupar objetos redondos em um lugar e quadrados em 

outro); visualizar conjuntos de objetos dentro de um conjunto maior (p. ex., agrupar 

apenas as rosas dentro de um conjunto de flores); distinguir quantidades (p.ex., 

diante de dois copos com quantidades diferentes de água, não sabe dizer qual copo 

tem mais ou menos líquido, ou qual objeto é maior e qual é menor); entre outras.  

Crianças em idade escolar (entre 6 e 12 anos) tem dificuldades em: 

reconhecer símbolos numéricos ou aritméticos (p. ex., confundem o signo + pelo 

signo -; não compreendem os sinais de soma, subtração, divisão e multiplicação). O 

aluno muitas vezes conta com os dedos para adicionar números de um dígito, em 

vez de lembrar o conceito aritmético; escrever numerais grandes (p. ex., 450, 

23560); relacionar números (p.ex., identificar qual dos números é o maior, ou qual é 

o menor, ou qual a diferença entre eles); estabelecer correspondência um a um (p. 

ex., relacionar o número de alunos de uma sala com a quantidade de carteiras); 

contar através de cardinais e ordinais; compreender conceitos relacionados ao 

tempo (p. ex., minutos, horas, dias, semanas, meses, trimestre, estações); entender 

o conceito de medida, e por isso não conseguem estimar tamanho (p. ex., de um 

quarto com 15 m²), distância (p. ex., se algo está afastado 3 ou 10 metros) e volume 

de um objeto; conservar a quantidade (p. ex., compreender aquilo é igual a quatro 

pacotes de 250 gramas, ou que quatro moedas de 25 centavos tem o mesmo valor 

de um real).  

Além dos sintomas citados acima, existem vários outros que podem ser 

observados em alunos de 6 à 12 anos, conforme representado no Quadro 06 abaixo. 

 

Quadro 06 – Sintomas que podem ser observados em um indivíduo com discalculia 
na faixa etária de 6 à 12 anos. 

Dificuldades na 
organização 

espacial  
 

 inversões de numerais por forma (p. ex., 6 pelo 9) ou sons (seis 
com sete; dois com doze) semelhantes;  

 reversão ou transposição de numerais (p. ex., 63 para 36, 678 para 
768);  

 giros, em torno de 45 graus, na escrita dos numerais (geralmente 
acompanhados por alterações posturais);  

 alterações na lateralidade da escrita dos numerais - problemas 
para diferenciar o esquerdo e o direito (ao invés de serem escritos 
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da direita para a esquerda, os numerais são escritos da esquerda 
para a direita);  

 dificuldades em organizar os numerais em colunas ou em seguir a 
direção correta de cada procedimento.  

 Quando se apresenta ao aluno a operação na horizontal, este não 
sabe alinhar as cifras na vertical e os escreve e calcula sem 
respeitar a ordem correta.  

 Mal encolunamento dos subprodutos nas multiplicações. 
 Ao dividir, coloca mal o quociente, pois primeiro anota o número da 

direita e depois o da esquerda; entre outros. 

Dificuldades em 
sequenciar e/ou 

ordenar  
 

 ordenar - o aluno repete, várias vezes, um numeral de uma série 
(p. ex., 1,2,3,3,3,3,4,5,6,7,8,9,10), ou o aluno omite um ou mais 
numerais de uma série (p.ex., 1.2.3.4.6.7.8.9.10);  

 sequenciar - lembrar a sequência dos numerais antecessor e 
sucessor (p. ex., o número anterior ao 8 ou o número posterior 
ao19); memorizar a ordem dos algarismos; entre outros. 

 

Dificuldades de 
procedimento  

 

 omitir ou adicionar um passo de um procedimento aritmético; 
 aplicar uma regra aprendida para um procedimento, para outro 

diferente (p. ex., somar quando o correto é subtrair);  
 subtrair e/ou somar a partir da esquerda; entre outros. 

 

Dificuldades no 
raciocínio 

 aplicar conceitos, fatos ou operações matemáticas para solucionar 
problemas;  

 criar estratégias para jogos; entre outros.  
 

Dificuldades com a 
memória de 

trabalho 

 memorizar as tabelas de soma e subtração, fórmulas geométricas 
e funções matemáticas.  

 

Dificuldades na 
resolução de 
problemas 

 para ler e compreender o enunciado do problema. O aluno não 
entende a relação do enunciado com a pergunta do problema. Não 
o entende de forma global; não consegue relacionar dos dados.  

 Não chega ao grau de interiorização que o permite fazer uma 
imagem nem consegue representá-lo através de um desenho. A 
representação mental deficiente determina falsas relações, 
confundindo ideias ou pontos de referência principais com os 
secundários (particularmente dos problemas que envolvem 
múltiplas etapas para resolução); 

 dificuldades para desenvolver habilidades de problemas 
matemáticos;  

 dificuldades para transpor os problemas escritos em símbolos 
matemáticos; entre outros.  

 

FONTE: adaptado Pinheiro (2016) 

 

A Discalculia não impede a aprendizagem, mas exige estratégias não 

convencionais de ensino. Em síntese, isto significa que o professor deve utilizar 

diversas técnicas e atividades diferenciadas (inclusive extraclasse), e vários recursos 

didáticos de apoio, sempre procurando ajustar os conteúdos às necessidades e nível 

de desenvolvimento do aluno. (VIGNOLA, 2015; SANTOS; SILVA; RIBEIRO et al., 

2010, p. 28-29 Apud PINHEIRO, 2016, p 7). 

Pinheiro (2016, p. 7) Lembra que: 
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Não se pode esquecer que toda criança, com ou sem Dislcalculia, é única. 
Uma forma de vida que jamais existiu antes desde que a vida existe no 
universo. Por isso, não se deve nunca comparar crianças ou esperar que 
existam fórmulas prontas para o aprendizado de uma dada criança. Para 
ensinar o aluno com Discalculia é necessário identificar a sua compreensão 
matemática e estabelecer os seus equívocos. Tais informações permitem 
definir os objetivos personalizados a serem incorporados no ensino diário. O 
ensino de estratégias deve ser cumulativo e multissensorial. 

 

Para Silva (2019 apud GOMES, 2020 p. 29-30) é papel do professor observar 

o desenvolvimento do aluno: “o professor deve estar sempre atento às etapas do 

desenvolvimento do aluno, colocando-se na posição de facilitador da aprendizagem 

e calcando seu trabalho no respeito mútuo, na confiança e no afeto”. Para a autora o 

professor deve estar sempre atento e observando se toda a turma está 

acompanhando o conteúdo ministrado, ou se tem alguns que não estão 

compreendendo. Sempre que concluir um conteúdo, o professor deve realizar uma 

avaliação diagnóstica e processual para observar se os alunos tiveram algum 

avanço, crescimento, evolução no conteúdo e não o classificar em níveis de 

aprendizagem em inferior, médio e superior. Esse tipo de avaliação deve acontecer 

sempre que finalizar um conteúdo, para que assim, avalie os alunos quanto ao seu 

desempenho se foi satisfatório e se pode avançar o conteúdo e não obtendo êxito, 

não avançar o conteúdo e mudar sua estratégia de ensino (SILVA, 2019 apud 

GOMES, 2020 p. 29-30) 

 

2.1.5 Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)  

 

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é classificado 

pelo Manual Diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM-V) dentro do 

item transtorno do neurodesenvolvimento. TDAH é visto como possíveis disfunções 

ou anomalias cerebrais, caracterizada como um distúrbio. As principais 

características são a falta de atenção, hiperatividade e impulsividade. Essas 

características afetam o aluno na área comportamental, assim como na área 

cognitiva. As pessoas com TDAH apresentam uma escassa tolerância a frustrações, 

baixa autoestima e dificuldades de relacionamentos com seus pares (DUPAUL; 

STONER, 2007 apud RAMOS E ACIOLI, 2020, p.134). 

De acordo com Bordini et al. (2010 apud MARCON, SARDAGNA e 

SCHUSSLER, 2016, p. 104), o diagnóstico de TDAH é feito pela observação de seis 
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ou mais dos seguintes sintomas de desatenção e hiperatividade/impulsividade por 

pelo menos seis meses (Quadro 07): 

Leal e Nogueira (2012 apud MARCON, SARDAGNA e SCHUSSLER, 2016, p. 

105) salientam que, de acordo com a predominância dos sintomas principais 

(desatenção, hiperatividade, impulsividade), o TDAH poderá sofrer três subdivisões: 

TDAH predominantemente desatento, TDAH predominantemente imperativo ou 

impulsivo e TDAH do tipo combinado (desatento e hiperativo ou compulsivo). 

 

Quadro 07 – Características clínicas dos sintomas de desatenção e 
hiperatividade/impulsividade do TDAH 

Desatenção Hiperatividade/impulsividade 

1 – Frequentemente deixa de prestar atenção a 
detalhes ou comete erros por descuido em 
atividades escolares, de trabalho ou outras; 
2 – Com frequência tem dificuldades para manter 
a atenção em tarefas ou atividades lúdicas; 
3 – Com frequência parece não escutar quando 
lhe dirigem a palavra; 
4 – Quase sempre não segue instruções e não 
termina seus deveres escolares, tarefas 
domésticas ou deveres profissionais (não por 
comportamento de oposição ou incapacidade de 
compreender instruções); 
5 – Costuma ter dificuldade para organizar 
tarefas e atividades; 
6 – Com frequência evita, antipatiza ou reluta em 
se envolver em tarefas que exijam esforço 
mental constante (como tarefas escolares ou 
deveres de casa); 
7 – Costuma perder coisas necessárias para 
tarefas ou atividades (por exemplo, brinquedos, 
tarefas escolares, lápis, livros ou outros 
materiais); 
8 – É facilmente distraído por estímulos alheios à 
tarefa; 
9 – Muitas vezes apresenta esquecimento em 
atividades diárias. 

1 – Costuma agitar as mãos ou os pés ou se 
remexer na cadeira; 
2 – Abandona, com frequência, sua cadeira em 
sala de aula ou outras situações nas quais se 
espera que permaneça sentado; 
3 – Costuma correr ou escalar com demasia, em 
situações nas quais isso é inapropriado (em 
adolescentes e adultos, pode estar limitado a 
sensações subjetivas de inquietação); 
4 – Com frequência tem dificuldade para para 
brincar ou se envolver silenciosamente em 
atividades de lazer; 
5 – Está quase sempre “a mil” ou muitas vezes 
age como se estivesse “a todo vapor”; 
6 – Costuma falar em demasia; 
7 – Muitas vezes dá respostas precipitadas antes 
de as perguntas serem completadas; 
8 – Quase sempre tem dificuldade para aguardar 
sua vez; 
9 – Frequentemente interrompe ou se mete em 
assuntos de outros (por exemplo, intromete-se 
em conversas ou brincadeiras). 

Fonte: Marcon, Sardagna e Schussler (2016) 

 

Conforme Ramos (2020, p. 134) o TDAH não acompanha necessariamente a 

hiperatividade, a pessoa com TDAH pode apresentar o tipo combinado ou apenas 

desatento. Dessa forma, para o educando que apresenta desatenção e 

impulsividade, a principal dificuldade é manter-se atento, principalmente em relação 

a algo que não desperte interesse do mesmo e isso dificulta o processo de 

aprendizagem, pois ele não consegue manter o foco. Já no caso do TDAH com 
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hiperatividade, além do transtorno de atenção, ocorre a hiperatividade, o que faz 

com que aconteça a inquietação ou mesmo a realização de atividades em um 

período mais curto do que o estipulado para todos da turma. 

Marzocchi (2004, p. 8, apud RAMOS, 2020 p. 134-135) define o TDAH 

dizendo que: 

É um distúrbio evolutivo do autocontrole de origem neurobiológica, que 
interfere no desenvolvimento psicológico normal da criança e dificulta o 
desenrolar das atividades cotidianas comuns: ir à escola, brincar com os 
colegas, conviver serenamente com os pais e, em geral, inserir-se 
normalmente na sociedade. 

 
 Alguns especialistas afirmam que as causas do TDAH são genéticas, mas 

isso não quer dizer que a criança deverá ser privada dos mecanismos usados para a 

aprendizagem. A criança com TDAH deve ser estimulada precocemente e as 

atividades devem ser prazerosas, pois dessa forma a atenção será mantida por um 

tempo maior. Os estímulos ambientais que influenciam na dispersão também devem 

ser evitados. (RAMOS, 2020, p. 135) 

De acordo com Marzocchi (2004 apud RAMOS, 2020), pessoas com TDAH 
podem apresentar dificuldades em diferentes níveis: Quem apresenta um 
déficit de atenção pode manifestar dificuldades em diversos níveis: de 
seleção inicial dos estímulos, de focalização (concentração), de 
manutenção (cansar-se rapidamente quando executa um dever), de pouca 
flexibilidade (não conseguir sintonizar adequadamente seus processos 
mentais sobre um novo dever) ou de partilha (não conseguir executar 
eficazmente duas atividades ao mesmo tempo). (MARZOCCHI, 2004, p.10 
apud RAMOS, 2020) 

 

Bueno, Batista e Oliveira (2020, p. 34) afirmam que um fator importante a ser 

mencionado é que o TDAH não possui cura, porém através de intervenções 

psicossociais e uso de medicamentos, os sintomas podem ser diminuídos. 

Rohde e Halpern (2004 apud BUENO, 2020, p 43), ressaltam que o 

tratamento do TDAH envolve uma abordagem múltipla, englobando intervenções 

psicossociais e psicofarmacológicas. Essa última é percebida como certa 

preocupação pelos professores.  

Muitos docentes consideram o uso de medicamento um fator preocupante no 

desenvolvimento escolar, sendo necessária a participação ativa do aluno no 

processo de aprendizagem, e na maioria das vezes o remédio causa sonolência, 

atrapalhando o processo de aprendizagem do aluno. Vale lembrar que A 

aprendizagem está ligada a qualidade do ensino que visa suprir o aluno, seja, 
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individual, emocionalmente ou socialmente (PINHEIRO & BATISTA, 2018 apud 

BUENO, 2020 p.43). 

É de grande importância que a família seja orientada por meio de informações 

claras e precisas por meio de treinamentos e estratégias que possibilitem melhorias 

para o desenvolvimento da criança (ROHDE & HALPERN, 2004 apud BUENO, 

2020). 

Além da família, os professores devem receber cursos de formação 

continuada, para posteriormente desenvolver métodos satisfatórios para a criança 

em sala de aula. (BUENO, 2020, p.43) 

Ramos (2020, p.135) lembra que: 

É fundamental que na escola todos tenham conhecimento sobre o 
transtorno, a fim de não criar barreiras que impeçam que o aluno 
desenvolva suas habilidades. É necessário, nesse contexto, que as 
instituições de ensino estejam preparadas para acolher alunos com TDAH, 
proporcionando-lhe ambientes com pouca dispersão, que sejam 
confortáveis para seu desenvolvimento, bem como atividades que não exija 
esforço mental por muito tempo. (RAMOS,2020 p.5) 

 

 De acordo com Marzocchi (2004 apud RAMOS, 2020, p.135), pessoas com 

TDAH podem apresentar dificuldades em diferentes níveis:  

Quem apresenta um déficit de atenção pode manifestar dificuldades em 
diversos níveis: de seleção inicial dos estímulos, de focalização 
(concentração), de manutenção (cansar-se rapidamente quando executa 
um dever), de pouca flexibilidade (não conseguir sintonizar adequadamente 
seus processos mentais sobre um novo dever) ou de partilha (não conseguir 
executar eficazmente duas atividades ao mesmo tempo). (MARZOCCHI, 
2004, p.10 apud RAMOS, 2020, p.135)  

 

Conforme o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 4. ed. 

(DSM-IV- TR, 2002 apud BUENO, 2020, p. 43), o TDAH apresenta uma prevalência 

estimada de três (3%) a cinco (5%) para crianças em idade escolar. Sendo assim, 

uma avaliação adequada consiste na participação de profissionais de saúde mental, 

entre eles, neurologista, psiquiatra e psicólogo (ROHDE & BENCZIK, 2004 apud 

BUENO, 2020, p. 43). 

Rohde e Mattos (2003 apud BUENO, 2020, p. 46) afirma que, o sucesso em 

sala de aula, frequentemente, exige uma série de intervenções e o professor não 

está preparado para isso, mesmo porque em classes regulares, o número de alunos 

é muito grande, o que impede que realizem as observações e intervenções 

necessárias. Por isso é importante que o professor apresente considerável 
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conhecimento sobre os mais diferentes transtornos que existem, e entre eles o 

TDAH. (BENCZIK, 2000 apud BUENO, 2020, p. 46). 

 A falta de informação mais aprofundada sobre o assunto gera dificuldades de 

como avançar o ensino e aprendizagem para a criança, uma vez que podem ser 

rotulados de TDAH, e posteriormente muitos indivíduos com essa patologia deixam 

de receber um acompanhamento com profissionais especializados na área. Soma-

se ainda o planejamento antecipado da aula como ponto de partida para o bom 

desenvolvimento estudantil do aluno. Em outras palavras o professor exerce um 

papel fundamental para a formação do aluno, uma vez que sua função não se 

restringe apenas a passar o conhecimento, ele deve se ater também a aspectos 

como a habilidade de pensar e de resolver problemas que podem ser trabalhados 

juntos com o conteúdo programado a fim de proporcionar ao aluno estímulos à 

criatividade (BATISTA, LUZ & BRUM, 2015 apud BUENO, 2020, p. 46).  

As atividades propostas são muito importantes para o bom funcionamento da 

aula, pois o professor pode refletir sobre questões norteadoras pensando no que 

acontecerá durante a aula, preparando-se para superar os desafios que podem 

surgir (ROHDE & MATTOS, 2003 apud BUENO, 2020, p. 46). Ou seja, assim como 

existem muitas maneiras de aprender (visual, auditiva, sinestésica), existem muitas 

maneiras de ensinar. (BUENO, 2020, p. 46). 
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03 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida em três etapas básicas. A primeira, envolveu o 

levantamento bibliográfico que alicerçou todas as demais; a segunda, realizou a 

elaboração e aplicação de questionários; e a terceira, encerrou o estudo com a 

análise dos resultados obtidos.  

As referências teóricas utilizadas no presente estudo foram obtidas através de 

consultas a artigos e notas científicas publicados em periódicos reconhecidos na 

área de Educação e a livros e revistas voltados a este tipo de especialidade. 

Também foram consultadas monografias, dissertações e teses, além de anais de 

eventos científicos e trabalhos técnicos. 

O acesso à boa parte da bibliografia utilizada no presente estudo também foi 

obtido eletronicamente, junto a sites fidedignos da internet. Foram realizadas 

pesquisas em bases de dados online como: Google Scholar, SciELO, Periódicos 

Capes, Science.gov, Web of Science, Educ@, e BDTD (Biblioteca Digital de Teses 

Digitais), entre outros.  

A segunda etapa da pesquisa envolveu a elaboração dos questionários. Foi 

usado um único tipo de questionário, destinado a professores e a outros 

profissionais especializados em trabalhar com alunos que apresentam dificuldades e 

ou transtornos de aprendizagem (psicopedagogos, psicólogos, professores). O 

questionário tinha 10 questões e era do tipo não estruturado com questões abertas; 

as quais estão explicitadas nos resultados.  

Os questionários foram escolhidos porque são as formas mais usadas para 

coletar dados e possibilitam medir com melhor exatidão o que se deseja, de acordo 

com Silva et al. (2013). Para Cervo e Bervian (2002, p. 17 apud SILVA et al., 2013), 

o questionário "contém um conjunto de questões logicamente relacionadas com o 

problema da pesquisa e pode ser aplicado simultaneamente a um número grande de 

indivíduos".  

O fato dos questionários não serem estruturados dificultou um pouco a 

análise dos mesmos, em virtude das respostas serem "abertas", pois estas 

envolviam respostas livres, que variaram bastante de um indivíduo para outro 

(SILVA et al., 2013 p. 17). Contudo, os questionários elaborados neste trabalho 

possuíam uma “estrutura” conceitual pois, de acordo com o Manual Uergs (SILVA et 

al., 2013), um questionário consiste em fazer uma série de perguntas a um 
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informante, seguindo roteiros preestabelecidos, através de um formulário, o qual é 

aplicado da mesma forma a todos os informantes.  

A etapa do projeto que envolveu a aplicação dos questionários ocorreu no 

primeiro semestre de 2021. Os questionários foram enviados por e-mail para 12 

participantes. Não foi utilizado nenhum formulário padrão específico. As questões 

foram anexadas ao e-mail através de um arquivo de texto do Microsoft Word®. 

Depois de algum tempo, que variou bastante de uma pessoa para a outra, os 

informantes retornaram a mensagem eletrônica para nós, com o formulário 

respondido. Cabe salientar que apenas nove questionários foram devolvidos e que 

trabalhamos apenas com o material recebido até o fechamento da redação desta 

monografia. 

A escolha do questionário como instrumento de pesquisa ocorreu pelo fato 

deste possibilitar que os pesquisados pudessem respondê-lo de acordo com sua 

disponibilidade de tempo, porque segundo Goldenberg (2004, p. 87): 

Os pesquisados se sentem mais livres para exprimir opiniões que temem 
ser desaprovadas ou que poderiam colocá-los em dificuldades e tem menor 
pressão para uma resposta imediata, podendo pensar com calma para 
responder. 

 

Cabe ressaltar também que todos os participantes foram esclarecidos sobre 

os objetivos do questionário e receberam o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) para que fosse dada a sua anuência em participar da pesquisa.  

A terceira etapa deste estudo envolveu a interpretação dos questionários. 

Como haviam apenas questões abertas, a investigação dos dados foi qualitativa. 

Para análise das respostas subjetivas foram buscados subsídios na bibliografia 

especializada.  

Tanto quanto possível, a autora procurou fazer uso da “análise de 

conteúdos” como técnica de interpretação dos resultados. Segundo Bardin (2006) 

esta técnica de análise trabalha procedimentos sistemáticos que auxiliam na 

classificação dos dados de materiais textuais escritos e na descrição dos conteúdos 

das mensagens.  

A análise de conteúdo consiste em: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens. [...] A intenção da análise de conteúdo é a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção (ou eventualmente, de 
recepção), inferência esta que recorre indicadores (quantitativos ou não) 
(BARDIN, 2006, p. 38). 
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Enfim, a análise de conteúdo requer como subsídio um referencial teórico 

bem construído e bem fundamentado, entendendo-se também ser de extrema 

importância haver um prévio conhecimento do assunto por parte do pesquisador 

para que haja compreensão do contexto dos dados de forma mais concreta (Bardin, 

2006). 

A formatação desta monografia seguiu os Manuais de trabalhos acadêmicos e 

científicos da UERGS (SILVA et al. 2013; HENTGES et al., 2018).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 



23 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve como tema as dificuldades e transtornos de aprendizagem 

mais comuns nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com ênfase para o município 

de Osório (Litoral Norte do RS).  

Ao todo nove profissionais responderam aos questionários, sendo três 

psicopedagogos, três psicólogos, e três professores, que responderam dez 

questões, as quais objetivaram delimitar quais são os problemas de aprendizagem 

mais comuns e conhecer as suas principais características.  

O estudo revelou que são diversos os problemas de aprendizagem, mas os 

mais frequentes são o TDAH e as dificuldades de leitura e escrita. Foi possível 

perceber um discurso uníssono, por parte de todos os profissionais, quanto à falta 

de atenção/concentração dos alunos com problemas de aprendizagem, 

independentemente de isso ser uma dificuldade ou transtorno. Dentre os 

professores foram feitos apontamentos referentes ao papel da família e sua 

influência nos problemas de aprendizagem do aluno.  

Quando indagados sobre a faixa etária em que os problemas de 

aprendizagem são mais frequentes percebemos que as respostas variaram de 

acordo com a experiência profissional dos informantes, ou seja, com a idade da 

clientela com a qual mais atuam. Entretanto, um apontamento chamou atenção para 

o fato que muitos problemas podem ter se originado ainda na infância e sobre como 

poderiam ter sido melhor manejados se tratados precocemente. De acordo com 

especialistas o diagnóstico e atendimento precoce são uma das premissas para a 

melhora dos sintomas, no caso dos transtornos, ou até mesmo para a erradicação 

dos problemas, no caso das dificuldades de aprendizagem. 

Em relação ao sexo em que há maior predominância de problemas de 

aprendizagem, a pesquisa demonstrou que os profissionais se dividiram entre 

aqueles que acham que não existe prevalência relacionada ao sexo e aqueles que 

concordam que, no caso do TDAH, pode haver uma prevalência maior desse 

transtorno no sexo masculino. 

Quem costuma perceber primeiro se a criança tem algum problema de 

aprendizagem é o professor, de acordo com a grande maioria dos informantes. 

Atualmente, os pais já estão percebendo o problema levando seus filhos aos 

consultórios precocemente, antes mesmo de chegar à Escola, mas estes são casos 
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esporádicos. Entretanto, tais casos demonstram protagonismo por parte dos pais, 

mais acesso à informação, e um olhar mais atento por parte da família em relação à 

criança. Mesmo assim, o encaminhamento dos alunos aos psicopedagogos e 

psicólogos informantes, na imensa maioria das vezes, foi feito pelo conjunto 

professor/escola. Nesse caso, geralmente o professor identifica o problema e a 

Escola, através da equipe diretiva, orienta os pais a buscarem ajuda especializada.  

O tratamento com psicopedagogo e psicólogo costuma ser uma abordagem 

terapêutica com características multidisciplinares, envolvendo mais de um 

profissional, quando necessário. É comum a trabalho conjunto entre ambos 

(psicopedagogo + psicólogo), mas é frequente que esses profissionais necessitem 

da ajuda integrada de fonoaudiólogos, pediatras, neurologistas, psiquiatras e 

terapeutas ocupacionais (não necessariamente todos ao mesmo tempo). O que mais 

se destaca nas formas de intervenção adotadas é a personalização do tratamento, 

ou seja, a abordagem centrada nas necessidades e particularidades de cada aluno, 

não havendo um protocolo padrão a ser seguido.  

Ainda em relação ao tratamento, os profissionais tiveram dificuldades em 

apontar o problema “mais difícil” e o “mais fácil” de ser “tratado”. Em relação aos 

“mais difíceis” foi possível perceber que alguns problemas apontados são 

“transtornos” de aprendizagem, que realmente exigem uma abordagem mais 

dedicada; entretanto, em suas respostas os profissionais deram muito mais ênfase 

ao engajamento e comprometimento familiar do que ao tipo de problema em si 

mesmo. Em relação aos mais fáceis o que sobressaiu na fala dos informantes foram 

as “dificuldades” de aprendizagem como sendo os problemas de melhor manejo, 

muito embora a questão da participação da família tenha sido – novamente – a 

questão central do sucesso da terapia e da melhora dos problemas de 

aprendizagem da criança.  

Finalizando, os problemas mais comuns de aprendizagem, levantados por 

este estudo, estão relacionados com leitura, escrita e concentração, mas nem 

sempre podem ser associados a transtornos como Dislexia ou TDAH. Independente 

de serem dificuldades ou transtornos, os profissionais informantes concordam que a 

família é a base de tudo, tanto do problema, como da solução.  

Concluímos com uma frase de Santos (2010, p. 44) “a família tem sido, é, e 

será sempre a influência mais poderosa na aprendizagem das crianças e, 

consequentemente, no desenvolvimento da sua personalidade e caráter”.  
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