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RESUMO: A escolha e abordagem do tema Dificuldades de Aprendizagem, deu-se ao fato de que, 
assim como a Aprendizagem, o mesmo está constantemente presente nas discussões elaboradas 
pelos profissionais da educação nas instituições escolares. A aprendizagem é um processo constante 
e contínuo, o qual provoca mudanças sucessivas e interativas de comportamento. As dificuldades de 
aprendizagem se constituem no fato do aluno não conseguir alcançar o conhecimento desejado, 
mesmo não apresentando nenhuma deficiência. Desta forma, o estudo teve como objetivo levar os 
docentes a refletirem suas práticas e ações didático pedagógicas, no sentido de identificar e 
encaminhar o aluno com dificuldade de aprendizagem, num espaço de tempo menor possível, ao 
serviço especializado existente nas escolas, visando suprir as necessidades do aluno. A ação 
pedagógica proposta foi a realização de encontros com o objetivo de discutir os temas dislexia, 
disgrafia, disortografia e discalculia, subsidiando teórica e metodologicamente os professores da 
Rede Pública do Estado do Paraná. Para o desenvolvimento dos encontros trabalhou-se com um 
grupo presencial formado por 17 professores de diferentes áreas do conhecimento, pertencentes ao 
quadro do Colégio Estadual São Mateus-Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Normal. A 
discussão do projeto e da intervenção pedagógica, ocorrida presencialmente, também aconteceu com 
um grupo online, denominado GTR, formado por 17 participantes, pedagogos de várias regiões do 
Estado do Paraná. Ao término do trabalho de intervenção e discussão em rede, percebeu-se que o 
tema é de extrema importância e que a discussão contribuiu para o trabalho dos professores em sala 
de aula, assegurando que o aluno com dificuldades de aprendizagem será bem assistido no ambiente 
escolar. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Projeto e a Produção Didático-Pedagógica intitulada Dificuldades de 

Aprendizagem no Ensino Fundamental: ações e práticas pedagógicas para melhorar 

o desempenho escolar foram desenvolvidas em cumprimento a uma das etapas 

obrigatórias relacionada ao Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), 

política pública que estabelece o diálogo entre professores da Educação Superior e 
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da Educação Básica, através de atividades teóricas-práticas orientadas. Tendo 

como objetivo proporcionar aos professores da Rede Pública Estadual subsídios 

teórico-metodológicos para o desenvolvimento de ações educacionais 

sistematizadas, resultando no redimensionamento de sua prática, na produção de 

conhecimento e mudanças qualitativas na prática escolar da Escola Pública 

Paranaense.  

A partir da vivência pedagógica no Colégio Estadual São Mateus, observou-

se a constante discussão entre os docentes sobre as Dificuldades ou Distúrbios de 

Aprendizagem apresentados por muitos alunos do referido Colégio. Da mesma 

forma, percebeu-se que apesar dos mesmos terem conhecimento sobre o assunto, 

ainda apresentam certa dificuldade em perceber um aluno como tal e encaminhá-lo 

para possível diagnóstico. Tal fato evidencia-se quando alunos com dificuldades 

ingressam no 6 º ano do Ensino Fundamental e são percebidos pelos profissionais 

da educação somente quando as notas bimestrais estão abaixo da média. Neste 

momento, passa-se a questionar o motivo destes alunos estarem apresentando 

baixo rendimento, o que implica numa intervenção pedagógica tardia, a qual por 

vezes acaba levando o estudante ao fracasso escolar. Despertando por vezes 

sentimentos que afetam adversamente a motivação e receptividade do aluno, 

levando-o a tornar-se indisciplinado.  

Partindo da premissa que, para otimizar o aprendizado e o desenvolvimento 

dos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, é necessário 

metodologias específicas às suas necessidades. Este trabalho sugeriu algumas 

reflexões acerca do processo de como aprender e intervir nas dificuldades de 

aprendizagem, buscando contribuir para a percepção da importância do profissional 

docente como elo fundamental desse contexto quando do momento de busca por 

elementos para viabilizar um diagnóstico preliminar dos discentes, o que resultaria 

no encaminhamento a serviços especializados num período de tempo hábil para as 

intervenções e ações pedagógicas necessárias para o sucesso do processo de 

ensino aprendizagem de todos os alunos.   

Desta forma, o objetivo deste artigo é apresentar o resultado da 

implementação no Caderno Pedagógico na promoção de reflexões e intervenções 

didático-pedagógicas, voltadas para a capacitação de professores, visando à 

identificação e encaminhamento dos alunos com Dificuldades de Aprendizagem nos 

Anos Finais do Ensino Fundamental, para o atendimento especializado.   



2. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Ao iniciar o trabalho sobre dificuldades de aprendizagem na escola, faz-se 

necessário considerar alguns conceitos importantes relacionados a essa temática: a 

aprendizagem, a dislexia, a disgrafia, a disortografia e a discalculia. 

Para Aulete (2011, p. 134) aprender é “alcançar o conhecimento, a 

compreensão ou o domínio de, por meio do estudo ou da prática”.  

 Fonseca (1995, p.127) define a aprendizagem como sendo: 

 
[...] uma mudança de comportamento resultante da experiência. Trata-se de 
uma mudança de comportamento ou de conduta que assume várias 
características. É uma resposta modificada, estável e durável, interiorizada 
e consolidada no próprio cérebro do indivíduo.  

                              

De acordo com Drouet (2006, pág.8) “a aprendizagem é gradual, isto é, 

vamos aprendendo pouco a pouco, durante toda nossa vida”. Portanto, ela é um 

processo constante, contínuo, onde cada um aprende em seu ritmo próprio e as 

diferenças individuais levam alguns indivíduos, a serem mais lentos do que outros e 

vice-versa.  

Ansai (2009, p. 24) explica o conceito de aprendizagem utilizando a imagem 

de uma figura em espiral. Segundo a autora: 

 

[...]a aprendizagem é um processo de mudanças sucessivas e interativas 
que estão complexamente interligadas, uma vez que uma aprendizagem 
depende e leva à outra, pois o indivíduo quando aprende modifica seu 
comportamento por meio da auto organização neuronal sendo que essas 
organizações levam a novas aprendizagens.  

 

 A complexidade do processo de aprendizagem pode ser compreendida 

também a partir da anatomia do sistema cerebral. 

Fonseca (2009, p. 35) explica que: 

 

O cérebro como órgão da cognição tem a capacidade de captar e 
armazenar uma quantidade infinita de informação e de imediato, ou quase 
instantaneamente, pode manipulá-la, não só em termos de passado, mas 
também adequá-la a situações inéditas e imprevisíveis em termos de futuro.  

 

 O que é comprovado através de Cosenza e Guerra (2011), os quais definem 

que o cérebro, principal órgão do sistema nervoso central, é responsável pela forma 

como são processadas as informações que chegam até o indivíduo através dos 

órgãos dos sentidos, além de coordenar suas funções internas. Anatomicamente, o 



cérebro é composto por bilhões de células chamadas de neurônios. São elas 

especializadas na condução e no processamento da informação. Os neurônios 

conduzem a informação por meio de impulsos elétricos que percorrem toda a sua 

extensão e passam para outra célula por meio de estruturas especializadas, as 

sinapses, onde é liberado um neurotransmissor. As sinapses regulam a passagem 

de informações no sistema nervoso, tendo uma importância fundamental para a 

aprendizagem. (idem, 2011) 

De acordo com Gómez e Terán (2009, p. 42): 

 

O cérebro humano realiza novas conexões de acordo com as necessidades 
que enfrenta. Isto leva o cérebro a estar continuamente reorganizando-se. É 
flexível, capaz de aprender e adaptar-se, de melhorar e aperfeiçoar as 
habilidades mais utilizadas em consequência da estimulação. 

 

Portanto, segundo a análise de Gomez e Terán (2009) a aprendizagem é 

uma função integrativa que envolve o indivíduo (corpo e psique) e o meio social, 

dessa forma cada um tem uma maneira particular de aprender. 

Drouet (2006) aponta sete fatores para que a aprendizagem se efetive: 

saúde física e mental, motivação, prévio domínio, maturação, inteligência, 

concentração ou atenção e memória. Qualquer perturbação em um destes fatores 

pode vir a constituir uma dificuldade de aprendizagem.  

 Nesse sentido, Morais (2006, p. 26) chama a atenção para o desenvolvimento 

de certas habilidades nas crianças, pois a ausência delas, resultam em dificuldades 

nos processos da leitura e da escrita: “estes pré-requisitos podem ser definidos 

como determinados “conceitos” que a criança deve adquirir durante o período pré-

escolar [...] que facilitam e permitem a aprendizagem da leitura e escrita.”  

 Essas habilidades apontadas por Morais (2006), seriam a imagem corporal, a 

lateralidade, conhecimento de direita e esquerda, a orientação espacial, a orientação 

temporal, o ritmo, a análise-síntese visual e auditiva e as habilidades visuais 

específicas (percepção e discriminação de semelhanças e diferenças, constância de 

percepção de forma e tamanho e percepção de figura-fundo). 

As exigências sociais, escolares e dos próprios pais, para que as crianças 

atinjam certos níveis de aprendizagem antes de terem condições emocionais e 

cognitivas de realizá-las, são citadas por Monrõe em 1935, na análise de Morais 

(2006) como precedentes das dificuldades de aprendizagem. As crianças “podem 



desenvolver sentimentos de fracasso e ressentimentos que impedem o progresso 

normal de aprendizagem” (MORAIS, 2006, p.73). 

Assim como o termo aprendizagem é bastante presente nas instituições 

escolares e debatida pelos profissionais da educação, os termos dificuldades, 

distúrbios ou transtornos de aprendizagem também têm sido objeto de estudos de 

muitos profissionais da educação. A maior parte da literatura utiliza os termos 

dificuldade e distúrbios para o mesmo fim, definindo-os como uma desordem de 

aprendizagem pela qual um indivíduo apresenta dificuldades em aprender 

efetivamente. Essa desordem afeta a capacidade do cérebro em receber e 

processar informações tornando o aprendizado problemático. (CIASCA, 2005) 

Fonseca (1995, p. 71) destaca a definição do National Joint Commitee of 

Learning Disabilities para dificuldade de aprendizagem como sendo um termo  

 

[...] 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 a uma disfunção do sistema nervoso central, podem ocorrer 
durante toda a vida. 

 

 Carvalho (2010, p. 72) utiliza autores como Johnson; Myklebust (1991), Ross 

(1979) entre outros, para conceituar dificuldades de aprendizagem. Estes designam 

a expressão distúrbios de aprendizagem como “a problemática de alunos que, 

mesmo não sendo portadores de deficiência (mental, auditiva, visual, física, múltipla) 

ou de condutas típicas de síndromes neurológicas, psiquiátricas ou de quadros 

psicológicos graves, apresentam problemas em aprender”. 

 Carrera (2009) defende que as dificuldades de aprendizagem se referem a 

um baixo rendimento escolar esperado condizente com a idade do indivíduo. 

 Ciasca (2005) as define, como um problema neurológico relacionado à falha 

na aquisição, processamento, ou armazenamento da informação, envolvendo áreas 

e circuitos neuronais específicos, em determinado momento do desenvolvimento. 

 No documento Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva do Ministério da Educação e Cultura (BRASIL, 2008), no grupo 

de alunos com dificuldades de aprendizagem classificada como transtornos 

funcionais específicos estão os distúrbios de aprendizagem – dislexia, disgrafia, 

disortografia, discalculia – e os transtornos de atenção e hiperatividade, entre outros. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
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 Pode-se perceber que as dificuldades ou distúrbios estão relacionadas a 

alterações neurológicas, desta forma, não são passageiras e necessitam de 

intervenções pedagógicas diferenciadas, pois quando devidamente trabalhadas 

podem ser reduzidas ou compensadas. 

 De acordo com Morais (2006, p. 73 e 74): 

 

Geralmente, as dificuldades que a criança encontra no processo 
educacional não são entendidas como tal, mas como uma falta de interesse, 
desmotivação para estudar, preguiça e distração. Estas ideias fazem com 
que pais e professores não respeitem os obstáculos educacionais que as 
crianças encontram, e estas acabam sendo rotuladas de “más alunas” 
sofrendo punições devido aos seus fracassos constantes. 
 

Morais (2006) destaca ainda, que esta associação com o fracasso, mais a 

comparação com irmãos e colegas, leva a criança com dificuldades de 

aprendizagem, muitas vezes, a transformar-se em um sujeito inseguro, tímido e sem 

motivação para as atividades escolares, levando-o a abandonar a escola. 

 De acordo com Ciasca (2005) o termo dificuldades de aprendizagem define 

dificuldades específicas, como na leitura, escrita ou cálculo, ou seja, as 

manifestações que indicam baixo rendimento escolar, o que nos instiga pesquisar a 

dislexia, a disgrafia, a disortografia e a discalculia, e que apresentaremos algumas 

considerações a seguir. 

 Pode-se dizer, conforme Medeiros (2012), que a dislexia é um distúrbio na 

leitura que interfere na escrita, normalmente identificada no início da alfabetização, 

período em que o aluno inicia o processo de leitura formal. A dificuldade consiste em 

não conseguir identificar símbolos gráficos (letras e/ou números).  

 Fonseca (1995, p.326) esclarece que: 

 

O processo de leitura implica, consequentemente, a participação de 
subprocessos visuais, auditivos e cognitivos como um sistema aberto, cuja 
inter-relação filogenética e ontogenética com o material impresso forma um 
todo funcional e uma constelação de trabalho espalhado pelo cérebro.  

 

 De acordo com a Associação Brasileira de Dislexia (2014) a dislexia é: 

 

[...] é uma dificuldade de aprendizagem de origem neurológica. É 
caracterizada pela dificuldade com a fluência correta na leitura e por 
dificuldade na habilidade de decodificação e soletração. Essas dificuldades 
resultam tipicamente do déficit no componente fonológico da linguagem que 
é inesperado em relação a outras habilidades cognitivas consideradas na 
faixa etária. 



Segundo Morais (2006, p. 81) “[...] a dislexia é um termo que se refere às 

crianças que apresentam sérias dificuldades de leitura e, consequentemente de 

escrita, apesar de seu nível de inteligência ser normal ou estar acima da média”. 

Johnson e Myklebust (1983) referenciados por Morais (2006) classificou a 

dislexia como sendo visual e auditiva. Esclarecem que o aluno com dislexia visual 

caracteriza-se pela dificuldade na interpretação, diferenciação e memorização das 

palavras vistas. Apresentando frequente inversão, omissão, substituição, adição 

e/ou repetição de letras ou sílabas, problemas de relacionar a linguagem falada com 

a linguagem escrita e dificuldade com o conceito em cima, embaixo, esquerdo e 

direito. A dislexia auditiva é caracterizada pela dificuldade em distinguir as 

semelhanças e diferenças entre sons acusticamente próximas, no meio de palavras 

e sequências auditivas. Os alunos não conseguem discriminar e relacionar sons que 

constituem as palavras apesar de possuírem uma acuidade auditiva normal. 

(JOHNSON E MYKLEBUST (1983) apud MORAIS, 2006) 

 Gómez e Téran (2009) apresentam as dificuldades em ditado, trocas de letras 

com sons similares, inversão da sequência das letras ou sílabas, a não 

compreensão da palavra ouvida, lentidão para escrever, omissão de letras ao ler ou 

escrever, como características de alunos com dislexia por falha no processamento 

auditivo. Já os com dificuldade visomotora apresentam dificuldades de orientação 

espacial, confusão com letras que tem orientação espacial diferente, perdem-se no 

texto quando estão realizando leitura, ao escrever unem letras, sílabas ou palavras, 

não conseguem realizar a associação do grafema com o fonema e nem reconhecer 

o erro cometido.  

 Sendo a escola percebida como o local onde se inicia formalmente o 

processo de ensino aprendizagem da leitura e da escrita, é nela onde a dislexia se 

manifesta de uma forma mais concreta, onde é possível identificar os primeiros 

sintomas e problemas. Dessa forma Ianhez (2002) descreve alguns sinais e 

características possíveis de serem observados em sala de aula pelo professor, a fim 

de auxiliar no diagnóstico do aluno disléxico, sendo alguns deles, as trocas 

ortográficas, problema para reconhecer rimas e alterações, melhores resultados nas 

avaliações orais do que nas escritas, dificuldade de coordenação motora fina na 

cópia de lições do quadro ou livro, utilização de expressões simples e frases curtas, 

timidez excessiva, retração e até depressão, negação para realizar leitura, ou a 

realiza de forma demasiada lenta, geralmente silabada e com erros, esquecimento 



frequente do que lê, pula linhas durante a leitura e acompanha com o dedo, 

normalmente entende o que ouve, mas, não o que lê, apresenta “picos de 

aprendizagem”, nuns dias parece assimilar e compreender os conteúdos e em outro, 

parece ter esquecido o que tinha aprendido anteriormente e em matemática 

apresenta dificuldade para assimilar sequências. 

Relacionada com a caligrafia, a disgrafia é popularmente conhecida como 

“letra feia”. Morais (2006, pág. 135), define a disgrafia “como uma deficiência na 

qualidade do traçado gráfico, sendo que esta deficiência não deve ter como causa 

um “déficit” intelectual e/ou neurológico”. Essa dificuldade gráfica pode desenvolver-

se e manifestar-se de diferentes formas, dependendo da história de vida de cada 

aluno e seu contexto escolar. Outros fatores como o desenvolvimento motor, o 

domínio da lateralidade, a orientação e organização espacial, a ortografia e o 

ajustamento emocional também podem ser considerados como causas da disgrafia.  

 Johnson e Myklebust (1987, P. 235) conceituam a disgrafia como sendo: 

 

[...] uma desordem resultante de um distúrbio de integração visual-motora. A 
criança com este tipo de envolvimento não tem um defeito visual e 
tampouco motor, mas ela não consegue transmitir as informações visuais 
ao sistema motor. Ela vê o que quer escrever mas não consegue idealizar o 
plano motor. Em consequência, é incapaz de escrever ou copiar letras, 
palavras e números.  

  

Além de dividir as características encontradas nas crianças disgráficas, 

Ajuriaguerra (1977), percebeu que a forma da disgrafia apresentada pela criança, 

dependia muito de suas características individuais, nesse sentido, diferenciou quatro 

grupos de disgrafia: os rígidos, os relaxados, os impulsivos e os lentos exatos. 

(MORAIS, 2006) 

A disortografia, nem sempre vem associada com a disgrafia. No período de 

alfabetização até o 3º ano do ensino fundamental, é comum que os alunos façam 

confusões ortográficas porque a relação com os sons e palavras impressas ainda 

não estão dominadas por completo. Porém, após estes anos, se as trocas 

ortográficas persistirem repetidamente, é importante que o professor esteja atento 

pois pode se tratar de outra dificuldade de aprendizagem comum em nossas 

escolas, a disortografia (CIASCA, 2005). 

 Pereira (2009) explica que a disortografia é caracterizada por um conjunto de 

erros da escrita que afetam a palavra, mas não o seu traçado ou grafia 



 Para Ajuriaguerra (1977) a disortografia se evidencia pela dificuldade que o 

aluno apresenta na escrita com trocas, omissão de letras, confusão na concordância 

de gênero, de número, erros sintáticos grosseiros e uso incorreto da pontuação para 

representar a linguagem falada (MORAIS, 2006). Este mesmo conceito é citado por 

José e Coelho (1990) com a ressalva de que essa dificuldade não implica na 

qualidade da grafia, desta forma, um aluno disortográfico nem sempre é um aluno 

disgráfico. Pereira (2009, p. 9) completa dizendo que a disortografia é: 

 
Uma perturbação que afeta as aptidões da escrita e que se traduz por 
dificuldades persistentes e recorrentes na capacidade da criança em 
compor textos escritos. As dificuldades centram-se na organização, 
estruturação e composição de textos escritos; a construção frásica é pobre 
e geralmente curta, observa-se a presença de múltiplos erros ortográficos e 
[por vezes] má qualidade gráfica.  

 

 Atualmente podem-se constatar em nossos alunos inúmeras dificuldades 

relacionadas à capacidade de resolver problemas matemáticos e a certas 

habilidades com cálculos, pontos que afetam a aprendizagem e desempenho 

escolar. Segundo Garcia (1998), tais dificuldades podem estar ligadas à discalculia, 

um transtorno de aprendizagem causado por má-formação neurológica que se 

manifesta como uma dificuldade da criança para realizar operações matemáticas, 

classificar números e colocá-los em sequência. 

 Cruz (1999, p. 209) tendo por base a ideia de vários autores sintetiza o 

conceito de discalculia, como sendo um termo que: 

 
[...] refere-se a um transtorno estrutural (disfunção neurológica) de 
maturação das habilidades matemáticas, que está presente sobretudo nas 
crianças e que se manifesta por dificuldades na realização do 
processamento dos números, no cálculo aritmético e na resolução de 
problemas.  

 

 Ciasca (2005), descreve a discalculia como:  
 

[...] uma falha na aquisição da capacidade e na habilidade de lidar com 
conceitos e símbolos matemáticos. Basicamente, a dificuldade está no 
reconhecimento do número e do raciocínio matemático. Atinge de 5 a 6% da 
população com dificuldade de aprendizagem e envolve dificuldade na 
percepção, memória, abstração, leitura, funcionamento motor; combina 
atividades dos dois hemisférios. (CIASCA, 2005) 

 

Alunos que apresentam discalculia geralmente revelam um ritmo de trabalho 

muito lento, muitas vezes utilizando os dedos para contar, são ansiosos, 

desmotivados e têm receio de fracassar. 



Uma das variáveis que mais influenciam no processo de ensino e 
aprendizagem da matemática é a confiança em si mesmo. Quando o 
estudante atribui seus êxitos a fatores externos e incontroláveis, como por 
exemplo, a sorte e seus fracassos a fatores internos como sua pouca 
capacidade, diminui sua motivação e rendimento. (GÓMEZ e TERÁN, 2009, 
pág. 185) 

 

Gómez e Terán (2009, p. 178) defendem ainda que: 

 
Na aprendizagem da matemática estão envolvidas distintas competências 
cognitivas como: a utilização da informação numérica, a memória de 
trabalho, a atenção e a concentração, destrezas espaço-temporais, 
destrezas perceptivos-motoras, competências do raciocínio lógico e outras.  

 

Garcia (1998) percebe a discalculia como uma dificuldade de aprendizagem 

evolutiva, que não causa lesão e não é causada por nenhuma deficiência mental, 

déficits auditivos e nem pela má escolarização. As crianças que apresentam esse 

tipo de dificuldade realmente não conseguem entender o que está sendo pedido nos 

problemas propostos pelos professores. 

Assim sendo, de acordo com Johnson e Myklebust (1987) as seguintes 

dificuldades podem ser encontradas em crianças com discalculia: leitura e 

compreensão de problemas, mapas, diagramas, números com mais de um dígito 

(especialmente os que apresentam o zero), da direção destes e tabuada; confusão 

com o aspecto parecido dos números, assim como falta de habilidade para 

compreender os espaços entre eles; reconhecimento, entendimento e uso dos 

símbolos e conceitos matemáticos.  

 Nesse processo podemos concluir que, o termo dificuldade de aprendizagem 

refere-se a um baixo rendimento escolar, seja esse na leitura, escrita ou no cálculo 

matemático. Percebe-se também, que esse problema não deve ser considerado 

permanente, pois a criança pode desenvolver mecanismos que compensem a sua 

dificuldade, para tanto, faz-se necessário que as dificuldades de aprendizagem 

sejam percebidas precocemente. Dessa forma concorda-se com Fonseca (1995) 

quando este alerta que, não podemos ficar esperando que o insucesso escolar se 

evidencie, tendo a escola, a responsabilidade de atender e respeitar todas as 

crianças. Quanto antes as dificuldades de aprendizagem forem identificadas e 

trabalhadas de maneira adequada, estas poderão trazer consequências menores ao 

aluno. 



Nesse sentido Morais (2006 p. 25) alerta pais e professores evidenciando 

que: 

 

É importante, portanto, que exista uma preocupação em determinar 
precocemente a causa da dificuldade para aprender. O diagnóstico precoce 
do distúrbio de aprendizagem é um ponto fundamental para a superação 
das dificuldades escolares. Além de orientar os educadores e pais sobre a 
melhor forma de lidar com a criança, direciona a elaboração de programas 
de reforço escolar e adoção de estratégias clínicas e/ ou educacionais que 
auxiliam a criança no desenvolvimento escolar.  

 

Por outro lado, em se tratando de diagnóstico e tratamento da dificuldade de 

aprendizagem Fonseca (1995, p.222) relata as vantagens sociais ao afirmar que: 

 
A identificação precoce é uma alternativa imprescindível para os países de 
fracos recursos como o nosso, na medida em que reduz os custos, elimina 
condições que tendem a agravar o desenvolvimento total da criança e 
diminui os seus efeitos cumulativos.  

 

A partir desta afirmação, Fonseca (1995) constata que com a identificação 

precoce e a intervenção pedagógica adequadas, podemos minimizar os problemas 

do aluno e consequentemente os problemas em nossa sociedade. 

  

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto de estudo e intervenção pedagógica foi desenvolvido no ano de 

2015, objetivando subsidiar os professores do Colégio Estadual São Mateus teórica 

e metodologicamente acerca das Dificuldades de Aprendizagem, a fim de contribuir 

para uma mudança no processo de ensinagem e aprendizagem vidando um 

encaminhamento do educando com Dificuldades de Aprendizagem, logo no início do 

ano letivo para colaborar com uma melhor compreensão curricular e desempenho 

escolar do discente.  

As ações de implementação foram desenvolvidas com 17 docentes de várias 

áreas do conhecimento, sendo estes pertencentes ao quadro de funcionários do 

Colégio Estadual São Mateus – Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Normal, 

e tiveram como base o mapa conceitual e epistemológico3 da proposta dos estudos.  

                                                           
3 Caderno Pedagógico Dificuldades de Aprendizagem no Ensino Fundamental: ações e práticas 

pedagógicas para melhorar o desempenho escolar. Acessível em: http://arq.e-
escola.pr.gov.br/pde2012/13588-91.pdf  

http://arq.e-escola.pr.gov.br/pde2012/13588-91.pdf
http://arq.e-escola.pr.gov.br/pde2012/13588-91.pdf


Ressaltamos que para a composição e seleção do material para o Caderno 

Pedagógico foram aplicadas algumas atividades de Língua Portuguesa (produção, 

ditado e cópia) em 45 alunos dos 5º anos do Ensino Fundamental de uma escola 

municipal, de onde os alunos futuramente irão compor a comunidade escolar da 

instituição onde foram realizados os encontros com professores da população de 

estudo.  

Figura 1: Mapa Conceitual e Epistemológico do Caderno Pedagógico 

 

        Fonte: Dados da pesquisadora 

Como metodologia partiu-se do estudo de conceitos e teorias da 

aprendizagem e do processo de aprender, pois conforme nos relata Becker é 

importante  

  
buscar saber as concepções dos docentes a respeito dessas questões 
fundamentais e de tantas outras derivadas dessas: sua concepção de 
conhecimento, seu entendimento da passagem de um conhecimento mais 
simples a um mais complexo, sua concepção da capacidade cognitiva – e, 
portanto, de aprendizagem – do aluno nas mais diferentes idades, sua 
compreensão das dificuldades de aprendizagem do aluno, da origem 
histórica dos conhecimentos contemplados num currículo escolar, etc. 
(BECKER, http://www.revistas.uniube.br/index.php/rpd/article/view/76/376, 
acesso em 11/12/2014)  

 

  Concomitante com os encontros presenciais realizados com os docentes no 

Estabelecimento de Ensino, foram discutidos o projeto e o material didático no 

Grupo de Trabalho em Rede (GTR), com os professores da Rede de Ensino do 

Estado do Paraná.  

http://www.revistas.uniube.br/index.php/rpd/article/view/76/376
http://www.revistas.uniube.br/index.php/rpd/article/view/76/376


 O GTR contou com a participação de 17 cursistas pedagogos, os quais 

consideraram o tema abordado relevante para a efetivação do processo ensino 

aprendizagem, conforme demonstra alguns comentários e contribuições dos 

professores no quadro 1:  

QUADRO 1 – Depoimentos dos Professores participantes do Grupo de 

Trabalho em Rede (GTR, 2015), sobre a importância da identificação das 

Dificuldades de Aprendizagem para melhorar o desempenho docente e as 

práticas pedagógicas. 

Professor Relatos 

 

 

1 

O Estudo e o aprofundamento nas discussões sobre dificuldades de aprendizagem, 
suas causas e consequências, bem como os encaminhamentos para que sejam, 
superadas é o grande desafio da escola e dos educadores atualmente. Sendo assim, a 
relevância desse tema está na ponta do iceberg dos problemas educacionais, está na 
prática pedagógica de todo professor, de todo pedagogo, de muitas famílias e de um 
número crescente de crianças. (16/10/2015) 

 

 

2 

O estudo das dificuldades de aprendizagem é relevante para a atividade docente, visto 
que geralmente a identificação destas acontece no contexto de sala de aula. 
Considerando que a educação deve formar indivíduos autônomos, capazes de 
construir sua aprendizagem de forma significativa, é imprescindível aos educadores a 
compreensão dos aspectos que circundam a aprendizagem e o desenvolvimento da 
criança. (18/10/2015) 

 

 

3 

O contexto abordado é um dos questionamentos mais relevantes no espaço escolar. 
As indagações e reclamações são constantes, compreendendo que não tendo o 
conhecimento referente as dificuldades de aprendizagem, parte dos educadores culpa 
os alunos pelos resultados negativos e variados são os rótulos elencados a tais 
educados. Por tal razão é essencial que professores, equipe pedagógica realizem um 
diagnóstico para saber as causas que levaram a tal dificuldades, bem como repensar 
as suas práticas pedagógicas que venham fortalecer o conhecimento significativo. 
(23/102015) 

 

 

5 

É fundamental quando os professores são capazes de diagnosticar as dificuldades de 
aprendizagem e acompanhar o desenvolvimento do aluno no decorrer do ano 
melhorando ou mudando ações para se adequar a necessidade do mesmo. Muitos 
alunos possuem dificuldades de aprendizagem e não são diagnosticadas 
corretamente. [...] Visto que vários educadores ainda não possuem conhecimento 
específico para diagnosticar, é muito importante ter e atualizar os estudos neste vasto 
campo da dificuldade de aprendizagem para poder ensinar a todos os alunos que 
estão nas nossas salas de aula. (25/10/2015) 

 

 

7 

Os alunos com dificuldades de aprendizagem exigem dos professores um olhar e um 
desenvolvimento de estratégias pedagógicas diferentes daquelas para com as 
crianças sem dificuldades. Além disso, um conhecimento sobre o desenvolvimento 
cognitivo e sobre as dificuldades de aprendizagem se tornam essenciais, para ajudar 
os professores a desenvolverem novas formas para que o aluno com dificuldade 
aprenda. [...]. Porém deve-se salientar que parte dos problemas de aprendizagem não 
se relaciona a questões do aluno, mas sim a aspectos institucionais, profissionais e 
políticos. O conhecimento dos professores é importante para identificar e lidar com as 
dificuldades de aprendizagem. (25/10/2015) 

 

8 

[...] seu projeto de intervenção certamente muito tem a contribuir na fundamentação de 
discussões na escola em que trabalho. Nós pedagogos temos o papel de subsidiar ao 
professores e diretamente trabalham com este aluno que tem sido um desafio para 
escola nos dias atuais. (25/10/2015) 

Fonte: Dados da Pesquisa 



 Os encontros presencias para as intervenções pedagógicas, aconteceram no 

Colégio Estadual São Mateus, sendo que o primeiro, realizado na Semana 

Pedagógica de fevereiro/2015, teve como objetivo principal a apresentação do 

Projeto de Intervenção Pedagógica para o coletivo escolar. Além de slides foi 

utilizado o texto “O mecânico, o médico e a professora Marialva” de Celso Antunes, 

o qual teve como objetivo levar os profissionais da educação a refletir sobre o erro 

do aluno para a realização de um diagnóstico e retomada da sua prática 

pedagógica, que às vezes também está falhando. Evidenciamos que o erro do aluno 

não pode minar os fundamentos de sua autoestima e nem ser transformado em 

instrumento de expiação. A maioria dos profissionais condenou a atitude da 

professora do texto estudado, a qual humilhou o aluno perante seus colegas e se 

prevaleceu de sua autoridade para incutir-lhe medo com a recuperação e retenção. 

A dinâmica de grupo utilizada, procurou mostrar aos professores que para 

resolvermos alguns problemas devemos ultrapassar os limites, precisamos romper 

barreiras ou superar obstáculos, ou seja, fazer diferente.  

 No segundo encontro a reflexão sobre os conceitos de Aprendizagem e seu 

conhecimento acerca das Dificuldades de Aprendizagem foram os objetivos do 

estudo. Após a leitura e discussão do texto “Aprendizagem: alguns conceitos e 

princípios” – Profª Rosana Beatriz Ansai. Os professores expuseram os seus 

conceitos de aprendizagem, a maioria concordando que a motivação e a prática são 

elementos essenciais para a efetivação da aprendizagem. Através da aplicação dos 

questionários de sondagem inicial dos conceitos e percepções dos professores 

participantes, percebeu-se também que muitos já se depararam com alunos que 

apresentam Dificuldades de Aprendizagem, porém não souberam identifica-la, como 

pode-se verificar através do gráfico abaixo: 

Gráfico 1: Conceitos e percepções dos professores participantes sobre a 

identificação das dificuldades de aprendizagem em sala de aula. 
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Fonte: Dados da Pesquisa 

 No terceiro encontro foi proposto uma mesa redonda com a professora da 

rede Cristiane Wenglarek da Silva, especialista em Bioengenharia e 

Neuropsicopedagogia, com o objetivo de compreender a estrutura cerebral e como a 

aprendizagem se processa organicamente. Subsidiando os professores com teoria, 

entendemos que sua prática pedagógica será mais eficiente.  

 A partir do quarto encontro trabalhou-se com os tipos de Dificuldades de 

Aprendizagem, iniciando pela dislexia. O objetivo foi conhecer o conceito, 

classificação e características de alunos disléxicos. Primeiramente realizou-se um 

estudo dirigido utilizando uma parte do texto Transtornos Funcionais Específicos das 

Professoras Édne Aparecida Claser Makishima e Eliete Cristina Berti Zamproni. Foi 

assistido ao filme “Como estrelas na Terra”, finalizando o estudo, os professores 

sugeriram a presença de uma fonoaudióloga para sanar algumas dúvidas mais 

específicas, o que foi acatado e acertado para o próximo encontro. 

 No quinto encontro retomou-se o tema Dislexia conforme solicitação das 

professoras. O encontro iniciou-se com um bate papo com a fonoaudióloga Daniele 

Magnani, a qual esclareceu todas as dúvidas que ficaram pendentes sobre o 

assunto, após os professores receberam uma atividade de reflexão, sobre os mitos e 

verdades da Dislexia. A flexibilização na implementação do projeto foi comentado 

pelos participante do GTR como um ponto positivo e importante para efetivação da 

aprendizagem em todos os momentos do processo educacional de implementação 

das ações do nosso Caderno Pedagógico. 

O sexto encontro foi dedicado a Disgrafia e Disortografia, tendo como objetivo 

conceituar, classificar e identificar estas dificuldades em sala de aula. Além de 

slides, também foram utilizados textos produzidos e copiados por alunos da rede 



municipal de educação (5º anos do Ensino Fundamental), para análise e registro das 

impressões que estes textos causaram nos professores.  

 O sétimo encontro foi destinado ao estudo da Discalculia, a proposta foi o 

trabalho com os jogos. Após a explanação do assunto com o auxílio de slides os 

professores tiveram a oportunidade de utilizar-se de jogos para “descontrair”, após 

foi realizado uma mesa redonda levantando a importância dos jogos em sala de 

aula, pois estes além de colaborarem para a socialização dos alunos, auxiliam no 

desenvolvimento cognitivo, crítico e investigador do educando. 

 No oitavo encontro foi realizada uma reflexão e avaliação acerca dos temas 

trabalhados, através de uma mensagem codificada, procurou-se levar o professor a 

refletir os sentimentos do aluno com dificuldade de aprendizagem na sala de aula. A 

proposta foi muito bem aceita e percebeu-se no olhar e nos relatos dos professores 

que sua postura em sala de aula diante de um aluno com Dificuldade de 

Aprendizagem, com certeza será diferente daqui para frente, “com os estudos 

realizados terei mais segurança e confiança para enfrentar os desafios que possam 

surgir em sala de aula frente a alunos com dificuldades de aprendizagem”. 

(professor 1) 

 Assim como nos encontros presenciais, as contribuições dos cursistas do 

GTR, levaram a crer que o tema escolhido foi de uma relevância impar e que muito 

contribuiu e contribuirá para a ação docente e pedagógica na escola pública 

paranaense. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O projeto procurou, através dos encontros contribuir para o enriquecimento 

teórico e metodológico dos docentes sobre o tema Dificuldades de Aprendizagem. 

Compreende-se que em posse do conhecimento teórico, os docentes possam 

observar melhor seus alunos e que sintam-se a vontade para realizar o 

encaminhamento de discentes com Dificuldades de Aprendizagem para o serviço 

especializado, desta forma num trabalho de mão dupla – professor de sala e 

professor da SRM – auxiliem o aluno com Dificuldade de Aprendizagem a alcançar o 

sucesso escolar. 

 No decorrer da aplicação e no desenvolvimento do GTR pode-se verificar a 

importância do tema desenvolvido bem como algumas práticas pedagógicas 



apontadas pelos cursistas que podem auxiliar na melhoria do desempenho 

profissional no que tange à identificação e tipificação das Dificuldades de 

Aprendizagem: 

- Melhoria das práticas pedagógicas do professor em sala de aula para com o aluno 

que apresenta dislexia, disgrafia, disortografia e discalculia; 

- Realização de estudos de caso com os alunos com Dificuldades de Aprendizagem 

com professores e equipe pedagógica; 

- Realização de estratégias pedagógicas diferenciadas, entre outras; 

Da mesma forma percebemos que o objetivo proposto foi alcançado visto que 

tanto professores dos encontros presenciais como os cursistas do GTR utilizaram-se 

de depoimentos para expressar a modificação de comportamento e a importância de 

se conhecer as Dificuldades de Aprendizagem para então de uma forma mais 

segura e competente poder auxiliar o aluno.  
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