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PROBLEMATIZAÇÃO DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 

SANTOS, Nilza Maria dos¹  

 
 

RESUMO 
  
O número de crianças com dificuldades de aprendizagem é cada vez maior, portanto 
são necessárias medidas pedagógicas adequadas para atendê-las. Os professores 
devem ter formação profissional que os habilite a esses atendimentos, utilizando 
metodologias de ensino adequadas. Pretende-se com este artigo, apresentar uma 
breve revisão da literatura especializada na área, visando à compreensão de 
questões fundamentais sobre a aprendizagem destacando as ideias principais das 
teorias de Piaget e Vygotsky, para melhor compreender as dificuldades de 
aprendizagem. Na sequência, apresentamos a caracterização das dificuldades de 
aprendizagem, com ênfase nas contribuições da neurociência para sua 
compreensão. Finalizamos com a apresentação de algumas alternativas de 
procedimentos pedagógicos para lidar com tais dificuldades. 
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PROBLEM OF LEARNING DIFFICULTIES 
 
 

ABSTRACT 
 
The number of children with learning difficulties is increasing; therefore appropriate 
pedagogic proceedings are necessaries to attend them. The teachers must have the 
professional education that qualifies them to these services, using appropriate 
teaching methodologies. The intention of this article is present a brief literature 
review specialized in the field, intending the comprehension of the fundamental 
questions about learning emphasizing the major ideas of the Piaget and Vigotsky 
theories and some definitions to comprehend better the learning difficulties. In the 
sequence, it is presented the characterization of the learning difficulties, emphasizing 
the neuroscience contributions to its comprehension. It is finalized with a 
presentation of some alternatives of pedagogic proceedings to deal with such 
difficulties. 
 
 
Key words: Education-learning. Learning difficulties. Pedagogic methods. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para reconhecer em uma criança a dificuldade de aprendizagem, se 

faz necessário primeiramente entender o que é aprendizagem e quais os fatores que 

nela interferem. 

Podemos dizer, numa linguagem simples e compreensível, que a 

aprendizagem é um processo complexo que se realiza no interior do indivíduo e se 

manifesta em uma mudança de comportamento. 

A grande preocupação de educadores, psicólogos, fonoaudiólogos e 

outros profissionais da área sempre foi  saber como uma criança aprende, ou seja, 

como ela elabora seu pensamento, suas idéias, seu raciocínio lógico e 

principalmente como ela adquire a linguagem falada, lida e a escrita, e, a partir 

disso, compreender a razão pela qual alguns alunos, sem deficiência, apresentam 

dificuldades de aprendizagem e consequentemente insucesso escolar. 

Aprender a ler e escrever é uma das metas mais desejadas pelas 

famílias e pelos educandos, sejam eles deficientes ou não, pois por meio dessas 

habilidades estes terão acesso aos conhecimentos, habilidades e valores científicos 

considerados relevantes no contexto social em que vivem, no qual a leitura e a 

escrita têm importância fundamental, pois vivemos numa sociedade letrada. Quando 

saímos à rua, estão espalhadas por toda parte marcas que têm significado para nós. 

Nós, educadores, queremos que nossos alunos aprendam a ler, 

escrever e expressar-se oralmente, e que essas habilidades se traduzam na 

capacidade de saber ouvir, falar, ler e escrever em situações de participação social. 

Isso significa saber interpretar, elaborar conhecimentos novos, desenvolver a 

capacidade de interpretar textos orais e escritos, expressar idéias, pensamentos, 

sentimentos utilizando a linguagem adequada a cada situação com autonomia e 

adequação.  

Assim, aprender a leitura e a escrita, é mais do que apreender um 

instrumento de comunicação: é, sobretudo, construir estruturas e pensamentos 

capazes de abstrações mais elaboradas. Segundo Johnson e Myklebust (1987), 

para que uma criança possa aprender sem dificuldades é preciso que seu Sistema 

Nervoso Periférico e Sistema Nervoso Central estejam intactos, pois a criança 

aprende ao receber informações através de seus receptores. Isso nos leva a crer 

que, para que haja aprendizagem realmente, é necessário que certas integridades 
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básicas estejam presentes na criança, porem isso não significa que tal 

aprendizagem depende única e exclusivamente desses desenvolvimentos – 

neuropsicológicos, sem que a mediação educativa desempenhe o seu papel. 

Também são importantes para o processo de aprendizagem, oportunidades de 

aprendizado, disponibilização de metodologias de ensino adequadas, inovações na 

prática pedagógica, desenvolvimento e aplicações de novas tecnologias, 

respeitando o ritmo de aprendizagem do educando. Como afirma Galaburda (apud 

COLL, MARCHESI e PALÁCIOS 2004, p.68) “Nem sempre o que o cérebro funciona 

mal é por culpa de uma falha cerebral: pode ser resultado de um ambiente nocivo”. 

Sendo assim, acreditamos que a aprendizagem efetiva seja garantida a partir de 

uma articulação entre as condições internas e externas do sujeito. O ser humano 

nasce potencialmente inclinado a aprender, necessitando de estímulos externos e 

internos (motivação, necessidade) para o aprendizado. Há aprendizados que podem 

ser considerados natos, como o ato de aprender a falar, a andar, necessitando que 

ele passe pelo processo de maturação física, psicológica e social. Na maioria dos 

casos a aprendizagem se dá no meio social e temporal em que o indivíduo convive; 

sua conduta muda, normalmente, por esses fatores, e por predisposições genéticas. 

De acordo com Weiss e Cruz (apud GLAT, 2007, p.67), o sujeito que 

está em processo de construção de seu conhecimento, seja em situação de 

aprendizagem formal ou informal, não é determinado somente pelo seu potencial 

cognitivo. Ele é o resultado da interação entre seu aparelho biológico, suas 

estruturas psico-afetiva e psico-cognitiva, nas interações com o meio social no qual 

ele está inserido. 

É importante para o professor saber o nível de aprendizagem em 

que seu aluno se encontra para que possa disponibilizar os subsídios necessários 

para novas aquisições. 

Para Piaget (1973) a aprendizagem depende do estágio de 

desenvolvimento atingido pelo sujeito, para Vygotsky (1993), a aprendizagem 

favorece o desenvolvimento das funções mentais. Assim os educadores não devem 

deixar de perceber o sujeito em relação ao tempo e a cultura. 

Considerando a necessidade de contribuir com os professores e 

profissionais da educação que necessitam de direcionamento pedagógico e 

sistematização das atividades, como alternativas educacionais para atender às 

necessidades individuais do educando e minimizar as barreiras para a 
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aprendizagem, nosso objetivo neste trabalho é problematizar as dificuldades de 

aprendizagem, pois as manifestações de dificuldades de aprendizagem na escola 

apresentam-se como um contínuo, desde situações leves e transitórias que podem 

se resolver espontaneamente no curso do trabalho pedagógico, até situações mais 

graves e persistentes que requerem o uso de recursos especiais para a sua solução. 

 

   PROBLEMATIZAÇÃO DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 

A área da educação nem sempre é cercada por sucesso e 

aprovações. Muitas vezes, no decorrer do ensino, nos deparamos com problemas 

que deixam os alunos paralisados diante do processo de aprendizagem.  Assim são 

rotulados, pela própria família, professores e colegas os que não conseguem 

aprender, não vão bem na escola, não sabe ler/escrever. 

O termo dificuldade de aprendizagem sempre foi muito debatido 

entre os profissionais envolvidos na área da educação. Qual é a razão de alunos 

que não apresentam deficiência mental estarem constantemente experimentando o 

insucesso escolar, especialmente nas áreas acadêmicas como a leitura, escrita e 

cálculo matemático? 

É importante destacar, aqui, que dificuldade de aprendizagem não é 

sinônimo de deficiência mental. A imprecisão do conceito de deficiência mental 

trouxe conseqüências para se esclarecer o atendimento a essa situação nas escolas 

comuns e especiais. Muitos professores, ao lidar com alunos com dificuldades de 

aprendizagem mais acentuadas, confundem essas manifestações com deficiência 

mental. Essa confusão, muitas vezes, é utilizada pelo professor para justificar as  

próprias dificuldades e inabilidades em atender as diferenças significativas entre os 

alunos. Todavia, é importante reforçar que deficiência mental e dificuldade de 

aprendizagem são distintas e requerem avaliações adequadas que propiciem 

intervenções educacionais direcionadas. 

A idéia de que toda criança deve ter oportunidade de aprender, 

independentemente de sua dificuldade e diferença, está firmemente enraizada em 

nossas políticas educacionais, as quais garantem o acesso de todas as crianças à 

escola. Porém crianças com dificuldades de aprendizagem, não estão tendo 

oportunidades e possibilidades objetivas e adequadas de aprender os conteúdos 

acadêmicos. Muitas não têm sua aprendizagem garantida e chegam à idade adulta 
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sem conseguir ler e compreender o que está escrito. Geralmente, o que tem sido 

oferecido a elas é um currículo estabelecido pelo sistema escolar, sem a 

preocupação de desenvolver estratégias de flexibilização, práticas pedagógicas 

alternativas e adaptação curricular. Assim os alunos que não conseguem 

acompanhar o currículo são rotulados como deficientes mentais, emocionalmente 

desequilibrados, ou simplesmente como alunos fracos. Portanto, evitando rótulos e 

buscando atender às necessidades individuais do educando será possível prevenir, 

ou minimizar dificuldades de aprendizagem. 

Quando se está diante de uma criança com dificuldades de 

aprendizagem, não significa que essa criança não aprenda, mas sim que seu 

processo de aprendizagem se encontra desequilibrado e que as aprendizagens são 

realizadas de maneira diferenciada da esperada. A teoria da equilibração de Piaget 

(1975) elucida-nos claramente.  Pain (1989) toma por base o postulado piagetiano e 

descreve como a assimilação e a acomodação atuam no modo como o sujeito 

aprende e como isso pode ser sintomatizado, tendo assim características de 

excesso ou escassez de um desses movimentos, afetando o resultado final. A 

autora afirma ainda que as dificuldades de aprendizagem podem estar relacionadas 

a uma hiperatuação de uma dessas formas, somada a uma hipoatuação da outra, 

gerando as modalidades de aprendizagem sintomáticas. 

A aprendizagem normal pressupõe que os movimentos de 

assimilação e acomodação estão em equilíbrio. Segundo a autora, o que caracteriza 

a sintomatização no aprender é predomínio de um movimento sobre o outro. 

Quando há o predomínio da assimilação, as dificuldades de aprendizagem são da 

ordem da não resignação, o que leva o sujeito a interpretar os objetos de modo 

subjetivo, não internalizando as características próprias do objeto. Quando a 

acomodação predomina, o sujeito não empresta sentido subjetivo aos objetos, 

antes, resigna-se sem criticidade. 

O sistema educativo pode produzir sujeito muito acomodados se a 

reprodução dos padrões for mais valorizada que o desenvolvimento da autonomia e 

da criatividade. Um sujeito que apresente uma sintomatização na modalidade 

hiperacomodativa/hipoassimilativa pode não ser visto como tendo “problemas de 

aprendizagem”, pois consegue reproduzir os modelos com precisão. O aluno com 

dificuldade de aprendizagem pode apresentar um conjunto de problemas cognitivos, 
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de linguagem, sócio-emocionais, acadêmicos que vão dificultar o seu 

processamento de informação, o seu processo de aprendizagem (PAÍN, 1989). 

Essa mesma autora nos diz que o aluno, uma vez inserido nesse 

contexto educacional, ao perceber que apresenta dificuldades em sua aprendizagem 

e não encontra respostas a elas, muitas vezes começa apresentar desinteresse, 

desatenção, irresponsabilidade, agressividade, porém essas respostas são 

inadequadas, são um sinal de descompensação. 

Como sabemos, as dificuldades podem decorrer de fatores 

orgânicos, intrínsecos ao indivíduo e extrínsecos, ou seja, contextuais ou mesmo 

emocionais, bem como pela combinação destes. É importante que sejam 

descobertos o quanto antes, a fim de auxiliar o desenvolvimento no processo 

educativo. É importante que todos os envolvidos no processo educativo estejam 

atentos a essas dificuldades, observando se são momentâneas ou se persistem ao 

longo do tempo. 

 É importante que pais, professores e outros profissionais que 

estejam envolvidos com o aluno dispensem atenção à consciência afetiva que o 

aluno experimenta, pois, de acordo com a teoria de Goleman (1995), “o controle das 

emoções é fator essencial para o desenvolvimento da racionalidade e cognição do 

indivíduo”. Além disso, o autor considera ainda que a afetividade pode “aumentar a 

capacidade de pensar, de analisar realisticamente os problemas da vida, de fazer 

planos e executar ações com mais acertos, prazer e competência”.  

 As crianças com dificuldades de aprendizagem têm disfunções em 

habilidades necessárias para haver aprendizagem efetiva, apresentando problemas 

na compreensão da leitura, organização e retenção da informação e na 

interpretação de textos. Geralmente são lentas ao processar informações, 

apresentam estratégias pobres para escrever, problemas de organização espacial e 

muita distração o que acarreta dificuldade de comunicação e hábitos ineficientes de 

estudo (JARDIM, 2001).  

Alguns psicólogos elucidam o conceito de dificuldades de 

aprendizagem como uma inabilidade para a aprendizagem numa ou mais áreas 

acadêmicas, não tendo nada a ver com o potencial intelectual (inteligência) que, 

geralmente se situa na média ou acima da média. Porém, alunos com potencial 

intelectual abaixo da média não apresentam dificuldade de aprendizagem, mas 

deficiência mental generalizando suas dificuldades de aprendizagem, embora a 
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façam adequadamente em relação ao seu potencial. Uma afirmação sobre essa 

diferença foi publicada pela Learning Disabilitties Association of Ontário, Canadá, 

(2000, p.1 apud CORREIA, 2004, Instituto de Estudos da Criança, Universidade de 

Moinhos). “As dificuldades de aprendizagem são discapacidades específicas e não 

discapacidades globais e, como tal, são distintas da deficiência mental”. 

 A preocupação de saber diferenciar  dificuldade de aprendizagem e 

deficiência mental é evidente, uma vez que estas duas categorias apresentam 

características bem diferentes, portanto exigem programações educacionais 

individualizadas muito distintas.       

Sabe-se que há alunos que, devido às “desordens neurológicas” 

apresentam uma desorganização no momento da recepção, integração e expressão 

da informação, refletindo numa “discapacidade” para aprendizagem da leitura, da 

escrita e cálculo matemático, se não forem amparados, apoiados por serviços de 

apoio especializados, abandonam a escola por causa de experiências de insucesso 

acadêmico. (CORREIA, 2004). 

 Alguns autores chamam atenção para o fato de que o maior 

percentual de fracasso na produção escolar, de alunos encaminhados para a 

avaliação, “encontram-se no âmbito do problema de aprendizagem reativo, 

produzido e incrementado pelo próprio ambiente escolar” (WEISS, 1999, p.46).  

Em “Os Idiomas do Aprendente” de Alicia Fernandes, encontra-se a 

diferença entre fracasso escolar e dificuldade de aprendizagem. A autora define 

dificuldades de aprendizagem como uma situação “que provém de causas que se 

referem à estrutura individual da criança, tornando-se necessária uma intervenção 

psicopedagógica mais direcionada” (FERNANDEZ, 2001, p.32). 

A autora afirma ainda: 

 
Fracasso escolar afeta o aprender do sujeito em suas manifestações 
sem chegar a aprisionar a inteligência: muitas vezes surge do 
choque entre o aprendente e a instituição educativa que funciona de 
forma segregadora. “Para entendê-lo e abordá-lo, devemos apelar 
para a situação promotora do bloqueio (FERNANDEZ, 2001, p.33). 

 

Muitas terminologias têm sido utilizadas para definir o que vem a ser 

o “insucesso acadêmico”, a “não aprendizagem”, o “fracasso escolar”, que se 

manifestam no contexto da escola, pela incapacidade de o aluno apropriar-se de um 

determinado conhecimento e/ou conteúdo, esperado para sua idade/série. Para 
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compreender essa incapacidade de o aluno apropriar-se de certos conteúdos, 

buscamos explicações nos postulados de Piaget, as quais nos elucidam que a 

aquisição do conhecimento depende tanto das estruturas cognitivas do sujeito como 

de sua relação com o objeto. Portanto, o professor deve estar atento às fases do 

desenvolvimento da criança para que ele possa intervir adequadamente, 

proporcionando situações educativas que vão ao encontro do seu nível de 

compreensão e abstração dela para que haja uma aprendizagem efetiva. Seria uma 

troca de meios para que esse desenvolvimento ocorra, fatores internos e externos 

intercalando-se. Porém, dependendo do nível intelectual da constituição mental, 

pode não haver um potencial para as novas acomodações. 

A partir disso pode-se entender que uma criança é tida com 

dificuldades de aprendizagem, quando apresenta desvios em relação à expectativa 

de comportamento do grupo etário a que pertence, ou seja, quando ela não está 

ajustada aos padrões da maioria desse grupo e, portanto, seu comportamento é 

perturbado, diferente dos demais. 

 Como conseqüência de sua dificuldade de aprendizagem, os alunos 

podem apresentar baixos níveis de autoestima e de autoconfiança, o que pode 

conduzir à falta de motivação, afastamento, crises de ansiedades e estresse e até 

mesmo depressão. 

A dificuldade que mais é encontrada na atualidade é a dislexia. 

Porém, é necessário estarmos atentos a outros sérios problemas como: disgrafia, 

disortografia, discalculia, dislalia e o TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade). Trataremos aqui das dificuldades que ocorrem com mais freqüência 

nas salas de aula. 

       

DISLEXIA 
 

Dislexia: (origem grega, da contração das palavras dis= difícil, 

prejudicada, e lexis= palavra). Caracteriza-se por uma dificuldade na área da leitura, 

escrita e soletração. Portanto, dislexia é a dificuldade que aparece na leitura, 

impedindo o aluno de ser fluente, pois faz trocas e omissões de letras, inverte 

sílabas, apresenta leitura lenta, silabada, dá pulos de linhas ao ler um texto, etc. 

Estudiosos afirmam que suas causas têm origem de fatores genéticos, porém ainda 

nada foi comprovado pela medicina. 



 

 

                                                                                                                                                11 

 

Ciasca (2005, s/p), define dislexia: 

                                           
 Falha no processamento da habilidade da leitura e escrita durante o 
desenvolvimento. A dislexia como um atraso do desenvolvimento ou 
a diminuição em traduzir sons em símbolos gráficos e compreender 
qualquer material escrito é o mais incidente dos distúrbios 
específicos da aprendizagem, com cifras girando em torno a 15% da 
população com distúrbios da aprendizagem, sendo dividida em três 
tipos: visual, mediada pelo lóbulo occipital, fonológica mediada pelo 
lóbulo temporal, e mista com mediação das áreas frontal, occipital, 
temporal e pré-frontal. 
 

A dislexia costuma ser identificada nas salas de alfabetização por 

ser mais frequentemente caracterizada pela dificuldade na aprendizagem da 

decodificação das palavras, na leitura precisa e fluente e na fala, sendo comum 

provocar uma defasagem inicial de aprendizado. Pessoas disléxicas apresentam 

dificuldades na associação do som à letra (o princípio do alfabeto); também 

costumam trocar letras, p. ex. b com d, ou mesmo escrevê-las na ordem inversa, 

p.ex. "ovóv" para vovó. A dislexia, contudo, não é um problema visual; envolve o 

processamento da fala e escrita no cérebro, sendo comum também confundir a 

direita com a esquerda no sentido espacial. Esses sintomas podem coexistir ou 

mesmo confundirem-se com características de vários outros fatores de dificuldade 

de aprendizagem, tais como o déficit de atenção/hiperatividade, dispraxia, 

discalculia, e/ou disgrafia. Contudo a dislexia e as desordens do déficit de atenção e 

hiperatividade não estão correlacionadas com problemas de desenvolvimento. 

 
  
DISLEXIA COMO FRACASSO INESPERADO 

 

A dislexia é uma síndrome estudada no âmbito da Dislexiologia, um 

dos ramos da Psicolingüística Educacional. A Dislexiologia, definida como ciência da 

dislexia, é um termo criado pelo professor Vicente Martins (2002), referindo-se aos 

estudos e pesquisas, no campo da Psicolingüística, que tratam das dificuldades de 

aprendizagem relacionadas com a linguagem escrita (dislexia, disgrafia e 

disortografia). 

A dislexia, segundo Jean Dubois et al. (1993, p.197), é um defeito de 

aprendizagem da leitura caracterizado por dificuldades na correspondência entre 

símbolos gráficos, às vezes mal reconhecidos, e fonemas, muitas vezes, mal 

identificados. À dislexia, segundo o lingüista, interessa de modo preponderante tanto 
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a discriminação dos  signos  fonéticos quanto o reconhecimento dos signos gráficos 

ou a transformação dos escritos em signos verbais.  

 A dislexia, para a Lingüística, não é uma doença, mas um fracasso 

inesperado (defeito) na aprendizagem da leitura, sendo, pois, uma síndrome de 

origem lingüística. As causas ou a etiologia da síndrome disléxica são várias e 

dependem do enfoque ou da análise do investigador. Aqui, tendemos a nos apoiar 

em aportes da análise lingüística e cognitiva ou simplesmente da Psicolingüística. 

Muitas das causas da dislexia foram identificadas a partir de estudos 

comparativos entre disléxicos e bons leitores. Podemos indicar as seguintes: 

 
a) Hipótese de déficit perceptivo; 

b) Hipótese de déficit fonológico, e 

c) Hipótese de déficit na memória. 

 
Atualmente, os investigadores da área de Psicolingüística aplicada à 

educação escolar apresentam a hipótese de déficit fonológico como a que 

justificaria, por exemplo, o aparecimento de disléxicos com confusão espacial e 

articulatória. 

Desse modo, são considerados sintomas da dislexia relativos à 

leitura e escrita os seguintes erros: 

 

 Erros por confusões na proximidade especial: 

 

a) Confusão de letras simétricas; 

b) Confusão por rotação e 

c) Inversão de sílabas 

 

 Confusões por proximidade articulatória e seqüelas de distúrbios de fala:  

 

 a) Confusões por proximidade articulatória; 

 b) Omissões de grafemas, e 

 c) Omissões de sílabas. 

 

As características lingüísticas mais marcantes das crianças 

disléxicas, envolvendo as habilidades de leitura e escrita, são: 
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 A acumulação e persistência de erros de soletração, ao ler, e de ortografia, ao 

escrever; 

 Confusão entre letras, sílabas ou palavras com diferenças sutis de grafia: a-o; c-

o; e-c; f-t; h-n; i-j; m-n; v-u; etc; 

 Confusão entre letras, sílabas ou palavras com grafia similar, mas com diferente 

orientação no espaço: b-d; b-p; d-b; d-p; d-q; n-u; w-m; a-e; 

 Confusão entre letras que possuem um ponto de articulação comum, e, cujos 

sons são acusticamente próximos: d-t; j-x;c-g;m-b-p; v-f; 

 Inversões parciais ou totais de sílabas ou palavras: me-em; sol-los; som-mos; 

sal-las; pal-pla. 

 

Segundo Condemarín (1987, p.23), outras perturbações da aprendizagem podem 

acompanhar os disléxicos: 

 

 Alterações na memória 

 Alterações na memória de séries e seqüências 

 Orientação direita-esquerda 

 Linguagem escrita 

 Dificuldades em matemática 

 Confusão com relação às tarefas escolares 

 Pobreza de vocabulário 

 Escassez de conhecimentos prévios (memória de longo prazo) 

Ainda de acordo com Condemarim (1987) alguns fatores de ordem 

pedagógico-linguistica podem favorecer a aparição das dislexias, como, por 

exemplo, a atuação de docente não qualificado para o ensino da língua materna (um  

professor ou professora sem formação superior na área de magistério escolar ou 

sem formação pedagógica, em nível médio, que desconheça a fonologia aplicada à 

alfabetização ou sem conhecimentos lingüísticos e metalingüísticos aplicados aos 

processos de leitura e escrita). 

 

 Crianças com tendência à inversão 

 Crianças com deficiência de memória de curto prazo 
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 Crianças com dificuldades na discriminação de fonemas (vogais e 

consoantes) 

 Vocabulário pobre 

 Alterações na relação figura-fundo 

 Conflitos emocionais 

 O meio social 

 As crianças com dislalia 

 Crianças com lesão cerebral 

 
No caso da criança em idade escolar, a Psicolingüística define a 

dislexia como um fracasso inesperado na aprendizagem da leitura (dislexia), da 

escrita (disgrafia) e da ortografia (disortografia) na idade prevista em que essas 

habilidades já devem ser automatizadas. É o que se denomina de dislexia de 

desenvolvimento. No caso de adulto, quando ocorrem tais dificuldades, depois de 

um acidente vascular cerebral (AVC) ou traumatismo cerebral, dizemos que se trata 

de dislexia adquirida. 

 A dislexia, como dificuldade de aprendizagem, verificada na 

educação escolar, é um distúrbio de leitura e de escrita que ocorre no início da 

alfabetização. Em geral, a criança tem dificuldade em aprender a ler e escrever e, 

especialmente, em escrever corretamente sem erros de ortografia, mesmo tendo o 

Quociente de Inteligência (QI) acima da média. Além do QI acima da média, o 

psicólogo Jesus Nicasio García (1998, p.144) assinala que devem ser excluídas do 

diagnóstico do transtorno da leitura as crianças com deficiência mental, com 

escolarização escassa ou inadequada e com déficits auditivos ou visuais. 

 

DISGRAFIA: 

 

Normalmente vem associada à dislexia, porque se o aluno faz trocas 

e inversão de letras consequentemente apresenta dificuldade na escrita. Além disso, 

está associada a letras mal traçadas e ilegíveis, letras muito próximas e 

desorganização ao produzir um texto. A habilidade de escrita está abaixo do nível 

esperado para idade cronológica, escolaridade e inteligência, associada ou não ao 

transtorno de leitura. 

Segundo Ciasca (2005, s/p), define como  
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falha na aquisição da escrita; implica uma inabilidade ou diminuição 
no desenvolvimento da escrita. Atinge 5 a 10% da população escolar 
e pode ser dos seguintes tipos: disgrafia do pré-escolar: construção 

de frases:ortográfica e gramatical: caligrafia e espacialidade. 
 

DISORTOGRAFIA: 

 

 É a dificuldade da linguagem escrita e também pode acontecer 

como conseqüência da dislexia. É um quadro, muitas vezes, descrito como 

característico da disgrafia. Esse transtorno da escrita apresenta-se como uma 

persistência de trocas de natureza ortográfica (como ch por x, ou s por z, e vice-

versa), aglutinações (de repente/derepente, tem que/temque), fragmentações (em 

baraçar); inversões (in/ni, es/se) e omissões (beijo/bejo), após a 2ª série do Ensino 

Fundamental ou equivalente. Estas alterações devem ser observadas com 

determinada freqüência, e em vocabulário conhecido pelo aluno. 

                          

DISCALCULIA: 

 

É a dificuldade em lidar com cálculos, numerais e quantidades, 

prejudicando as atividades de vida diária que envolvem essas habilidades e 

conceitos. De acordo com o DSM (Manual de diagnóstico e Estatistica de Doenças 

Mentais), em indivíduos com transtornos da Matemática, a capacidade para a 

realização de operações aritméticas, cálculo e raciocínio matemático encontra-se 

substancialmente inferior à média esperada para  sua idade cronológica, capacidade 

intelectual e nível de escolaridade. 

 Segundo Ciasca (2005, s/p),  

 
discalculia é 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 raciocícinio 
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. 

    
Enfim, sabemos que no cotidiano escolar encontramos uma 

multiplicidade de alunos com dificuldades de aprendizagem, mas que, na maioria 

das vezes, não são identificadas a eles não são atendidos em suas reais 

necessidades. 
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 Talvez a maioria das dificuldades não tenha causas orgânicas e não 

esteja relacionada às atividades cognitivas da criança, mas seja resultado de 

problemas educativos ou ambientais. Estratégias de ensino ineficientes podem 

prejudicar o nível de sucesso das crianças na realização de tarefas, gerando 

problemas como falta de autoconfiança e efeitos negativos sobre a aprendizagem 

comprometendo aspectos como a atenção, concentração, memória, coordenação 

motora e outros.  

Verificamos que a maioria dos professores não recebeu formação 

docente, para atuar junto a alunos com dificuldades de aprendizagem, decorrentes 

dos problemas apresentados. Muitas vezes utilizam práticas pedagógicas 

incompatíveis com as necessidades educacionais especiais dos referidos alunos, 

que, por conseqüência, não alcançam os resultados esperados em seu processo de 

aprendizagem. 

 

 

3- AS CONTRIBUIÇÕES DA NEUROCIÊNCIA PARA A EDUCAÇÃO  

 

Sabemos que o cérebro é a fonte biológica da aprendizagem, a ele 

cabe todo o processamento, conservação e expressão das informações. Assim, 

podemos afirmar que, sem uma organização cerebral integrada, não é possível uma 

aprendizagem normal. 

De acordo com Luria (1981), o sistema nervoso é responsável por 

regular os mecanismos que garantem nossa sobrevivência (respiração, digestão, 

liberação de hormônios, regulação da pressão arterial, etc), nossa movimentação 

voluntária, nossas sensações e nossos comportamentos (pensamento, imaginação, 

emoção, etc). Assim, não é de se esperar que o estudo da Neurociência seja algo 

simples, não somente pela complexidade de cada uma dessas funções, mas 

principalmente pelo fato delas ocorrerem na maior parte das vezes 

simultaneamente. 

A Neurociência busca compreender o funcionamento do sistema 

nervoso, na simultaneidade de suas diversas funções (movimento, sensação, 

emoção, pensamento etc). Sabe-se que o sistema nervoso é plástico, ou seja, é 

capaz de se modificar sob a ação de estímulos ambientais. Esse processo, 

denominado de plasticidade do sistema nervoso, ocorre graças à formação de novos 
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circuitos neurais, à reconfiguração da árvore dendrítica e à alteração na atividade 

sináptica de um determinado circuito ou grupo de neurônios. É essa característica 

de constante transformação do sistema nervoso que nos permite adquirir novas 

habilidades motoras, cognitivas e emocionais, e aperfeiçoar as já existentes. A 

Neurociência busca ainda estudar a complexidade do assunto, analisa o papel das 

diferentes regiões do cérebro em situação de aprendizagem. Aqui se faz necessário 

mencionar a interação entre as três unidades funcionais do cérebro, que de acordo 

com Luria et. al. (apud FONSECA, 1995,p.154) são: 

 

 O primeiro bloco funcional, que inclui o tronco cerebral e o sistema 
límbico, garante o tônus adequado às funções de atenção e 
vigilância e o controle da informação proprioceptiva: 
O segundo bloco funcional, que inclui as partes posteriores dos 
hemisférios cerebrais, garante as funções receptivas e de 
armazenamento da informação exteroceptiva e proprioceptiva (visão, 
audição e tatiquinestésica) a que corresponde às funções 
elementares do processo cognitivo.   
O terceiro bloco funcional, que inclui as partes anteriores dos 
hemisférios cerebrais, garante a programação, regulação e controle 
das ações humanas, além das funções eferentes que permitem a 
execução dos comportamentos de acordo com os fins e motivos 
conscientizados.      

 

Do exposto concluimos então, que é no cérebro que se processa a 

aprendizagem. Conhecer como o cérebro funciona não é a mesma coisa que saber 

qual é a melhor maneira de ajudar os alunos a aprender. A aprendizagem e a 

educação estão intimamente ligadas ao desenvolvimento do cérebro, o qual é 

moldável aos estímulos do ambiente, os quais levam os neurônios a formar novas 

sinapses. Assim, a aprendizagem é o processo pelo qual o cérebro reage aos 

estímulos do ambiente, ativando sinapses, tornado-as mais “intensas”. Como 

conseqüência, estas formam circuitos que processam as informações, com 

capacidade de armazenamento molecular. 

De acordo com Assencio-Ferreira (2005), “o estudo da 

aprendizagem une a neurociência com a educação, portanto, a neurociência 

contribui investigando o processo de como o cérebro aprende.” o autor afirma ainda 

que “o ensino bem sucedido provocando alteração na taxa de conexão sináptica, 

afeta a função cerebral.” Por certo, isto também depende da natureza do currículo, 

da capacidade do professor, do método de ensino, do contexto da sala de aula e da 

família e comunidade.  
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O mesmo autor afirma que a neurociência cognitiva  utiliza vários 

métodos de investigação (por ex. tempo de reação, eletroencefalograma, lesões em 

estruturas neurais em animais de laboratório, neuroimageamento) a fim de 

estabelecer relações entre cérebro e cognição em áreas relevantes para a 

educação. Essa abordagem permitirá o diagnóstico precoce de transtornos de 

aprendizagem, levando a utilização de métodos especiais de educação. Também 

identifica estilos individuais de aprendizagem e permite a descoberta da melhor 

maneira de introduzir informação nova no contexto escolar.  

Assencio-Ferreira (2005): 

 
 é importante ter a noção de que a aquisição deste sistema de 
comunicação humana é extremamente complexa e envolve todas as 
áreas cerebrais para que se desenvolva. Não existe nada mais 
inteligente e intrincado para o cérebro do que capacitar-se na leitura 
e escrita. Assim, qualquer defeito ou desarranjo no sistema nervoso 
e, às vezes, até fora dele, pode determinar dificuldades de 
aprendizagem. Não é necessário existir grande lesão cerebral para 
justificar dificuldades no aprender a ler e escrever. Frequentemente 
deparamos com crianças incapacitadas no alfabetizar-se, sem 
encontrarmos qualquer alteração no exame neurológico, 
eletroencefalograma, mapeamento cerebral, tomografia 
computadorizada, ou mesmo na ressonância magnética encefálica. 
(ASSENCIO-FERREIRA, p. 44, 45. 2005). 

 
Pesquisadores em educação têm uma postura otimista de que as 

descobertas em neurociências contribuirão para a teoria e práticas educacionais. 

Uma infinidade de artigos, em jornais, revistas de divulgação e mesmo periódicos 

científicos, tem mostrado os benefícios dessa contribuição.  A neurociência oferece 

um grande potencial para nortear a pesquisa educacional e futura aplicação em sala 

de aula. “A plasticidade cerebral, ou seja, o conhecimento de que o cérebro continua 

a desenvolver-se, a aprender e a mudar, até a senilidade ou à morte também altera 

nossa visão de aprendizagem e educação”. Ela nos faz rever os fracassos, as 

dificuldades de aprendizagem, pois existem inúmeras possibilidades de 

aprendizagem para o ser humano, do nascimento até a morte. “A Neurociência é e 

será um poderoso auxiliar na compreensão do que é comum a todos os cérebros e 

poderá nos próximos anos dar respostas confiáveis a importantes questões sobre a 

aprendizagem humana”. O conhecimento das descobertas da Neurociência permite 

que elas sejam utilizadas na nossa prática educativa (ASSENCIO-FERREIRA, 

2005). 
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Para a sala de aula, para a educação a Neurociência é e será uma 

grande aliada por identificar cada ser humano, como único e para descobrirmos a 

regularidade, o desenvolvimento, o tempo de cada um. A Neurociência traz para a 

sala de aula o conhecimento sobre a memória, o esquecimento, o tempo, o sono, a 

atenção, o medo, o humor, a afetividade, o movimento, os sentidos, a linguagem, as 

interpretações das imagens que fazemos mentalmente, o "como" o conhecimento é 

incorporado em representações dispositivas, às imagens que formam o pensamento, 

o próprio desenvolvimento infantil e diferenças básicas nos processos cerebrais da 

infância. Tudo isto se torna subsídio interessante e imprescindível para nossa 

compreensão e ação pedagógica (ASSENCIO-FERREIRA, p. 60, 61. 2005).  

Por fim, a escola tem um importante desafio, que é o de aproveitar o 

potencial de inteligência de seus alunos para conquista do sucesso no processo de 

aprendizagem. Os professores são os principais agentes, por meio do 

desenvolvimento de projetos de interesse para a realidade do ensino e 

aprendizagem. Quando compreendem que aprendizagem envolve cérebro, corpo e 

sentimentos adotam uma ação mais competente, levando em conta a influência das 

emoções para o desenvolvimento na construção do conhecimento.  

Finalizando, apresentaremos algumas alternativas de procedimentos 

para lidar com as dificuldades de aprendizagem. 

 

4 - DISCUTINDO PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: 
 

 
Dentre os aspectos que dizem respeito ao trabalho do professor, o 

processo de aprendizagem é um dos mais importantes. 

Quando o professor organiza a seqüência de suas aulas, procurando 

encadeamentos lógicos, quando seleciona material estimulante e adequado ao 

assunto a ser ensinado, ao escolher estratégias de ensino que despertem a 

motivação ou quando reorganiza as formas de exploração para assegurar a 

construção do conhecimento, ele está procurando facilitar o processo de 

aprendizagem de seus alunos. 

É sobre o papel do professor, no contexto da sala de aula, como 

mediador do saber escolar, na perspectiva de intervenção pedagógica, que desejo 

fazer uma reflexão. 
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A presença, em sala de aula, de crianças com características fora do 

padrão da classe é uma constante preocupação para os educadores. Quase 

sempre, trabalhar com essa criança é um desafio para o professor. Quando o aluno 

apresenta um rendimento abaixo da média da classe, o professor logo percebe. As 

ações para este fim são, hoje, bem divulgadas no ambiente escolar e há certo 

consenso de que esta criança precisa de um atendimento extra ou de estratégias de 

ensino especiais que favoreçam o seu desenvolvimento. 

Falar de prática docente em sala de aula é falar do saber-fazer do 

professor repleto de tarefas cotidianas e de significados. Falar da prática docente 

exige, portanto, que falemos de sujeitos que possuem um ofício (ARROYO, 2000). É 

considerando estes aspectos que se propõe uma reflexão sobre a prática 

pedagógica desenvolvida em sala de aula. Para isso é importante analisar o pensar 

e o fazer pedagógico do professor na sala de aula, tendo consciência do que tem 

sido possível desenvolver e dos resultados alcançados. 

Tem sido muito difícil a construção de práticas educativas não 

segregacionistas, que abram espaço para todas as crianças, principalmente aquelas 

que apresentam diferenças individuais acentuadas, ou com necessidades 

educacionais especiais.  Cabe à escola criar um ambiente de aprendizagem voltado 

aos interesses, anseios e necessidades dos alunos. Para isso, o professor precisa 

rever sua prática pedagógica, assumindo uma postura flexível e criativa, elaborando 

formas alternativas de ensinar que correspondam às especificidades de cada um. 

Assim, o professor leva o aluno a participar ativamente do processo de construção 

do conhecimento de forma interdisciplinar, reconhecendo que é um processo 

historicamente construído pela sociedade e pelo aluno. Para isso, é necessário que 

aconteça um trabalho coletivo e diversificado, desenvolvendo procedimentos 

educacionais adequados, com graduais e progressivas adaptações curriculares. 

A prática docente pode, em muitos casos, contemplar atividades 

diferenciadas que, muitas vezes, transcendem os limites de uma sala de aula. Cabe 

ao educador definir metas e estratégias que poderão ser conjuntamente elaboradas 

com os educandos visando à qualificação do ensino e do aprendizado. Entende-se 

por prática educativa a forma de condução do ensino de um determinado tema. Os 

objetos utilizados para esse fim, quais as pessoas envolvidas e como se dará sua 

participação (até mesmo em que escala ela se dará) e quais os objetivos a serem 

alcançados são os elementos constitutivos da prática educativa. 
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Na prática educativa, o professor tem um papel fundamental. O 

trabalho do professor em sala de aula deve partir da compreensão de como os 

alunos aprendem e de qual é a melhor forma de os ensinar. Ele deve oferecer todas 

as oportunidades possíveis para que nos espaços educacionais em que o ensino 

acontece, o aluno seja incentivado a se expressar, pesquisar, inventar hipóteses 

reinventar o conhecimento livremente. Assim, este último ele pode trazer para a sala 

de aula os conteúdos advindos de sua própria experiência, segundo seus desejos, 

necessidades e capacidades, ocorrendo a partir desses conteúdos o exercício da 

atividade cognitiva. 

Devem ser oferecidas, ainda, oportunidades envolvendo ações em 

que o próprio aluno participe ativamente na sua execução e/ou façam parte da 

experiência de vida dele. Trabalhar a ampliação da capacidade de abstração é 

importante, porém não significa apenas desenvolver a memória, a atenção, as 

noções de espaço, tempo, causalidade, raciocínio lógico; vai muito além da ação da 

construção mental, ou seja, deve propiciar condições e liberdade para que o aluno 

possa construir a sua inteligência utilizando seus recursos intelectuais, tornando-se 

agente capaz de produzir significado/conhecimento. 

Segundo Marchesi (2004, p.46), “na concepção construtivista da 

aprendizagem escolar, esta é entendida como o processo de ampliação e de 

transformação dos esquemas de conhecimentos prévios do aluno devido à sua 

atividade mental construtiva”. Assim, para compreender melhor o processo ensino-

aprendizagem é preciso considerar relação que se estabelece entre o professor, o 

aluno e o conteúdo da aprendizagem.  

O mesmo autor afirma ainda que, quando um aluno aprende 

determinados conteúdos devido à ação instrutiva de seu professor, se forma um 

“triângulo interativo”. Com relação à atividade construtiva do aluno, estão envolvidos 

três fatores em seu processo de aprendizagem: os conhecimentos prévios, a 

atividade mental construtiva e a motivação para aprender. Quanto ao professor, há 

dois fatores básicos que influem no processo ensino-aprendizagem: o mecanismo 

de influência educativa que possibilita o aluno construir novos conhecimentos e suas 

expectativas em relação à aprendizagem de seus alunos. Do ponto de vista do 

conteúdo, é necessário levar em conta sua estrutura e sua coerência interna para 

favorecer aprendizagens significativas. 
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A partir desse enfoque, Marchesi (2004) acrescenta ainda que o 

professor deve ser capaz de avaliar particularmente as características dos alunos 

com problemas de aprendizagem, pois são alunos que apresentam sérias limitações 

em seu desenvolvimento metacognitivo, dificuldades para transferir suas 

aprendizagens, dificuldades para organizar seus conhecimentos, compartilhar 

significados e atribuir sentido à sua aprendizagem.  A aprendizagem do conteúdo 

acadêmico limita as ações do professor especializado, principalmente a liberdade de 

tempo e de criação que o aluno com dificuldade de aprendizagem precisa ter para 

organizar-se diante do desafio do processo de construção do conhecimento. Nessa 

perspectiva, o professor deve ser capaz de organizar e estruturar conteúdos do 

currículo para ajudar tais alunos a aprender de forma ativa e significativa, levando-os 

a construir seus esquemas de conhecimento, dando sentido às suas aprendizagens, 

mesmo avançando aos poucos, porém com controle de estratégias que os ajudem a 

aprender por si mesmos.                              

Enfim, é preciso que o professor planeje a metodologia na sala de 

aula, envolvendo os colegas na construção dos conhecimentos, mediante trabalhos 

em grupos, ou através de ajuda tutorial, por parte de outro aluno com maior nível de 

conhecimento. É nesse sentido que consideramos importante que o professor tenha 

conhecimento da zona de desenvolvimento proximal (ZDP) do aprendiz, para que 

possa intervir segura e adequadamente. Nesse processo é importante, também, que 

os professores estejam atentos às relações que estes alunos estabelecem nos 

momentos de trabalhos em grupos, em duplas, nos momentos de lazer, as atitudes 

que manifestam em relação aos seus colegas, e às que os colegas mostram em 

relação a eles.  

Não é fácil realizar todas essas tarefas, porém uma mais eficiente 

preparação dos professores, com mais recursos e material de apoio, com maior 

flexibilidade organizacional e melhores condições de ensino, facilitam enormemente 

a sua execução. 

 

CONCLUSÃO 

 

Considerando que todos os alunos diferem entre si, em uma grande 

variedade de aspectos – motivações, habilidades cognitivas, inteligência, 
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capacidades, interesses, ritmo de desenvolvimento, estilo de aprendizagem, 

expectativas, auto-conceito, etc., e como essas diferenças intervêm e incidem de 

forma distinta na aprendizagem de cada um dos alunos em particular, nosso 

objetivo, nesse trabalho, foi contribuir com os professores e profissionais da 

educação que desejam auxiliar os alunos para que estes superem suas dificuldades 

de aprendizagem. 

                              Para melhor compreender o aluno em seu contexto bio-psico-

social faz-se necessário entender como ele aprende, sabendo que este processo é 

muito complexo e que a aprendizagem dos alunos não depende somente dele, pois 

no processo estão envolvidas outras variáveis: professor, aluno, concepções, 

organização curricular, metodologias, estratégias, e recursos adequados para 

favorecer o desenvolvimento dos que apresentam dificuldades de aprendizagem. 

 Assim, espera-se que o professor, quando deparar-se com as 

dificuldades de aprendizagem, informe-se e oriente-se com profissionais da 

educação e da saúde sobre as especificidades e instrumentos adequados para que 

todo aluno encontre na escola um ambiente adequado, sem discriminações e que 

lhe proporcione o maior e melhor aprendizado possível. 
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