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RESUMO 
 
O objetivo do trabalho é analisar a psicopedagogia e seus conceitos. Uma das 
principais dislexias do distúrbio de aprendizagem é caracterizada pelo distúrbio de 
aprendizagem na área de leitura, escrita e ortografia, e conforme pesquisas 
realizadas neste trabalho, verificou-se que a dislexia também é genética e 
hereditária, portanto, se a criança apresentar alguns sintomas, será difícil com 
linguagem e escrita, dificuldades em copiar livros e ardósia, troca de letras 
manuscritas, confusão entre esquerda e direita, bom desempenho em provas orais, 
etc., é importante procurar ajuda por profissionais apropriados, porque quanto mais 
cedo você diagnóstico e tratamento de crianças disléxicas melhoram seu 
desenvolvimento e previnem distúrbios na vida escolar da criança. Tratou-se de 
revisão da literatura, baseando-se na busca de artigos publicados entres 2013 a 
2020. As bases de dados utilizadas serão: SCIELO (Scientific Electronic Library 
Online); Google acadêmico.  
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ABSTRACT 

The objective of the work is to analyze psychopedagogy and its concepts. One of the 
main dyslexias of the learning disorder is characterized by the learning disorder in 
the area of reading, writing and spelling, and according to research carried out in this 
work, it was found that dyslexia is also genetic and hereditary, therefore, if the child 
has some symptoms , it will be difficult with language and writing, difficulties in 
copying books and slate, exchange of handwritten letters, confusion between left and 
right, good performance in oral tests, etc., it is important to seek help by mobilized 
professionals, because the sooner you diagnose and treatment of dyslexic children 
improve their development and prevent disturbances in the child's school life. It was a 
review of the literature, based on the search for articles published from 2013 to 2020. 
The databases used will be: SCIELO (Scientific Electronic Library Online); Academic 
Google. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um dos aspectos mais importantes na aprendizagem é a verificação dos 

níveis de utilização dos conteúdos, contar com as brincadeiras e os jogos em 

relação na qual o educando interaja harmonicamente com o conhecimento. Entender 



que, desde a pré-escola há necessidade de agilidade do tempo, e do trabalho 

pedagógico, com um respeito maior aos diferentes ritmos de aprendizagem das 

crianças (FENICHEL, 2014).  

Nisso consiste a relevância de investigar em psicopedagogia nas 

contribuições pertinentes aos desvios comportamentais tanto à criança e ao 

adolescente, quanto aos agentes educacionais, que se colocam desamparados de 

meios técnicos lógico-racionais no âmbito pedagógico.  Por este motivo, o presente 

trabalho tem o foco em fazer a apresentação, na perspectiva do cotidiano do aluno, 

acerca das situações que se relacionam com essa dificuldade, como questão de 

autoestima, por exemplo. Visto que a dificuldade de aprendizagem se apresenta 

como um problema único, entretanto possui diversas nuances que precisam ser 

observadas e discutidas (OUTUKI E BLANCO, 2013).  

O professor deve desenvolver ações pedagógicas para alunos disléxicos para 

melhorar seu desenvolvimento educacional e pessoal. Desenvolver estratégias para 

que esses alunos possam entender o conteúdo por meio de jogos, materiais que 

estimulam seu interesse. Os funcionários das escolas devem estar preparados para 

receber essa criança e aprender a diagnosticar esses distúrbios. Sendo necessário 

monitorar e intervir os profissionais de psicologia, visando atender a criança com 

dislexia (OUTUKI E BLANCO, 2013).  

Uma das principais dislexias do distúrbio de aprendizagem é caracterizada 

pelo distúrbio de aprendizagem na área de leitura, escrita e ortografia, e conforme 

pesquisas realizadas neste trabalho, verificou-se que a dislexia também é genética e 

hereditária, portanto, se a criança apresentar alguns sintomas, será difícil com 

linguagem e escrita, dificuldades em copiar livros e ardósia, troca de letras 

manuscritas, confusão entre esquerda e direita, bom desempenho em provas orais, 

etc., é importante procurar ajuda por profissionais apropriados, porque quanto mais 

cedo você diagnóstico e tratamento de crianças disléxicas melhoram seu 

desenvolvimento e previnem distúrbios na vida escolar da criança (SILVA, 2016). 

O objetivo do trabalho é analisar a psicopedagogia e seus conceitos. 

 

METODOLOGIA 

 

Tratou-se de revisão da literatura, baseando-se na busca de artigos 

publicados entres 2013 a 2020. As bases de dados utilizadas serão: SCIELO 



(Scientific Electronic Library Online); Google acadêmico. Os descritores utilizados 

para a busca foram: Psicopedagogia; Dificuldades; Aprendizagem. Os critérios de 

inclusão utilizados serão: artigos que respondessem à questão de metodologia de 

projeto, e os critérios de exclusão foram: editoriais, artigos de revisão da literatura e 

artigos que não respondessem à questão de outras metodologias proposto por este 

estudo. 

 Assim como o estudioso Andrade (2013) mostra que a pesquisa é o conjunto 

de procedimentos sistemáticos, baseado no raciocínio lógico, que tem por objetivo 

encontrar soluções para problemas propostos, mediante a utilização de métodos 

científicos. Segundo Ferrão (2013) quanto aos objetivos, à pesquisa divide-se em 

exploratória, descritiva e explicativa. Analisando os objetivos da pesquisa serão 

utilizadas as pesquisas exploratórias e descritivas.     

 A pesquisa pode ser classificada sob três aspectos: quanto aos objetivos, 

quanto à abordagem do problema e quanto aos procedimentos. No tocante aos seus 

objetivos, a pesquisa que gerou este texto caracterizou-se como sendo de natureza 

exploratória e descritiva. As pesquisas exploratórias têm por fim “[...] mostrar mais 

contexto com o problema, tornando o assim mais explícito ou construindo hipóteses, 

sendo assim estas pesquisas têm como o grande objetivo aprimorar as ideias.” (GIL, 

2018 p. 45). 

O tipo do estudo é uma revisão bibliográfica, pesquisas do tipo tem o objetivo 

primordial à exposição dos atributos de determinado fenômeno ou afirmação entre 

suas variáveis (GIL, 2018). Assim, recomenda-se que apresente características do 

tipo: analisar a atmosfera como fonte direta dos dados e o pesquisador como um 

instrumento interruptor; não agenciar o uso de artifícios e métodos estatísticos, 

tendo como apreensão maior a interpretação de fenômenos e a imputação de 

resultados, o método deve ser o foco principal para a abordagem e não o resultado 

ou o fruto, a apreciação dos dados deve ser atingida de forma intuitiva e 

indutivamente através do pesquisador (GIL, 2018). 

Quanto à abordagem do estudo, tendo em consideração os objetivos 

definidos, considerou-se mais adequada a adoção de uma metodologia qualitativa. 

Conforme Richardson (2019), mostra que vários estudos os quais empregam assim 

uma metodologia qualitativa “[...] podem descrever a complexidade de determinado 

problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar 

processos dinâmicos vividos por grupos sociais.”  



Segundo Ferrão (2013) mostra que são considerados documentos: os livros, 

revistas, jornais, Internet, anuários, estatísticos, monografias, mapas, documentos 

audiovisuais, entre outras fontes, que contém informações fundamentais sobre a 

proposta do trabalho. As possibilidades de tratamento e análise dos dados depois de 

coletados, os dados serão analisados e interpretados.  

 

PSICOPEDAGOGIA, SUA HISTÓRIA E LEGISLAÇÃO 

 

O surgimento da Psicopedagogia se deu com a necessidade que o 

profissional da educação começou a ter de tentar entender alguns problemas de 

aprendizagens e sua interferência no processo de desenvolvimento cognitivo, 

psicomotor e afetivo. Dessa forma, pode-se entender que o Psicopedagogo é um 

profissional destinado a compreender as necessidades dos alunos presenta na 

escola em que atua, não só o aluno com necessidades especiais, mas qualquer 

aluno, uma vez que é certo que cada criança tem suas particularidades (SFORNI, 

2018).  

Assim, tem-se que a Psicopedagogia estuda o comportamento humano, o 

processo de aprendizagem das crianças, já que se trata de uma formação destinada 

principalmente ao cuidado dos que estão iniciando sua vida escolar, ou seja, é uma 

ciência que possui dupla função: clínico e institucional. O psicopedagogo irá analisar 

cada caso, ou seja, cada aluno em particular e depois irá elaborar estratégias para 

que o professor possa trabalhar em grupos. O psicopedagogo atuará em suas várias 

funções, mas dentro da escola, especialmente no cabe ao desenvolvimento 

cognitivo e psicomotor da criança (CARVALHO, 2014).  

A psicopedagogia favorece na aprendizagem dos alunos, visto que busca 

compreender como o cérebro além de aprender, processa as informações que são 

oferecidas, o que contribui para proporcionar programas de ensino que trazem 

estimulo para a criança ter a aquisição de novos conhecimentos, além de prevenir 

que haja a confusão acerca dos sintomas do autismo com alguma síndrome, ou 

outros transtornos, o que fornece uma eficiente atuação (DUNKER, 2013).  

Com o engajamento de toda a comunidade escolar é possível realizar 

adaptações curriculares que tragam favorecimento a aprendizagem de crianças 

autistas no ensino regular. Entretanto, é necessário que o processo tenha 



assessoria no que diz respeito a conhecer o modo como o aluno aprende (SFORNI, 

2018).  

A psicopedagogia acaba por reunir os conhecimentos da neurociência 

cognitiva, psicologia cognitiva, pedagogia e psicopedagogia para construir seu 

campo de atuação. O objetivo é estimular a potencialidade que é reservada a essa 

área, que se encontra no centro da motivação humana. A construção usada por 

essa ciência tem a fundamentação da clareza de como é o funcionamento do 

sistema. Através da programação das redes neurais, é possível condicionar um 

indivíduo para que ele atinja uma meta estipulada. Como resultado, ela tem a 

possibilidade de desenvolver suas habilidades naturais e ensina outras que são 

necessárias para o crescimento (CARVALHO, 2014).  

Desde os primeiros postulados psicanalíticos, Freud já demonstrava 

inclinação aos problemas psíquicos, preconizando sobre a importância da 

sublimação como processo de desvios das pulsões antissociais e perversas da 

criança, a fim de não serem recalcadas. Todavia, não se deve pressupor que a 

atitude de Freud era instigar à libertinagem, como muitos de sua época objetaram. 

Pelo contrário, o pai da psicanalise defendia a tese de encontrar um ponto de 

equilíbrio para educação, cujo intuito, fosse proporcionar o máximo de benefício e o 

mínimo de dano (DUNKER, 2013). 

Segundo Freud (2015) adaptações da técnica psicanalítica de Freud foram 

realizadas por seus sucessores, mediante “o desenvolvimento da doutrina e o 

contexto social e das exigências em que sua intervenção foi efetivamente convocada 

a se exercer”, salienta sobre as adaptações propostas para que o atendimento às 

crianças fosse possível. Em função destes ajustamentos, novas técnicas e métodos 

psicanalíticos surgiram com intuito de atender a demanda infantil, bem como houve 

a expansão dos locais de terapia para outros locais alternativos e o número de 

sessões aumentaram.  

Embora a idade ideal para analisar psicanaliticamente um indivíduo seja a 

partir dos catorze anos, devido a criança não conter razoabilidade, isso não impede 

que seja feita a análise, desde que haja a substituições do método de coleta de 

material, como, observação de brincadeiras, de expressões artísticas do 

comportamento em geral.  Por conseguinte, evidencia que a psicanálise com criança 

possibilita obter mais êxito do que com os adultos, haja vista que a criança ainda 



não tem consolidada a neurose em sua psique e, também, há mais chances de 

prevenir doenças do que em adultos (JORGE, 2015).     

Uma grande teoria que pode explicar um pouco da psicanalise é a teoria da 

resistência, na qual existe uma regra fundamental, como mostra Freud (2015) 

criando a associação livre, na qual se deparou com grandes elementos em teoria de 

traumas e recordações, porém nas teorias sexuais e na noção de conflitos entre 

recordar e querer esquecer os fatos. 

Existem diferenças entre a psicanalise a qual é conduzida por técnica 

analíticas e as psicoterapias que são técnicas de sugestão, sendo assim 

psicoterapias investigam a origem e a força dos sentidos e sintomas patológicos, 

depositando assim algo sugestivo com a ideia de impedir a expressão da ideia de 

patologia, já a psicanalise não agrega nada novo, porém buscar trazer algo fora 

visando assim a gênese dos sintomas e o trauma psíquico envolvendo assim na 

ideia de patologia para poder elimina-la (KAUFMANN, 2016). 

Segundo Silva (2016) anos depois Freud relatou que a psicanalise não era 

mais o mesmo, no qual antes não se podia reunir fragmentos e assim no momento 

exato se comunicar com ele na qual se fazia de forma interpretativa do momento, 

frente a esse questionamento um novo objetivo se mostrou necessário no qual levar 

o paciente a construir de forma teórica a sua própria memória, porém isso também 

não foi bem aprimorado pois ninguém consegue se recordar com detalhes algo que 

nele se encontra reprimido. 

Freud relata a existência das resistências que reformulam a teoria pulsional, 

na qual podemos tomar o paradigma do tratamento do Homem dos Lobos, na qual 

mostra intensas resistências na transferência do paciente, superando assim a 

barreira do tratamento e seguindo o princípio de abstinência, aumentando assim a 

frustração de atividades, fixando de forma unilateral para o termino da análise. No 

primeiro momento é atingido por frustração intensa, e depois acredita que o paciente 

está realmente curado após recriar a cena traumática (DUNKER, 2013).  

Depois de 4 anos, segundo Freud (2015) mostra que a necessidade de 

receber a análise para ajudar a dominar assim essa transferência é muito 

importante, sendo assim em seguida deve se fazer análise das partes residuais da 

transferência, no caráter paranoico, no qual o excesso invade o psiquismo não 

apenas no caso de partes sexuais mais também da força da pulsão de morte. Sendo 

assim algumas atitudes do paciente mostra que está esgotado na capacidade de 



modificações e desenvolvimento, em parte mental, de relacionamento e de 

distribuição de forças, tudo isso junto torna-se entropia psíquica. 

Freud relata que o trauma é definido como uma “vesícula” na qual tem uma 

camada protetora de excitações, que quando ao receber estímulos fortes o 

suficiente, é rompida, na qual no interior dessa vesícula essas excitações se tornam 

“livres”, sendo assim o trauma como rompimento da barreira e acumulo de energias 

livres. Com isso o tratamento é fazer com que essas excitações sejam 

descarregadas e não armazenadas (JORGE, 2015). 

A criança parece se situar como um sujeito que detêm seu espaço na 

sociedade, um indivíduo exigente, questionador, possuidor de mercado consumidor, 

leis, programas televisivos e ciências dedicadas a elas. Mas, a idéia de infância é 

extremamente moderna. 

Lacan desenvolveu um novo método de Psicanálise infantil através do jogo, 

do brinquedo, do desenho e do recorte. Afirmando que a análise através do brincar 

leva os mesmos resultados que a técnica de adultos, com uma única diferença, a 

saber, que o procedimento técnico é adaptado à mente da criança (JORGE, 2015).  

E foi, juntamente que Lacan (2015) propôs a troca da associação livre pelo 

brincar, que constitui, segundo eles, uma linguagem pré-verbal. Sendo assim, o 

jogo por si só fala e não necessário falar sobre o jogo, que tem sentido próprio. 

Essa postura tem como alicerce a ideia de que quando a criança brinca, a 

elaboração acontece por si mesma, sem a interferência do adulto. O problemático, 

que exige interpretação, seria a inibição do brincar, pois, indicaria por si mesma, 

sinal de patologia. 

Cabe ressaltar que, por meio da brincadeira, “a criança põe em jogo suas 

próprias interpretações, buscando dar um sentido diante da angústia”. E, embora 

faça a diferença entre brincadeira e realidade, a criança ‘brinca a sério’, seu 

trabalho é o brincar, atividade que consome seu tempo, demandando investimento 

psíquico. Vale dizer que, quando brinca em análise, a criança põe em jogo, os 

significantes que a marcaram, porém, agora, em uma nova combinatória, inédita, 

criada exclusivamente por ela, de sua própria autoria (SILVA, 2016). 

Com relação à prática de Lacan (2015) propriamente dita, a autora ressalta 

que “as reações dos pais são parte integrante do sintoma da criança e da direção 

do tratamento”. E, ainda, afirma que “não se pode tratar de uma criança sem tocar 

em problemas fundamentais dos pais, como suas posições em relação à morte e 



ao sexo, por exemplo, já que estão profundamente implicados no sintoma dos 

filhos”. Em linhas gerais, o importante não é quem tratar, já que as intervenções 

vão em direção da criança e dos pais, mas como está estruturado o discurso 

familiar. 

A criança é um analisam-te de pleno direito, e justamente por isso, impõe 

certas especificidades à clínica que, norteada pelos mesmos eixos teóricos, difere 

apenas quanto às condições para sua realização. Algumas especificidades, por 

exemplo, são relacionadas à conduta da criança: traz brinquedos, comida, pessoas 

à sessão, fecha a porta da sala com o analista para fora, quer pegar um objeto na 

sala ao lado, pede para levar objetos para casa, cria inúmeras situações, enfim; 

para as quais o analista precisa inventar uma resposta e/ou construir uma 

intervenção (SILVA, 2016). 

Não só haverá uma prevenção nos cuidados do psicopedagogo com a criança 

como também o trabalho para melhor as condições de aprendizagem da criança que 

já chega à escola com dificuldades. Os professores alegam (com toda razão) que 

em seus cursos de formação não tiveram a oportunidade de estudar a respeito, nem 

de estagiar com alunos da educação especial. Muitos resistem, negando-se a 

trabalhar com esse alunado enquanto outros os aceitam, para não criarem áreas de 

atrito com a direção das escolas. (CARVALHO, 2014). 

Tal problema ocorre devido à falta de formação continuada, é certo que em 

grande parte dos cursos de pedagogia e licenciaturas no Brasil, os estágios 

obrigatórios não exigem que os alunos tenham a experiência em alguma escola com 

a presença de crianças especiais, em sua maior parte no curso universitário o futuro 

educador tem apenas algumas aulas relacionadas à psicopedagogia (SFORNI, 

2018).  

Em uma comunidade onde a vulnerabilidade social está presenta no contexto 

familiar, ela tem sua caracterização pelas dificuldades em orientar uma turma que 

possui sua individualidade em um núcleo único, logo o professor e a escola 

possuem um grande desafio.  Alunos que se apresentam como empecilhos à 

aprendizagem e ao desenvolvimento, na mesma turma estarão presentes na mesma 

sala. Onde muitos deles têm déficits e privações que vivenciaram extremas 

experiências em suas vidas (RALDI, 2013).  

 

 



PSICOPEDAGOGIA E APRENDIZAGEM 

 

O psicopedagogo precisa ser cauteloso para não fazer a determinação da 

capacidade de seus alunos tendo como base a situação em que eles se encontram, 

assim conseguirão desenvolver um eficaz trabalho docente. Um docente que tem 

sua atuação em uma comunidade vulnerável tem em suas mãos a possibilidade de 

fazer o desenvolvimento de um trabalho que tenha diferencial para este perfil, que 

provavelmente é privado de ter possibilidades outras (SFORNI, 2018).  

Os momentos de aprendizado estão para além da sala de aula, uma 

problemática difícil para o que precisar fazer com que o ambiente seja propício para 

à aprendizagem, considerando as vivencias dos alunos em todo o contexto escolar. 

Apesar da formação dos professores continuarem focadas na hegemonia, no 

igual, deve se pensar numa mudança urgente para o bem de todos em sala de aula 

indiferente de se ter algum tipo de deficiência tratamos com o diferente todos os dias 

e todos os momentos, ninguém de forma alguma aprende de forma igual, o papel do 

professor não e somente transferir o conhecimento de forma padronizada para seus 

alunos, mas sim de procurar meios para que os mesmos terminem os estudos com 

um conhecimento a mais e com vontade de segui aprendendo (BALBI, et al, 2018).  

Diante dessas novidades, a escola não pode continuar ignorando o que 

acontece ao seu redor, nem anulando e marginalizando as diferenças nos processos 

pelos quais formas e instrui os alunos. (MANTOAN, 2015). Dessa forma, a escola, 

deve estar aberta ao novo, e inclusão, apesar de ser um tema antigo, está sempre 

em pauta quando se trata de garantir direitos ao cidadão. É um direito fundamental, 

não podendo ser negado, encontra-se sempre presente quando se trata de melhorar 

o acesso à educação.  

Quer dizer que não se deve negar nem dificultar o acesso às instituições de 

ensino, uma vez que se trata de um direito de todos, por isso o psicopedagogo será 

aquele que ajudará o professor despreparado a manter esse aluno na escola até 

que o mesmo finalize o Ensino Regulas como os demais. Mas identificar as 

necessidades individuais sem poder supri-las e muito frustrante. Entra aí a 

importância da interação entre as vertentes individual e social, pois, embora as 

escolas possam desenvolver inúmeras ações em prol da inclusão, também é 

verdade que elas enfrentam inúmeros limites que só poderão ser superados com 



mudanças sistemáticas nas políticas nacionais, com ênfase para as que dizem 

respeito diretamente a educação. (CARVALHO, 2014). 

Dessa forma segundo Almeida (2013) na relação estabelecida no ato de 

ensinar e aprender o educador assumirá o lugar significativo do outro e contribuirá 

para que a criança se aproprie efetivamente da língua. É sobre esse lugar, sobre a 

importância do professor a partir desse lugar e sobre essa contribuição, que tratará 

esse trabalho. Incialmente, voltaremos nossa discussão para a psicanálise dentro da 

perspectiva sociointeracionista para, em seguida, expor a compreensão de Vygotsky 

sobre quem é o outro na dinâmica da interação social e, por fim, concluir destacando 

a posição e a relevância do educador dentro dessa problemática (SFORNI, 2018). 

Sem a devida atenção o educador corre o risco de ignorar a sua própria 

importância para o desenvolvimento linguístico do seu educando. Na posição de 

outro, é preciso que ele compreenda o quanto as suas ações, por menos 

intencionais que sejam, influenciam direta ou indiretamente no desempenho 

discursivo da criança. Diante disso, a prática do educador deve ser marcada por 

momentos e espaços em que o diálogo é fomentado entre o educador e a criança, 

entre o educador e o grupo de crianças e entre as próprias crianças, para que cada 

uma seja escutada e para que as suas contribuições para o grupo sejam valorizadas 

(KUPFER, 2017).  

Deste modo, as crianças ao verem que as suas contribuições são importantes 

vão sentir-se motivadas para interagir, o que as leva, consequentemente, a terem 

desejo e prazer em comunicar, fatores essenciais para o desenvolvimento da 

psique. Para tratar melhor do processo educativo, o professor se destaca como uma 

figura inevitável no qual transcende a prática pedagógica, entendendo assim a 

relação professor-aluno colocamos a relação da transferência, que é um termo da 

psicanálise, na qual traz a ideia de transporte (KUPFER, 2017). 

Assim, é que o estudo nos ramos da Psicopedagogia é a maneira mais rápida 

de um pedagogo poder trabalhar com crianças especiais sem que a mesma seja 

excluída das atividades. Não se deve dar a pedagogo o poder de diagnosticar um 

problema, função destina ao médico, mas sim o de poder identificar o problema 

presente na criança e poder trabalhar dentro desse caso sem medo de cometer 

erros. 

Durante a escola, as crianças observadas têm uma aparência técnica mais 

específica, que fica a cargo do professor. A partir dessa experiência, surgirão 



situações que farão com que comportamentos inadequados que dificultam seu 

aprendizado, ou seja, seu desempenho acadêmico torne-se mais evidentes 

(SOUZA, et al, 2019). 

Durante a escola, as crianças observadas têm uma aparência técnica mais 

específica, que fica a cargo do professor. De acordo com Silva (2016), o mais 

importante para as crianças com TDAH terem sucesso na escola é o professor. Não 

importa o tipo de escola, seja pública ou privada, não importa onde a criança esteja 

o sucesso da criança dependerá da boa vontade do professor. O que emergiu dessa 

experiência é que comportamentos inadequados afetarão sua aprendizagem, ou 

seja, seu desempenho acadêmico, o que se torna mais evidente. 

A mediação entre os pais e a equipe interdisciplinar, ou seja, o professor 

intervirá para realizar a tarefa, estabelecerá uma relação positiva entre todos na 

tentativa de mudar a história do aluno. Os professores devem observar que as boas 

práticas em sala de aula terão um impacto nas crianças com TDAH. Os indivíduos 

matriculados na escola podem vivenciar diversas situações e responder a esse novo 

ambiente com base nas condições anteriores, por isso, costumam encontrar 

crianças que não se adaptam e apresentam baixo desempenho escolar por 

ansiedade e/ou estresse mental (KUPFER, 2017). 

Para uma criança com TDAH em idade alfabetizada, é muito importante 

projetar cuidadosamente esse ambiente em um ambiente favorável. O professor 

deve fornecer todas as habilidades e conhecimentos para as crianças aprenderem. 

É importante preparar atividades planejadas para esses alunos, onde nenhum item 

desnecessário nas atividades distraia os alunos (SOUZA, et al, 2019). 

As atividades para crianças com TDAH devem ser o mais simples possível 

para promover sua compreensão e permitir que concluam as tarefas necessárias a 

tempo. Além disso, é necessário usar palavras positivas para fortalecer a 

participação dos alunos com TDAH. As intervenções comportamentais são eficazes 

para crianças com TDAH porque tendem a ser imaturas e têm dificuldade em 

aprender a controlar o impulso e a hiperatividade. A intervenção não é um castigo, 

mas sim uma forma de interação professor-aluno. É um modelo de ensino eficaz e 

eficiente que pode ser gerido em sala de aula para evitar problemas nas disciplinas 

e proporcionar aos alunos um ensino agradável e benéfico arredor (SOUZA, et al, 

2019). 

Os professores devem trabalhar com os alunos e suas famílias para 



desenvolver um plano de aprendizagem cujo objetivo é melhorar seu nível de 

aprendizagem, por exemplo, em um grupo produtivo (trabalhando em um par, trio ou 

quarteto) e lembrar suas suposições. Isso nos traz de volta à pesquisa de Segundo 

Silva (2016), e à importância da interação entre o professor e o aluno, e entre o 

aluno e o aluno em uma situação de aprendizagem, que é o que a criança pode 

fazer sozinha e pode ser ajudada por outras pessoas (KUPFER, 2017). 

Ele também deve usar recursos de aprimoramento de fala positivo para 

elogiar a criança pelo tempo que leva para iniciar e terminar as atividades, 

melhorando assim seu comportamento apropriado. O sistema de recompensa é 

muito positivo. Segundo Silva (2016) disse: “Selos, adesivos, estrelas e sinais 

positivos podem ser usados para comportamentos positivos.” 

Os professores devem mudar seu comportamento, focar suas estratégias de 

intervenção mais no reforço positivo, e a repreensão só pode ensinar as coisas que 

não devem ser feitas. Por outro lado, o reforço positivo o ensinará a mudar sua 

atitude e, assim, moldar o comportamento de longo prazo. Os professores podem e 

devem ajustar as estratégias com base nas condições reais. No entanto, “o 

tratamento de crianças com TDAH não deve ser muito diferente do tratamento dos 

filhos de outros alunos. Privilégios especiais para crianças com TDAH podem 

impedir seu progresso no aprendizado e aceitação” (KUPFER, 2017). 

Obviamente, esses fatores fornecem suporte para os alunos no processo de 

realização de ações de aprendizagem, mas segundo Kandel e outros são ingênuos 

acreditar que somente a prática escolar pode mudar essa situação. Segundo Silva 

(2016), relatam que a psicopedagogia pode trazer muitas contribuições para 

crianças com TDAH. Em qualquer caso, a psicopedagogia está empenhada em 

integrar a investigação sobre o desenvolvimento, estrutura, função e disfunção do 

cérebro (educação neuropsicológica) e, ao mesmo tempo, estudar o processo 

cognitivo mental responsável pela aprendizagem (neuropsicologia) e pelo ensino 

Processo de educação psicológica (educação psicológica) (SOUZA, et al, 2019). 

A psicopedagogia é necessária na identificação de problemas de não 

aprendizagem e encaminhamentos aos alunos, pois combina sua composição 

conceitual, por meio da combinação de procedimentos de intervenção para construir 

pensamentos ricos e necessários no espaço de intervenção, com o objetivo de 

ajudar os pacientes a superá-los. Portanto, o professor deve tentar deixar o aluno 

com essa doença entrar no ambiente escolar, para que ele perceba que trata as 



outras crianças da mesma maneira, mas precisa de uma ajuda especial, sem 

diferença, mas precisa de ajuda para ajudá-los durante a longa jornada (SOUZA, et 

al, 2019). 

 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E A PSICOPEDAGOGIA  

 

De acordo com a International Dislexia Association (IDA), a dislexia é uma 

dificuldade específica de aprendizado caracterizada por dificuldades no 

reconhecimento e na ortografia precisos e / ou fluentes das palavras. A definição da 

AID propõe ainda que essas dificuldades geralmente resultem de um déficit no 

componente fonológico da linguagem e sejam inesperadas em relação à idade e 

outras habilidades cognitivas e acadêmicas (SOUZA, et al, 2019). 

A dificuldade fonológica mais frequentemente associada à dislexia é um 

déficit na consciência fonológica , na sensibilidade ou na percepção explícita da 

estrutura sonora da linguagem. Em geral, argumenta-se que problemas na 

consciência fonológica dificultam que crianças com dislexia aprendam a aplicar o 

princípio alfabético para decodificar e soletrar palavras impressas. Numerosos 

estudos documentaram um déficit na consciência fonológica em crianças com 

dislexia ou em crianças em risco para esse distúrbio (SOUZA, et al, 2019). 

Os problemas de processamento fonológico associados à dislexia também se 

estendem a outras áreas além da consciência fonológica. Especificamente, crianças 

com dislexia frequentemente demonstram problemas na memória fonológica. Entre 

as tarefas de memória fonológica com as quais as crianças com dislexia têm 

dificuldade está a tarefa de repetição sem palavras, na qual os participantes devem 

armazenar e repetir uma sequência fonológica que poderia ser uma palavra no 

idioma, mas não é (SILVA, 2016).   

Mello (2018) afirma que estudos também demonstraram que a herdabilidade 

para dislexia é maior quando o distúrbio é combinado com um déficit na repetição de 

não palavras. Finalmente, pesquisas sugerem uma ligação entre déficits na memória 

fonológica e consciência fonológica, pois ambos podem resultar de uma ineficiência 

na formação de representações fonológicas. 

Outras pesquisas indicam que os problemas de linguagem na dislexia podem 

ir além daqueles no processamento fonológico. Estudos mostram que crianças com 



dislexia também podem ter problemas de semântica, sintaxe e discurso. Para 

facilitar a referência, esses problemas são referidos neste artigo como dificuldades 

de linguagem oral e não incluem déficit de processamento fonológico. Algumas 

dessas dificuldades da linguagem oral podem ser o resultado dos próprios 

problemas de leitura (MELLO, 2018). 

Os leitores pobres não leem tanto quanto os bons leitores e, como resultado, 

podem não ter as mesmas oportunidades de aprendizado de idiomas que os bons 

leitores. No entanto, um número crescente de estudos demonstra que as 

dificuldades de linguagem oral estão presentes em crianças com risco de dislexia 

antes da entrada na escola (MELLO, 2018).   

As crianças em risco que mais tarde desenvolveram dislexia apresentaram 

déficits sintáticos em termos de redução do tempo médio de expressão e uso restrito 

de estruturas sintáticas durante os anos pré-escolares. Enquanto essas dificuldades 

de linguagem oral estavam presentes, elas normalmente não eram graves o 

suficiente para que as crianças fossem identificadas como portadoras de DEL. Esse 

também foi o caso de outros estudos que documentaram problemas de linguagem 

oral em crianças com risco familiar de dislexia (OLIVEIRA, 2018). 

A dislexia (pronuncia-se dis-LEK-see-uh) é um tipo de dificuldade de 

aprendizagem. Uma pessoa com dificuldade de aprendizagem tem problemas para 

processar palavras ou números. Segundo Silva (2016), existem vários tipos de 

dificuldades de aprendizagem - dislexia é o termo usado quando as pessoas têm 

dificuldade em aprender a ler, mesmo sendo inteligentes e motivadas para aprender. 

Dislexia não é uma doença. É uma condição com a qual uma pessoa nasce e 

geralmente ocorre em famílias. Pessoas com dislexia não são estúpidas ou 

preguiçosas. A maioria possui inteligência média ou acima da média e trabalha 

muito para superar seus problemas de aprendizado. Pesquisas mostraram que a 

dislexia ocorre devido à maneira como o cérebro processa as informações. Imagens 

do cérebro mostram que, quando as pessoas com dislexia leem, elas usam partes 

diferentes do cérebro que as pessoas sem dislexia. Essas imagens também 

mostram que o cérebro de pessoas com dislexia não funciona de maneira eficiente 

durante a leitura. É por isso que a leitura parece um trabalho tão lento e árduo 

(SILVA, 2016). 

Souza, et al (2019) afirma que a maioria das pessoas pensam que a dislexia 

faz com que as pessoas invertam letras e números e vejam as palavras ao 



contrário. Porém, as reversões acontecem como parte normal do desenvolvimento e 

são vistas em muitas crianças até a primeira ou a segunda série. 

O principal problema na dislexia é o problema no reconhecimento 

de fonemas (pronunciado: núcleos FO). Esses são os sons básicos da fala (o som 

"b" no "bastão" é um fonema, por exemplo). Portanto, é difícil estabelecer uma 

conexão entre o som e o símbolo da letra desse som e misturar sons em palavras 

(OUTUKI E BLANCO, 2013).                                              

Isso dificulta o reconhecimento de palavras curtas e familiares ou a emissão 

de palavras mais longas. Leva muito tempo para uma pessoa com dislexia emitir 

uma palavra. Como a leitura de palavras leva mais tempo e foco, o significado da 

palavra geralmente se perde e a compreensão de leitura é baixa (DUARTE E 

SOUZA, 2014). 

Não é de surpreender que as pessoas com dislexia tenham problemas de 

ortografia. Eles também podem ter problemas para se expressar por escrito e até 

mesmo falar. A dislexia é um distúrbio do processamento da linguagem , por isso 

pode afetar todas as formas de linguagem, faladas ou escritas (FERREIRA, 

RODRIGUES E RODRIGUES, 2018). 

Konkiewitz (2013) afirma que algumas pessoas têm formas mais leves de 

dislexia, por isso podem ter menos problemas nessas outras áreas da linguagem 

falada e escrita. Algumas pessoas resolvem sua dislexia, mas é preciso muito 

esforço e trabalho extra. A dislexia não é algo que desaparece por si só ou que uma 

pessoa supera. Felizmente, com a ajuda adequada, a maioria das pessoas com 

dislexia aprende a ler. Eles costumam encontrar maneiras diferentes de aprender e 

usar essas estratégias a vida toda. 

Pessoas com dislexia costumam encontrar maneiras de contornar sua 

deficiência, para que ninguém saiba que estão tendo problemas. Isso pode 

economizar um pouco de vergonha, mas obter ajuda pode facilitar a escola e a 

leitura. A maioria das pessoas é diagnosticada quando criança, mas não é incomum 

que adolescentes ou mesmo adultos sejam diagnosticados (KONKIEWITZ, 2013). 

Os pais ou professores de um adolescente podem suspeitar de dislexia se 

perceberem muitos destes problemas: baixa capacidade de leitura, apesar de ter 

inteligência normal; péssimas habilidades de ortografia e escrita; problemas ao 

finalizar tarefas e testes dentro de prazos; dificuldade em lembrar os nomes certos 

para as coisas; dificuldade em memorizar listas e números de telefone escritos;  



problemas com as direções (indicando a direita da esquerda ou de cima para baixo) 

ou lendo mapas e dificuldade em obter aulas de língua estrangeira (MELLO, 2018). 

Um exame físico, incluindo testes de audição e visão, será realizado para 

descartar qualquer problema médico. Em seguida, um psicólogo escolar ou 

especialista em aprendizado deve fazer vários testes padronizados para medir as 

habilidades de linguagem, leitura, ortografia e escrita. Às vezes, é realizado um teste 

de capacidade de raciocínio (teste de QI). Segundo Oliveira (2018), algumas 

pessoas com dislexia têm problemas em outras habilidades escolares, como 

caligrafia e matemática, ou podem ter problemas para prestar atenção ou lembrar de 

coisas. Se for esse o caso, outros tipos de teste podem ser feitos. 

Embora lidar com dislexia possa ser difícil, há ajuda disponível. De acordo 

com a lei federal, alguém diagnosticado com uma dificuldade de aprendizagem 

como dislexia tem direito a ajuda extra do sistema escolar público. Uma criança ou 

adolescente com dislexia geralmente precisa trabalhar com um professor, tutor ou 

especialista em leitura especialmente treinado para aprender a ler e soletrar melhor 

(OLIVEIRA, 2018). 

O melhor tipo de ajuda ensina a consciência dos sons da fala em palavras 

(chamada consciência fonêmica ) e correspondências de letras e sons 

(chamadas fonéticas ). O professor ou tutor deve usar atividades especiais de 

aprendizado e prática para dislexia (MELLO, 2018). 

Um aluno com dislexia pode ter mais tempo para concluir tarefas ou testes , 

permissão para gravar aulas em sala de aula ou cópias de anotações de aula. Usar 

um computador com verificadores ortográficos pode ser útil para tarefas 

escritas. Para alunos mais velhos em turmas desafiadoras, estão disponíveis 

serviços que fornecem versões gravadas de qualquer livro, inclusive de livros 

didáticos. Mello (2018) também está disponível um software de computador que "lê" 

o material impresso em voz alta. Pergunte ao seu pai, professor ou coordenador dos 

serviços de incapacidade de aprendizagem como obter esses serviços, se você 

precisar deles. 

Pinheiro et al (2014) afirma que o apoio emocional é muito importante. As 

pessoas com dislexia costumam ficar frustradas porque, por mais que tentem, 

parecem não conseguir acompanhar outros alunos. Eles podem sentir que não são 

tão espertos quanto seus colegas e podem encobrir seus problemas agindo em sala 

de aula ou sendo o palhaço da turma. Eles podem tentar convencer outros alunos a 

https://kidshealth.org/en/teens/test-terror.html


fazerem o trabalho por eles. Eles podem fingir que não se importam com suas notas 

ou que acham que a escola é burra. 

Família e amigos podem ajudar as pessoas com dislexia, entendendo que 

elas não são estúpidas ou preguiçosas e que estão se esforçando o máximo 

possível. É importante reconhecer e apreciar os pontos fortes de cada pessoa, seja 

em esportes, teatro, arte, resolução criativa de problemas ou qualquer outra coisa 

(RODRIGUES E CIASCA, 2016). 

Pessoas com dislexia não devem se sentir limitadas em suas escolhas 

acadêmicas ou de carreira. A maioria das faculdades faz acomodações especiais 

para os alunos com dislexia, oferecendo-lhes tutores treinados, material didático, 

software de computador, tarefas de leitura gravada e disposições especiais para os 

exames. Souza et al (2019) explica que pessoas com dislexia podem se tornar 

médicos, políticos, executivos de empresas, atores, músicos, artistas, professores, 

inventores, empresários ou qualquer outra coisa que escolherem. Muitas pessoas 

famosas com dislexia têm carreiras muito bem-sucedidas nesses e em outros 

campos, apesar de terem tido dificuldades de leitura na escola. 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

No que se refere aos serviços educacionais, para os alunos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem, precisa ser levado em consideração o grupo de 

fatores que podem tanto facilitar quanto dificultar essa aprendizagem. É necessário 

que sejam dadas instruções escolares, tanto para os alunos quanto para as famílias, 

que as atividades feitas no cotidiano da escola se adequem às dificuldades dos 

alunos, não com o intuito de não instigar o seu desenvolvimento, mas na intenção de 

respeitar suas fases para que o mesmo não se sinta desmotivado. 

Entendendo que é necessário levar em consideração todo o contexto em que 

o aluno está inserido e tentar, no que for possível, compreender quais os sinais que 

são dados acerca das dificuldades de aprendizagem.   



No âmbito extraescolar, é preciso que sejam desenvolvidos serviços 

educacionais, para além da relação professor-aluno, é necessário que profissionais 

da psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, entre outros, sejam inseridos no 

contexto familiar.  Para o aluno que apresenta indícios de dificuldade de 

aprendizagem, ou até a mesma, seja atendido adequadamente e de modo eficaz, é 

necessário que o professor esteja em processo de formação constante, mesmo que 

essa possibilidade pareça distante.  

Maximizar o potencial das crianças nos primeiros anos é uma prioridade do 

governo, mas os formuladores de políticas demoraram a enfatizar a importância da 

linguagem oral como um trampolim para o aprendizado. No entanto, é crucial que os 

médicos monitorem o progresso ao longo do tempo de uma criança que se 

apresenta com uma linguagem ruim nos anos pré-escolares.  

As intervenções nos primeiros anos devem maximizar a possibilidade de 

fortalecer os fundamentos orais da alfabetização - não apenas a prontidão para a 

leitura, mas também as habilidades de vocabulário e narrativa. Por outro lado, 

professores e profissionais que trabalham com crianças com dislexia devem 

reconhecer que é um distúrbio de aprendizagem de linguagem e garantir que as 

habilidades linguísticas além da fonologia sejam consideradas na avaliação e na 

intervenção. 

Ao trabalhar com estudantes com dislexia, existem várias maneiras, 

metodologias e estratégias para usar com esse distúrbio específico da leitura e da 

escrita, mas se o aluno não tiver a capacidade de observar que todos os casos são 

diferentes, ele não terá sucesso em seus estudos. profissão e sob seus cuidados. 

É vital que os educadores estejam cientes da dislexia e dos distúrbios de 

aprendizagem, para que possam fazer o diagnóstico correto e intervir da maneira 

correta, tornando o aluno um colega independente e autossuficiente. É importante 

lembrar que ser dislexia é uma condição humana e cada um tem seu jeito de ser e 

de aprender, e é responsabilidade do educador ajudar no caminho do aprendizado 

do aluno. 

Portanto, saiba que a dislexia não é uma doença, mas um distúrbio, não 

contagioso e capaz de intervenção, é o primeiro passo para entender e desmistificar 

esse vasto, complexo e contraditório universo de Disléxico. É um trabalho que 

merece muito amor e dedicação por parte do professor, mas você deve realizar, no 



decorrer do caminho, a construção de seu aprendizado, orientando, é claro, a prática 

pedagógica do professor para entender a dislexia. 
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