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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como título “dificuldade de aprendizagem: o papel do 
professor e a contribuição da psicologia”, obtido por meio da demanda observada no 
contexto escolar frente aos alunos com dificuldade de aprendizagem. O método da 
pesquisa foi revisão bibliográfica, de natureza descritiva e qualitativa, de cunho 
relevante acadêmico, científico e social. Desta forma, os saberes desenvolvidos 
contribuirão para compreensão da realidade que permeia o ambiente escolar frente 
às crianças que apresentam algum tipo de dificuldade de aprendizagem, trazendo 
um novo olhar para a situação-problema. Buscou-se através deste trabalho 
identificar quais condições interferem no processo de ensino/aprendizagem, através 
do estudo minucioso dos teóricos da aprendizagem e desenvolvimento humano 
destacados na educação: Wallon, Piaget, Vygotsky e Skinner. Constatou-se que tais 
condições estão atreladas ao ambiente familiar, escolar e com a própria 
individualidade da criança. Evidenciou-se o papel do professor como de suma é 
fundamental importância para o processo de aprendizagem, bem como a valiosa 
contribuição do conhecimento técnico e científico da psicologia sobre universo da 
singularidade humana.  
  
Palavras- chave: aprendizagem, dificuldade de aprendizagem, papel do professor, 
contribuição da psicologia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
The present work title is “learning difficulty: the teacher’s role and psychology’s 
contribution”, obtained by the demand observed in the scholar context based on the 
students with learning difficulties. The research method was bibliographical review, 
with descriptive and qualitative nature and relevant academic, scientific and social 
characters. Therefore, the development knowledge will contribute to comprehend the 
reality around the school environment related to the children with any kind of learning 
problem, offering a different view to the situation/problem. This work aims to identify 
which conditions interfere in the teaching-learning process, through the detailed 
study of the distinguished thinkers devoted to learning and human development in 
education: Wallon, Piaget, Vygotsky and Skinner. The present work determines that 
such conditions are related to the familiar and scholar environment, as well as to the 
child individuality. It was emphasized the fundamental importance of the teacher role 
to the learning process, as well as the valuable contribution given by the technical 
and scientific knowledge of psychology over the universe of human singularity. 
 

Keywords: learning, learning difficulty, teacher’s role, psychology contribution. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como tema “Dificuldade de Aprendizagem: o papel do 

professor e a contribuição da psicologia”. Após a experiência da vivência no contexto 

educacional, proporcionado pelos estágios em Psicologia Escolar com as turmas do 

1º ao 3º ano, esta temática trouxe inquietação ao observar que a maioria das 

crianças que expressavam um comportamento disfuncional para o contexto, também 

apresentavam alguma dificuldade de aprendizagem em relação aos outros colegas. 

Os professores por sua vez, não tinham conhecimento sobre as possíveis 

causas de tais dificuldades e nem de como poderiam intervir de maneira a ajudar a 

criança em sua fragilidade, de forma contrária, observou-se uma lamentável relação 

de resistência, incompreensão e imposição de estigmas, onde os alunos eram 

taxados de “preguiçosos, burros, desinteressados ou indisciplinados”.  

Diante dessa realidade surgiu a necessidade de achar uma resposta para o 

seguinte problema: Qual é o papel do professor frente à criança com dificuldade de 

aprendizagem e de que forma a psicologia pode contribuir?  

Diante da constatação indubitável que os mestres são os responsáveis por 

apresentar à criança o contexto educacional, incluindo o gosto pelos estudos, as 

regras sociais, a organização, o capricho etc., este pode contribuir positivamente 

durante toda a vida acadêmica do indivíduo.  

Sánchez (1998) apud Bossolan (2011) relata que as dificuldades de 

aprendizagem vêm sendo tema de conversa há pelo menos quatro séculos, e ao 

longo desse período muito se observou, se errou, e também muito se descobriu 

sobre essa totalidade de problemas. 

Uma das investigações mais importantes sobre as “dificuldades de 

aprendizagem”, é que não se trata de apenas uma dificuldade, mas sim de um 

conjunto de pequenos detalhes que resultam em um problema maior, e 

consequentemente mais grave (SMITH; STRICK, 2001). 

Desta maneira, são inúmeros os motivos que podem levar uma criança. um 

adolescente ou adulto a não assimilar; e são inúmeras as implicações que isso pode 

ocasionar, especialmente no âmbito pessoal e à autoestima. 

 Observa-se empiricamente que a educação não é em sua totalidade rodeada 

por realizações e aprovações. Em muitos momentos durante a vida acadêmica, 

surgem situações problemáticas que levam ao aprendiz uma estagnação referente 
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ao processo de aprendizagem, desta forma acabam rotulados tanto por seus 

familiares quanto pelos professores e colegas de classe.  

Tabile e Jacometo (2017) ressaltam a importância do envolvimento de todos os 

indivíduos no processo educacional, desenvolvendo a sensibilidade de observar as 

dificuldades apresentadas por seus alunos, notando se são passageiras ou 

persistentes no decorrer do tempo. 

Para as autoras supracitadas, as dificuldades de aprendizagem, em sua 

grande parte, são notadas pelos professores. Tabile e Jacometo (2017, p. 76) 

explicam que tais indivíduos podem: 

 

Apresentar desde cedo um atraso no desenvolvimento da fala e dos 
movimentos, geralmente apresentam desmotivação e incômodo com as 
tarefas escolares gerados por um sentimento de incapacidade, que leva à 
frustração. A desordem no aprendizado afeta a capacidade do cérebro em 
receber e processar informações, o que pode comprometer o ato de 
aprender. Importante ressaltar que não se deve confundir dificuldade de 
aprendizagem com falta de vontade de realizar as tarefas, algo bem comum 
nesta fase. Essas dificuldades refletem-se no processo de aprendizagem, a 
qual se caracteriza como resultado de construção e experiências passadas 
que influenciam as aprendizagens futuras. 

 

Neste sentido, entende-se sobre a maneira como o indivíduo aprende faz 

parte de um processo de construção que é o resultado de suas experiências, o qual 

pode ser observado através da modificação comportamental. 

 Em complemento, Bossolan (2011) ressalta que as dificuldades de 

aprendizagem são consideradas de maior incidência no contexto educacional, com 

maior observância nos primeiros anos do ensino fundamental trazendo 

comprometimento tanto para o desempenho da criança quanto para o professor, que 

em grande parte não demonstram habilidade para enfrentar essas condições. 

Hoje é sabido que nem todos os problemas apresentados por pessoas com 

necessidades na aprendizagem estão relacionados com algum tipo de lesão 

cerebral, como se pensava outrora, pois há um grande número de dificuldades de 

ordem psicológica e também súbita, que acabam estimulando esse tipo de 

consequência (SMITH; STRICK, 2001). É por esse e por outros motivos que se 

justifica a necessidade de se aprofundar cientificamente neste tema deste trabalho 

para uma propagação maior dessa temática e uma melhor compreensão por parte 

daqueles que estão inseridos no processo de ensino-aprendizagem. 
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Entende-se que o processo da aprendizagem não é algo simples. Todavia 

envolve as funções cognitivas, de origem emocional, biológicas, psicossociais e o 

meio cultural do ser que aprende. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo 

geral identificar as condições que interferem no processo de ensino/aprendizagem. 

Tendo como base esses fatores, objetiva-se especificamente entender como ocorre 

o processo da aprendizagem, a contribuição dos professores quanto ao 

desenvolvimento de seus alunos e o papel do psicólogo neste contexto. 

A relevância acadêmica deste trabalho é notória mediante a realidade que 

encontramos no contexto escolar, é de suma importância que todos os envolvidos 

com o meio acadêmico tenham um amplo conhecimento e conscientização desta 

temática tão importante nos dias atuais.  

De modo igual, se constata a relevância científica deste trabalho, levando em 

consideração a busca da veracidade e elucidação dos fatos que permeiam as 

dificuldades de aprendizagem, fatores que influenciaram todo o desenvolvimento do 

indivíduo e que podem trazer grandes prejuízos. 

Quanto à relevância social, este trabalho é extremamente importante, pois o 

conhecimento do assunto abordado trás um outro olhar e rompe estigmas referente 

a criança que apresenta alguma dificuldade de aprendizagem, isto aumenta as 

possibilidades de percepção dos sinais e em consequência o encaminhamento para 

intervenção de maneira adequada, a fim de trazer menor prejuízo possível para o 

desenvolvimento da criança. 

O modelo metodológico para a construção deste trabalho foi de pesquisa 

bibliográfica de base qualitativa e descritiva. As fontes utilizadas foram de artigos 

científicos de confiabilidade teórica e livros.  
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1 DESENVOLVIMENTO 

 

1.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1.1 Aprendizagem 

 

Pode-se definir aprendizagem como um processo onde há obtenção de novos 

conhecimentos através de experiências adquiridas, originadas por fatores internos 

do próprio indivíduo e o que está em sua volta resulta na alteração comportamental 

que se sujeita a importantes condições, sendo: fisiológica, cognitiva, sensorial e 

social para se desenvolverem (NETTO; COSTA, 2017).  

Neste sentido, Tabile e Jacometo (2017) complementam que a aprendizagem 

pode ser entendida como uma forma de interação dinâmica da criança com todos os 

estímulos ambientais a sua volta, o que lhe garante a aquisição de novos saberes e 

táticas de adaptação a partir de sua ação e interesses aos estímulos recebidos em 

seu ambiente. 

Portanto, entende-se que o processo de aprendizagem ocorre de maneira 

consecutiva no decorrer de toda vida do sujeito. Neste contexto, Mota e Pereira 

(2019, p.03) explicam que: 

 

Normalmente uma criança deve aprender a andar e a falar; depois a ler e 
escrever, aprendizagens básicas para atingir a cidadania e a participação 
ativa na sociedade. Já os adultos precisam aprender habilidades ligadas a 
algum tipo de trabalho que lhes forneça a satisfação das suas necessidades 
básicas, algo que lhes garanta o sustento. As pessoas idosas embora nossa 
sociedade seja reticente quanto às suas capacidades de aprendizagem 
podem continuar aprendendo coisas complexas como um novo idioma ou 
ainda cursar uma faculdade e virem a exercer uma nova profissão.  

  

Neto e Costa (2017) explicam que as abordagens teóricas sobre 

aprendizagem formam relação com as atuações da pedagogia e trazem a reflexão a 

respeito da forma de como essas bagagens teóricas discutem e interagem de 

maneira crítica com os métodos que os professores utilizam no contexto escolar. 

Para que haja o aprofundamento no processo de ensino/aprendizagem com amparo 

nas teorias que aclaram tais métodos trazendo ao conhecimento sobre os meios de 
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aprendizagem e suas afinidades com as diversidades dimensionais da ação 

pedagógica.  

O tema aprendizagem é um dos principais assuntos abordados pela 

Psicologia da Educação, tendo em vista que a forma como o indivíduo se comporta 

e todo seu conhecimento humano quase em sua totalidade vem da aprendizagem. 

Entre diversos teóricos da aprendizagem destaca-se: Wallon (1), Piaget (2), 

Vygotsky (3) e Skinner (4) (NETTO; COSTA, 2017). 

Os teóricos da aprendizagem citados acima são considerados destaques, 

pois todos trouxeram significativa contribuição para o processo de ensino e 

aprendizagem, tendo em vista que suas teorias visam elucidar o desenvolvimento do 

indivíduo, a aprendizagem e o conhecimento compreendendo a história de vida de 

cada sujeito e a interação com o objeto, resultando na construção e reconstrução 

dos aspectos cognitivos (NETTO; COSTA, 2017).  

Desta forma, as teorias da aprendizagem fazem parte de uma gama de 

conhecimento científico com intuito de trazer respostas às inquisições que surgem 

dentro do contexto escolar. Neste sentido, para Wallon o processo de aprendizagem 

da criança se processa na integração das dimensões: afetiva, motora e cognitiva e 

nas suas respectivas fases que percorrem todo o seu desenvolvimento (CHIARATTI; 

GONÇALVES; RICIERI, 2014). 

Para o autor Alfandéry (2010), a dimensão afetiva é o centro na formação do 

conhecimento do indivíduo, tendo em vista que do zero ao segundo ano de vida, a 

criança precisará integralmente de um cuidador para atender suas necessidades 

básicas de sobrevivência, sendo que a afetividade um fator determinante para tal 

cuidado e cuidador. Como, por exemplo, o bebê ao chorar expressa sua 

insatisfação, sendo o choro a exclusiva forma de comunicação entre esse bebê e 

sua mãe, que por sua vez agirá de acordo com sua interpretação influenciada por 

sua cultura e valores. Através dessa interação a criança desenvolverá suas funções 

cognitivas. 

Em continuidade, relata que a dimensão motora é o meio em que o indivíduo 

expressa suas afetividades sejam por gestos, expressões faciais e oscilação 

corporal, esse movimento expressado pela função motora trás a regulação, 

modulação e produção dos estados emocionais (ALFANDÉRY, 2010).  

Quanto à dimensão cognitiva ou inteligência, o autor supracitado, explica que 

esta se expõe através da fala e da linguagem. Alfandéry (2010) enfatiza que a 
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linguagem e a cultura transmitem ao pensamento instrumentos para seu 

enriquecimento. Desta forma, o envolvimento com o ambiente dentro de sua biologia 

não resulta somente da maturação cognitiva, mas da difícil destreza de interação 

cultural que existe entre o indivíduo e seu ambiente. 

Chiaratti; Gonçalves; Ricieri (2014), explica que a teoria da psicogênese de 

Wallon, havia uma preocupação da parte do autor em elucidar o envolvimento da 

criança com seu convívio social; com as variações no decorrer de seu 

desenvolvimento, com desejos exclusivos e necessidades e por fim, o convívio 

social, por meio do que este pode ofertar a fim de sanar as necessidades da criança. 

Quanto à contribuição do autor para a educação brasileira, Estephane (2010, 

p. 8) expõe que: 

 

A teoria walloniana torna-se interessante para o Brasil a partir dos anos de 
1980, onde teve grande contribuição no que se refere à formação de 
professores que englobam a aprendizagem e o papel do professor na 
formação da criança, o autor apresenta como ocorre o desenvolvimento da 
criança de uma fase para a outra. Fica a critério de o educador saber 
aproveitar cada fase do desenvolvimento infantil, conhecer capacidades e 
necessidades da criança e assim, organizar suas atividades voltadas para si 
mesmas, a escola não deve se afastar dos conhecimentos gerados pelo 
meio físico e social que a criança está inserida e sim utilizar-se desses 
conhecimentos já existentes. De acordo com o autor a escola oferece para 
a criança aprender a assumir e dividir responsabilidades, a respeitar regras, 
a administrar conflitos, compreender a necessidade do vínculo e da ruptura, 
aprende a conviver e o contato com a cultura. O educador precisa respeitar 
o ritmo do desenvolvimento da criança, pois o desenvolvimento da pessoa 
como uma construção progressiva em que sucedem fases, que acontecem 
ora com predominância afetiva ora cognitiva (GALVÃO,1995), oferecendo 
outros meios para que esse desenvolvimento se concretize da melhor forma 
possível, ajudando o aluno a racionalizar suas emoções na superação de 
obstáculos, propor situações que despertem o interesse, até mesmo 
modificando o ambiente de aprendizagem, dando tempo para pensar, 
organizar, elaborar seu trabalho para que possa ter sucesso. 

 

Torna-se imprescindível o conhecimento dos educadores quanto ao 

desenvolvimento infantil a fim de propor o ensino adequado e a sensibilidade em 

identificar as demandas individuais de seus alunos objetivando a criação de métodos 

funcionais para atendê-las. 

Outra contribuição preciosa do autor está relacionada para a desconstrução 

da percepção do educador que direciona tanto sua observação quanto aos seus 

métodos de investigação ao desenvolvimento da criança baseados em uma visão já 

construída em sua adultez. Desta forma, chama atenção para possíveis 
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interpretações e posturas errôneas do educador referenciado pelo seu olhar adulto 

frente aos sinais que as crianças externalizam. Visto que a forma de como a criança 

se movimenta tem uma significação diferenciada do que se observa na vida adulta, 

sendo que esse movimento traz em consequência o seu próprio desenvolvimento 

(ALFANDÉRY, 2010). O professor precisa estar habilitado com a destreza na 

observação dos sinais.  

Caso haja a compreensão e o respeito do professor a cada fase atual de 

desenvolvimento da criança conforme o quadro abaixo, é bem mais provável que a 

aprendizagem ocorra de maneira satisfatória. Pois se compreende que as crianças 

no ambiente escolar são capazes de construir seu próprio conhecimento, tendo o 

professor como função apenas mediar durante esse processo, visto que a 

aprendizagem é resultado de como os fatos são processados mentalmente, 

possuindo a princípio, o conhecimento, noções de tempo e espaço e sensibilidade 

(ESTEPHANE, 2018). 

 
Quadro 01: Os estágios de desenvolvimento da pessoa segundo Wallon.  
 

 

Impulsivo 

emocional 1º 

ano 

Momento marcado pela inabilidade motora (e simbólica), 

dependência de cuidados maternos, movimentos desordenados. 

Comunica-se por meio da emoção (choro, medos, sons que vão se 

diferenciando etc.) Inicialmente a criança não percebe 

diferenciação entre seu corpo e objetos do mundo externo. As 

manifestações emocionais iniciais produzem efeitos no ambiente, 

mobilizam a presença do outro, já sendo um contato de caráter 

social. Os adultos vão introduzindo gradativamente a criança no 

contexto cultural onde vivem. 

 

Sensório Motor 

Projetivo 

(1-3 anos) 

A criança começa a explorar o mundo físico, a manipula-lo. Maior 

autonomia dos movimentos. Utilização de uma inteligência prática 

(conhecimento perceptivo e motor da realidade). O pensamento 

está atrelado aos gestos/movimentos. Há uma projeção do pensar 

em manifestações motoras. Início do desenvolvimento da função 

simbólica (movida pela ação). 

 

 

Momento de formação da personalidade/construção da 

subjetividade. Há um predomínio dos aspectos afetivos na relação 

da criança do ambiente. Busca de autonomia, “negação” do outro, 
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Personalista 

(3-6 anos) 

contraposições a ordens, comportamentos arredios em 

determinadas situações, mas ainda com forte vínculo com a família 

e necessidade de aprovação. Pensamento sincrético (fabulação, 

contradição, incoerências na fala e na escrita etc.) Função 

simbólica consolidada. Tentativa de autoconstituição, de 

construção de si. 

 

 

 

Categorial 

(6-11 anos) 

Avanços no plano da inteligência. Redução do sincretismo. Pensa 

formando categorias, consegue organizar séries, classificar, 

diferenciar. (compreende a realidade de forma mais objetiva). 

Interesses da criança pelos objetos externos, conhecimento da 

realidade, curiosidades. Energia do sujeito volta-se para o mundo 

externo. Conflitos entre ampliar o universo de atividades a serem 

conhecidas e preservar a relação com as pessoas importantes 

para ela. Abrandamento dos conflitos/trégua interpessoal (Dantas, 

1990). 

 

Adolescência 

(11 anos em 

diante) 

 

Inicia-se a puberdade, com ela, mudanças no plano afetivo, nas 

relações consigo e com os outros. O componente afetivo é mais 

“racionalizado” em virtude de mudanças no campo intelectual. 

Momento de construção de si, de busca de novos sentidos. 

Depara-se com o desafio (conflito) de buscar sua identidade, 

ampliar seus vínculos afetivos, sem com isso perder a afeição de 

pessoas significativas (pais, por exemplo). 

Fonte: (NUNES; SILVEIRA, 2011). 
 

O segundo teórico citado acima é Piaget, para ele a definição de 

aprendizagem é a evolução do conhecimento num processo contínuo, construído a 

partir da interação ativa do sujeito com o meio físico e social, através dos sucessivos 

mecanismos biológicos que se adaptam progressivamente: Equilibração, 

assimilação e acomodação. Resultando no amadurecimento cognitivo do sujeito 

(CHIARATTI; GONÇALVES; RICIERI, 2014). 

Para o autor, equilibração surge através de uma necessidade do sujeito que 

pode ser de origem cognitiva, biológica e afetiva que causa um desajuste, por meio 

deste, o indivíduo se movimenta objetivando a restabelecer o equilíbrio. Quando se 

alcança a resolução do problema, se restabelece o equilíbrio. “Neste movimento 
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permanente de reajustamento, o sujeito (suas estruturas mentais), aciona dois 

mecanismos denominados assimilação e acomodação” (NUNES; SILVEIRA, 2011. 

p. 92). 

Na assimilação, o autor explica que está pautada na aquisição de 

conhecimento e habilidade, pois a aprendizagem vem da forma como assimilamos 

mentalmente os acontecimentos, os elementos, relacionamento com o mundo, com 

a natureza e com a interação social (MOTA; PEREIRA, 2019). Desta forma, 

entende-se a aprendizagem é uma iteração mental do indivíduo com os objetos de 

estudos.  

Assimilar abrange o entendimento de que conhecer algo incide em dar 

significado sobre o que o sujeito percebe. Nunes e Silveira (2011. p.92) 

complementam que: 

  

Em contato com um novo objeto ou fato a criança o investiga e tenta dar um 
sentido ao que percebeu imprimindo uma lógica própria para conhecer. 
Deste modo, incorpora a situação ou objeto a seus esquemas mentais, não 
sendo necessário recorrer a outros mecanismos para compreender a 
situação. 

 

Em sequência vem o mecanismo de acomodação, para Mota e Pereira 

(2019), este ajuda na reorganização e na alteração dos esquemas mentais já 

assimilados pelo sujeito a fim de fazer um ajuste para cada conhecimento novo 

adquirido acomodando-se às estruturas cognitivas existentes. Desta forma, pode-se 

dizer que a adaptação é a estabilidade entre assimilação e acomodação trazendo 

modificação no sujeito. 

Portanto, para Piaget, o indivíduo se desenvolve a partir do momento em que 

se requer uma adaptação com mais precisão da realidade.  Os esquemas mentais e 

os processos de afetividade da criança terão a tendência de chegar a graus de 

conhecimentos mais desenvolvidos, em funcionalidade da interação 

criança/ambiente/criança. Processos que serão consequência de contínuas 

assimilações e acomodações da interação do indivíduo com os objetos de 

conhecimento. “O ponto do equilíbrio entre a assimilação e a acomodação é o 

mecanismo autorregulador, denominado equilibração” (NUNES; SILVEIRA, 2011. p. 

94). 
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Ressalta o papel do professor como atuante ativo, pertencendo a este 

“mostrar ao aluno que seus esquemas assimilados são insuficientes para atingir o 

equilíbrio permanente” (Pascual, 1999 apud Nunes e Silveira, 2011, p. 96), 

proporcionando atividades criativas, estimulando o pensamento constantemente, 

através de questionamentos, de exemplos e de uma relação pautada no diálogo 

(NUNES; SILVEIRA, 2011). 

Quanto à contribuição do autor supracitado para a educação. Lepre (2008) 

apud Neto e Costa (2017, p. 218) informa que: 

 

[...] a teoria de Piaget é a matriz do Construtivismo, linha teórica proposta 
pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) para o planejamento, 
execução e avaliação das atividades pedagógicas nas escolas brasileiras”. 
No entanto, é importante ressaltarmos que Piaget não teve uma 
preocupação eminentemente pedagógica e sim epistemológica, ou seja, 
esse autor teve como centro de suas investigações o sujeito epistêmico e 
não o sujeito do ensino-aprendizagem. 

  

Nesse sentido, entende-se que Piaget não indicou uma metodologia de 

ensino ou recursos pedagógicos para os educadores, porém trouxe para a educação 

elucidações sobre a forma característica do raciocínio, do desenvolvimento cognitivo 

que as crianças vivenciam nos distintos estágios e situações vivenciais (NETO; 

COSTA, 2017). O educador tem como função mediar essa ampliação cognitiva da 

criança para que se desenvolva a aprendizagem. 

Neto e costa (2017, p. 221) explicam que o enfoque teórico construtivista de 

Jean Piaget “contribuiu para um novo modelo de educação que possibilitou a 

ampliação dos conhecimentos lógicos dos alunos para torná-los capazes de resolver 

os problemas mais complexos”; o método pedagógico do educador constituiria em 

escolher tarefas estimulantes para que gerem o desequilíbrio e reequilíbrio das 

estruturas cognitivas de seus alunos na aprendizagem.  

Piaget destacou em sua teoria o conceito que o próprio indivíduo é o 

construtor de seu conhecimento em volta de seu meio externo e no relacionamento 

interpessoal condições indissociáveis para a ampliação da intelectualidade e 

afetividade, ou seja, mesmo que o destaque esteja na criança, em seus atos e 

habilidades mentais, de forma mútua está em destaque à interação entre os 

indivíduos, assim o educador e as outras crianças da classe são peças essenciais 

para que o conhecimento seja construído (NUNES; SILVEIRA, 2011).  
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Entretanto, não basta que o professor seja conhecedor dos conteúdos 

pedagógicos para o ensino, este também precisa estar consciente das 

particularidades que acompanham todos os estádios de desenvolvimento cognitivo 

de seus alunos. Nunes e Silveira (2011) ressaltam que na teoria de Piaget, até os 

erros do aluno são relevantes, pois através deste a criança desenvolve hipóteses 

para cada situação problemática até que compreenda a resolução de forma mais 

extensa e abstrata. 

 

Quadro 02: Fases do desenvolvimento cognitivo/afetivo em Piaget 
 

 

 

Sensório 

Motor 

(0-2 anos) 

Está dividido em três sub estágios, sendo marcado, inicialmente, por 

coordenações sensoriais e motoras de fundo hereditário (reflexos, 

necessidades nutricionais). Posteriormente ocorre organização das 

percepções e hábitos. Por último, é caracterizado pela inteligência 

prática, que se refere à utilização de percepções e movimentos 

organizados em “esquemas de ação”, que gradativamente vão se 

tornando intencionais, dirigidas a um resultado. A criança começa a 

perceber, gradativamente, que os objetos em sua volta continuam a 

existir, mesmo se não estiverem sob seu campo de visão. 

 

Pré-

Operatório 

(2-6 anos) 

Surgimento da função simbólica, aparecimento da linguagem oral. 

Característica egocêntrica em termos de pensamento (centrado nos 

próprios pontos de vista), linguagem e modos de interação. A lógica 

do pensamento depende da percepção imediata, não sendo 

possíveis operações mentais reversíveis.  

 

Operatório 

Concreto 

(6-11 anos) 

Pensamento mais compatível com a lógica da realidade, embora 

ainda preso a realidade concreta. Reversibilidade de pensamentos 

(uma operação matemática, por exemplo, pode ser reversível). 

Compreende gradativamente noções lógico-matemáticas de 

conservação da massa, volume, classificação, etc. O egocentrismo 

diminui, surgindo uma moral de cooperação e de respeito mútuo 

(moral da obediência).  

Operatório 

Formal 

(a partir dos 

11,12 anos) 

Pensamento hipotético-dedutivo. Capacidade de abstração. 

Egocentrismo tende a desaparecer. Construção da autonomia, com 

avanços significativos nos processos de socialização. 
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Fonte: (NUNES;SILVEIRA, 2011). 
 

Na sequência abordaremos Vygotsky, sua teoria propõe que desde ao nascer 

à criança tem o seu desenvolvimento, decorrente de um procedimento de 

assimilação que ela atinge dos significados culturais em sua volta, o que a levará de 

modo eminente à humanização nos aspectos da linguagem, consciência e atividade, 

evoluindo-se de ser biológico para sócio histórico (VYGOTSKY, 1999, apud, 

NUNES; SILVEIRA, 2011). 

Partindo desse entendimento Coelho e Pisoni (2012) mencionam que para o 

autor o indivíduo traz consigo ao nascer somente as funções psicológicas básicas 

(memória, atenção, percepção e pensamento) que posteriormente sofrerão 

modificação a partir da aprendizagem do meio cultural, para funções psicológicas 

superiores (comportamento intencional, a abstração, a conscientização, a atenção, a 

memória e a linguagem) responsáveis pela ação comportamental de forma 

consciente, a ação intencional e o livre-arbítrio do sujeito sobre as particularidades 

das ocasiões e do ambiente atual. 

A construção do psiquismo do indivíduo é continuamente intercedida pelo 

outro que sugere, demarca e atribui significações à realidade. Nesse sentido a 

imaturidade dos sujeitos ao nascimento, aos poucos se apropriam das 

características do funcionamento psicológicas, comportamentais e culturais 

(COELHO; PISONI, 2012). 

 Para o teórico supracitado, Rocha (2011) explica que o contexto histórico 

social e o desenvolvimento do indivíduo encontram-se totalmente interligados, 

tornando-se indissolúvel. O formato de tentativa de transmissão de pensamentos, 

experiências e a cultura dos adultos às crianças desde o seu nascimento confirmam 

envolvimento interativo entre ambos, consequentemente vão se formando os 

processos mentais e psicológicos mais elaborados complexamente, inicialmente são 

denominados inter-psíquicos, por serem divididos na interação com outros 

indivíduos e no decorrer do crescimento da criança esses processos tornam-se intra-

psíquicos. Neste sentido Vygotsky (1978, apud Rocha, 2011, p. 03) explica que: 

 

Cada função no desenvolvimento cultural de uma criança aparece duas 
vezes: primeiro no nível social e mais tarde, no nível individual, primeiro 
entre pessoas (interpsicológico) e depois dentro da criança 
(intrapsicológico). Isso se aplica igualmente a toda atenção voluntária, à 
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memória, à formação de conceitos. Todas as ações mentais superiores se 
originam como relações reais entre pessoas. 

 

Neste contexto a aprendizagem ocorre de forma contínua e está pautada no 

contato com outras pessoas, Neto e costa (2017) complementa que Vygotsky 

defende o pensamento que não existe um desenvolvimento completo e premeditado 

que adentra o ser humano com o decorrer dos anos. Mas, a aprendizagem vem por 

intermédio dos relacionamentos interpessoais, o ambiente cultural e o 

amadurecimento do organismo. 

Rocha (2011) menciona que para Vygotsky, a aprendizagem da criança vem 

bem antes da aprendida na escola, ou seja, nenhum indivíduo vai para a escola e 

começa do zero, ocorre o contrário, a criança já possui uma bagagem de seu 

contexto familiar, algo precedente, existindo a possibilidade de prosseguimento ou 

não. Assim, a aprendizagem não se fundamenta no período escolar, para o autor há 

uma diferenciação entre o conhecimento que a criança aprende antes de frequentar 

a escola e o que aprende durante o período escolar. 

Partindo desse pressuposto Vygotsky (2010) apud Rocha, (2011), sugere em 

sua teoria a análise de duas vertentes do assunto: a relação entre aprendizagem e 

desenvolvimento geral e após as particularidades inter-relacional no período escolar. 

Em relação às particularidades, menciona com convicção que “Nenhuma 

aprendizagem deve estar coerente com o nível de desenvolvimento da criança, logo, 

existe uma relação entre os níveis de desenvolvimento e a capacidade potencial de 

aprendizagem da criança” (VYGOTSKY, 2010 apud ROCHA, 2011, p. 07). 

Os níveis de desenvolvimento na teoria de Vygotsky conforme Coelho e 

Pisoni (2012) são denominados em Desenvolvimento Real, referente a situações, 

habilidades, ações que a criança realiza de forma independente, e o 

Desenvolvimento Potencial, referente tudo o que a criança poderá concretizar com a 

ajuda de outra pessoa, ressalta-se a importância das experiências, uma vez que a 

criança desenvolve seu aprendizado por meio da conversação, da cooperação e 

repetição. 

A extensão entre os dois níveis de desenvolvimentos se titula como Zona de 

Desenvolvimento Potencial ou Proximal, refere-se ao tempo que a criança se 

prevalece de um ‘apoio’ até que consiga concretizar o que se deseja ou determinada 

atividade por conta própria. Desta forma, Vygotsky assegura que “aquilo que é zona 
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de desenvolvimento proximal hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã – 

ou seja, aquilo que uma criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de 

fazer sozinha amanhã” (VYGOTSKY, 1984 apud COELHO; PISONI, 2012, p. 148). 

Quanto à contribuição do autor para a educação Neto e Costa (2017) frisa 

que Vygotsky é destacado como um dos principais interacionistas que analisaram as 

funções psicológicas dos sujeitos; trouxe a relação da atuação da criança em 

transformar sua relação com os assuntos de estudos e, sendo a constituição da 

inteligência da criança, desenvolve a personalidade. O educador poderá ser quem 

media o processo de ensino e aprendizagem por meio da Zona de Desenvolvimento 

Proximal, a extensão entre o nível de desenvolvimento real e o potencial.  

Destacou a importância do brinquedo, onde a criança pode alcançar seus 

anseios através da imaginação. Desta forma a brincadeira torna-se uma estratégia 

imprescindível para promover o desenvolvimento infantil, tendo grande valor na zona 

proximal, principalmente o brincar de ‘faz de conta’. Essas estratégias são utilizadas 

geralmente na educação infantil, momentos onde as crianças desenvolve a 

linguagem, tendo a capacidade de conectar-se no mundo da imaginação, desta 

forma consegue estabelecer as regras de maneira real para seu cotidiano 

(COELHO; PISONI, 2012).  

 Parafraseando Coelho e Pisoni (2012), Vygotsky trouxe a importância do 

papel da escola, tendo em vista que a criança desenvolverá através do ambiente 

escolar o conhecimento que não está conexo diretamente à rotina diária na fase de 

amadurecimento, que são os conceitos científicos que serão adquiridos na escola. 

Desta forma, a instituição escolar fundamentalmente traz a responsabilidade de 

formar o conhecimento científico, ajustando à criança de forma sistemática. 

Chamou atenção que a assiduidade da criança na escola não garante o 

aprendizado, que está sujeito a todo o contexto do indivíduo dentro ou fora do 

contexto escolar. Neste sentido, Coelho e Pisoni (2012, p. 150) ressalta que:  

 

O trabalho pedagógico deve estar associado à capacidade de avanços no 
desenvolvimento da criança, valorizando o desenvolvimento potencial e a 
zona de desenvolvimento proximal. A escola deve estar atenta ao aluno, 
valorizar seus conhecimentos prévios, trabalhar a partir deles, estimular as 
potencialidades dando a possibilidade de este aluno superar suas 
capacidades e ir além ao seu desenvolvimento e aprendizado. Para que o 
professor possa fazer um bom trabalho ele precisa conhecer seu aluno, 
suas descobertas, hipóteses, crenças, opiniões desenvolvendo diálogo 
criando situações onde o aluno possa expor aquilo que sabe. 
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Desta forma, entende-se que o acompanhamento e aperfeiçoamento do 

professor ao conhecer as características contextuais de seus alunos são 

imprescindíveis quanto aos objetivos e planejamento das avaliações.  

O próximo teórico citado é Skinner, sua teoria é de base comportamental, 

onde defende que o fator ambiental é fundamental para a criança no processo de 

aprendizagem, para seu desenvolvimento e a forma de como interage no contexto 

vivencial. Tendo em vista que a maneira de se comportar e agir dos indivíduos são 

mensuráveis, trás a possibilidade de medir, comparar e avaliar estas diversidades 

comportamentais (NETO; COSTA, 2017).  

Os mesmos autores, explicam que para esta linha teórica a forma de 

aprender e adquirir conhecimento provém do processo estímulo-resposta (S-R) 

juntamente com a atuação da criança, objetivando adquirir novas ações 

comportamentais ou alterar as que já predominam, já que o ato de ensinar procede 

da maleabilidade e planejamento de situações reforçadoras pelas quais o aprendiz é 

movido à aquisição ou modificação comportamental. 

Para Skinner, a aprendizagem está relacionada à modificação de 

comportamento através do processo de condicionar a criança com estímulos no 

ambiente e por reforçar os comportamentos que se pretendem (Ostermann e 

Cavalcanti, 2011), assim as escolas objetivam o domínio sobre o comportamento da 

criança em relação ao objetivo, ou seja, controlar o meio que o indivíduo está 

inserido para garantir a influência em seu comportamento.  

O processo de condicionar ou condicionamento operante para Skinner refere-

se ao comportamento produzido pela alteração no ambiente associado a suas 

consequências, se estas forem agradáveis aumentará a probabilidade deste 

comportamento voltar a acontecer (reforço); entretanto, se produzirem 

consequências aversivas, será menos provável que tal comportamento se repita 

(MYERS, 1999). 

Referente o conceito de reforço por sua vez, Catania (1999) explica que para 

a linha teórica de Skinner, pode ser positivo ou negativo: será positivo quando é 

acrescentado um estímulo, e negativo, quando há a retirada de um estímulo. O 

reforço é um comportamento recompensador que tenderá sempre a aumentar a 

probabilidade de um determinado comportamento voltar a se repetir. 

Desta forma, Ostermann e Cavalcanti (2011) afirmam que para Skinner a 

maneira que o indivíduo se comporta é o resultado de estímulos ambientais 
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dominados através de reforços que incidem com a resposta ou em sequência. Para 

o autor, a metodologia para ensinar incide nos processos técnicos que sejam 

suficientes e que possam controlar o meio em que o indivíduo está inserido, para 

garantir o repasse e o recebimento do conhecimento. Desta forma, o educador 

precisa em primeiro plano modelar as respostas, adequando o que pretende instruir, 

objetivando alcançar o comportamento apropriado por meio do domínio dos 

processos técnicos de ensino.  

Modelar ou modelagem para Skinner é: 

 

Um procedimento em que recompensas, como o alimento, gradativamente 
orientam o comportamento de um animal para um comportamento desejado 
[...] assim entendemos que, com base no comportamento existente, quanto 
mais se aproximar do comportamento desejado, será liberado o reforço para 
que haja o condicionamento (MYERS, 1999, p.180).  

  

Neste sentido, o professor pode modelar o comportamento, modificando 

gradativamente, para os comportamentos desejados, por meio de reforços positivos 

e negativos, como já explicado acima. Entende-se que o aprendiz está maleável ao 

método de ensino manipulado pelo educador e tende a responder de acordo com o 

que é sugestionado (NETO; COSTA, 2017). 

Quanto sua contribuição para a educação, Ostermann e Cavalcanti (2011) 

ressaltam que Skinner dentro do behaviorismo (estudo do comportamento) se 

destacou com maior influência em explicar o processo de ensinar e aprender no 

contexto escolar. No Brasil, sua influência teórica se deu por volta dos anos 50, 

porém inserida de forma mais efetiva no término dos anos 60. 

De acordo com Neto e Costa (2017, p. 219) a abordagem teórica de Skinner 

também trouxe distinta contribuição para o processo de educação: 

 

Com controle e organização das situações de aprendizagem, elaboração de 
tecnologias de ensino, métodos de instrução e ensino programado em 
computadores que trouxe muitos avanços no processo de aprendizagem 
para testes em concursos, vestibulares e simulados eletrônicos. 

    

Por fim, na compreensão de Skinner a forma como o indivíduo aprende tem 

direta ligação com a mudança de comportamento, neste sentido, um ensino 

funcional dependerá do planejamento das condições estimulantes, a fim que o 
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aprendiz evolua durante o processo de aprendizagem, diferentemente de como 

iniciou (OSTERMANN; CAVALCANTI, 2011). 

Desta forma, a pesquisa realizada sobre os teóricos mais influentes na prática 

pedagógica e a percepção sobre a contribuição de suas ideias e teorias referente ao 

entendimento do desenvolvimento do indivíduo para o processo de 

ensino/aprendizagem, ressalta a extrema importância para que o educador 

compreenda e se aprimore nas teorias da psicologia da aprendizagem, a fim de 

melhor compreender seu método de ensino.  

Neto e Costa (2017, p. 223) complementam que: 

 

Ao estudar e compreender as teorias da aprendizagem, melhora-se e 
aperfeiçoa-se a compreensão acerca de como se dá o processo de ensino-
aprendizagem, pois permitem um exame geral do quadro educacional, de 
modo que possam integrar diferentes abordagens que melhor se adaptam 
aos trabalhos pedagógicos. Sabe-se que nenhuma teoria da aprendizagem 
desenvolvida irá esgotar e fornecer um entendimento total do assunto, 
porque a ciência é uma área do conhecimento que está em constante 
transformação. 

 

Diante do exposto, compreende-se que para desempenhar um trabalho 

assertivo e produtivo, o profissional, neste caso o professor,  precisa estar em 

constante busca de conhecimento e capacitação, levando em consideração seu 

importantíssimo papel influenciador a fim promover a aprendizagem. 

 

1.1.2 Dificuldade de Aprendizagem 

 

Definir dificuldade de aprendizagem é complexo devido a influência de 

variações teóricas oriunda de diversos pesquisadores na área da biologia, 

psicologia, educação, psicopedagógica etc. É necessário assimilar que o ato de 

aprender necessita de uma atitude que sempre prevê dificuldades, pois o não saber 

demanda de esforços do educando e oportunidades necessárias, requer atenção, 

concentração, dedicação aos estudos e tarefas frequentes, afinal de contas, “não 

nascemos prontos” (Cortella, 2009), sempre tem o que aprender.   

Muitas vezes as falhas de aprendizagem podem ser consideradas quando há 

problemas na emissão, integração ou recepção da informação, ou, especialmente, 

quando há um bloqueio de percepção e memória (BARBOSA, 2006). 
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 Durante muitos séculos introduziram-se diferentes abordagens e 

perspectivas dados ao tema, decorrendo esse período ocorreu um aumento das 

possibilidades a serem conceituadas a respeito do assunto e cada vez mais áreas 

de estudos se uniram na investigação em busca de uma solução (SÁNCHEZ, 1998 

apud BOSSOLAN, 2011). 

O autor supracitado relata que a primeira ciência a fundamentar os estudos 

na área foi à medicina, mais notadamente a neurologia. Neste contexto foram 

estudados pacientes portadores de algum tipo de lesão decorrente de acidente, que 

haviam perdido alguma habilidade, ou seja, as prováveis dificuldades expostas por 

eles eram impreterivelmente ligadas a essa lesão. Esses primeiros estudos 

discutiam as dificuldades dentro de uma ótica médica onde se julgava que as 

dificuldades originariam, eram déficits ou problemas de ordem neurológica. 

Essa concepção preponderou por muitos anos, sendo que apenas em um 

momento posterior surgiram evidências em alguns pacientes que não aprendiam ou 

que tinham sua capacidade de conhecimento prejudicada, porém os seus problemas 

não podiam ser referidos a uma disfunção neurológica, como se presumia 

anteriormente. A partir deste momento, psicólogos e educadores aprofundam 

estudos no que diz respeito às dificuldades de aprendizado e passam a aprimorar, 

simultaneamente com médicos, programas de recuperação e auxílio a esses 

pacientes. Contudo, quando se analisa os nomes de grande realce no assunto 

durante esse período de pesquisas, vê-se que a maioria pertence a médicos 

neurologistas (SÁNCHEZ, 1998 apud BOSSOLAN, 2011).  

Ainda de acordo com Sánchez (1998 apud Bossolan, 2011), apesar dos 

muitos anos de análise e de estudos, disseminados pelo mundo, só em 1963 se 

iniciou a fundação do campo das dificuldades de aprendizagem como área de 

estudo, bem como sua unificação terminológica. O início dessa nova área ocorreu 

nos Estados Unidos e Canadá, explanando posteriormente ao resto do mundo. 

Um aprendiz precisa fazer várias combinações e conexões para aprender e 

conseguir utilizar suas capacidades criativas para expor e expressar bem a sua 

linguagem. Deste modo será capaz de assimilar, explorar o que recebeu de um 

preceptor e elaborar perguntas para que, junto com o preceptor, seja capaz de 

comunicar as dúvidas referentes ao que não conseguiu compreender (BARBOSA, 

2006). 
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 Ainda Barbosa, 2006 afirma que as dificuldades de aprendizagem acontecem 

quando o aluno, na sua timidez, não consegue dimensionar e exprimir o que 

compreendeu da explicação do professor e, vitimado pelo medo, prefere o silêncio. 

Por sua vez, querendo concluir o assunto e cumprir o planejamento ou por não ter a 

devida percepção do que ocorre em sala, o professor prossegue com o conteúdo. 

Assim, é retirada do aluno que apresentou dificuldade de aprendizagem a 

possibilidade de se enriquecer de conhecimentos. Esse fato, possivelmente, será 

gerador de indisciplina, pois o assunto não atrai o aluno, ou não tem significado para 

ele. 

Ainda, Tabile e Jacometo (2017), esclarece que as dificuldades de 

aprendizagem podem ser compreendidas como empecilhos ou bloqueios, que o 

aluno se depara durante o processo de escolarização, diante aos conteúdos 

indicados. Podendo ser momentâneas ou por longo período, com menor ou maior 

intensidade, trazendo como consequência a reprovação, baixo rendimento, demora 

no período de tempo para aprender, intervenção especializada e em alguns casos, a 

evasão escolar. 

Os casos momentâneos, Bossolan (2011) relata que se referem ao 

aparecimento sintomático que compromete o desenvolvimento de certa habilidade, 

entretanto não há um comprometimento permanente, nem neurológico ou físico, 

como acontece nos casos permanentes, ou de longo período, direcionados à 

educação especial. 

Torna-se importante ressaltar a diferenciação entre Dificuldade de 

Aprendizagem e Transtorno de Aprendizagem. Osti (2012 apud Barbosa, 2015) 

explica que a diferenciação é bem tênue, e frisa que os transtornos de 

aprendizagem se apresentam de maneira mais intensa acompanhada a um 

comprometimento de origem neurológica e orgânica maior A dificuldade de 

aprendizagem, entretanto, provém de problemas como a ausência motivacional, 

estímulo, dificuldade em adaptar-se, neste caso a problemática não é 

exclusivamente da criança, sendo assim, podem ser trabalhadas no contexto 

escolar, todavia quando não há uma intervenção adequada, pode-se evoluir para um 

transtorno. 
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1.1.3  Fatores que Envolvem as Dificuldades de Aprendizagem 

          

Os fatores que envolvem as dificuldades de aprendizagem, conforme Rotta; 

Ohlweiler; Riesgo (2016) podem ser classificados em Fatores relacionados com a 

escola; Fatores relacionados com a família e Fatores relacionados com a criança. 

  

1.1.3.1 fatores relacionados com o ambiente escolar 

 

Para os autores Rotta; Ohlweiler; Riesgo (2016), esses fatores referem-se às 

condições físicas em sala de aula, como: local limpo, seguro, ventilado, com 

iluminação adequada e com um número adequado de alunos por sala. Também as 

condições pedagógicas no sentido de disponibilidade de recursos didáticos 

apropriados para a faixa etária da turma, recurso pedagógico ajustado com a 

necessidade do aprendiz, otimização da carga horária, do turno escolar e 

preocupação com o intercâmbio entre escola e a família. Ressaltando que “as 

condições em casa e na escola, na verdade, podem fazer a diferença entre uma leve 

deficiência é um problema verdadeiramente incapacitante” (SMITH; STRICK, p. 30, 

2001). 

Quanto às condições do corpo docente: refere-se ao fator motivacional, a 

dedicação, qualificação profissional e remuneração compatível. Levando em 

consideração que estas situações impactam na atuação do professor e na forma de 

se relacionar com seus alunos. Rotta; Ohlweiler; Riesgo (2016) ressaltam que os 

baixos salários fazem com que o professor precise trabalhar em dois ou três turnos, 

não sobrando tempo suficiente para se dedicar a um grupo de alunos. 

Em complemento, Smith e Strick (2001) ressaltam que o contexto escolar tem 

extrema influência no aparecimento das dificuldades de aprendizagem, e para que 

os alunos se desenvolvam intelectualmente, não depende apenas de estarem 

prontificados e de suas capacidades para o aprendizado, mas os envolvidos no 

contexto escolar precisam gerar tais processos, a fim de oportunizar esse 

desenvolvimento. 
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1.1.3.2 fatores relacionados à família 

 

Para Rotta, Ohlweiler e Riesgo (2016) destacam-se a Escolaridade dos Pais, 

principalmente a da mãe, visto que em diversas pesquisas, exerce uma função 

principal em estimular a criança para uma melhor envoltura com os estudos. 

Também O hábito de Leitura no ambiente familiar é um diferencial para estimular a 

criança para o contexto pedagógico. Condições Socioeconômicas: renda familiar 

escassa, histórico familiar com usuários de substâncias ilícitas, álcool, desemprego, 

comportamento disfuncional, ambiente hostil estão constantemente atrelados ao 

fracasso escolar. 

Neste contexto, as crianças desprovidas de recursos apropriados, uma rotina 

organizada em relação às horas e local para dedicar-se aos estudos, assim como 

aquelas sem estímulo nenhum, ambos as situações reduzem significativamente as 

oportunidades para que a criança supere a dificuldade que enfrenta na 

aprendizagem (SMITH; STRICK, 2001). 

As autoras supracitadas ressaltam que as situações problemáticas familiares 

de baixo poder aquisitivo, mudanças de domicílio, desavença entre familiares e 

doenças, resultam em Estresse Emocional para a criança podendo tirar o foco e 

interesse pelos conteúdos escolares. 

No aspecto de Desagregação da Família, Rotta; Ohlweiler; Riesgo (2016) 

explicam que se refere à separação dos pais ou em constantes litígios pode gerar 

influência negativa no desempenho da criança na escola. Os autores ressaltam 

ainda a importância dos familiares estarem atentos aos hábitos de estudos, cuidados 

com a alimentação, com as atividades de lazer e da qualidade de sono da criança, 

de maneira que a rotina escolar seja encarada como pertencente a sua realidade 

natural e não como punição. 

Desta forma entende-se que o contexto familiar tem suma importância na 

qualidade da aprendizagem da criança, um clima agradável onde exista estimulação, 

amparo e meios de incentivo tende a desenvolver aprendizes bem mais acessíveis e 

maleáveis. 

Ainda neste contexto, Smith e Strick (2001, p. 31) complementam que: 

  

Além disso, as crianças que recebem um incentivo carinhoso durante toda a 
vida tendem a ter atitudes positivas, tanto sobre a aprendizagem quanto 
sobre si mesmas. Seu espírito de “Eu posso fazer isso” as ajuda a 
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enfrentarem os desafios e superarem os obstáculos. Essas crianças 
buscam ou encontram modos de contornar as deficiências, mesmo quando 
são bastante graves. “É fácil reconhecer as crianças que realmente têm 
famílias envolvidas e incentivadoras”, diz uma professora de educação 
especial. “Embora tenham dificuldades de aprendizagem, elas veem a si 
mesmas como basicamente competentes e bem-sucedidas”. Ao contrário, 
as crianças que foram privadas de um ambiente estimulante nos primeiros 
anos enfrentam muitos obstáculos desanimadores, mesmo quando não 
apresentam tais deficiências. Esses jovens, em geral, adquirem mais 
lentamente as habilidades cognitivas básicas. Eles têm fracas habilidades 
sociais e tendem a comunicar-se mal. Não usam suas capacidades 
intelectuais em seu benefício e podem mostrar pouca curiosidade ou 
interesse por aprender, não possuem autoconfiança. 

  

Portanto, fica claro que as crianças, mesmo aquelas que possuem algum tipo 

de deficiência, porém que convivem em um ambiente familiar saudável, acolhedor e 

funcional, de forma a produzir meios para que ela se desenvolva fortalecida nos 

vínculos afetivos, terá como resultado não só uma melhor adaptação na vida escolar 

durante todo o seu percurso acadêmico, mas também repercutirá para sua 

construção como sujeito psicossocialmente saudável. 

  

1.1.3.3 fatores relacionados com a criança 

 

Rotta; Ohlweiler; Riesgo (2016) pontuam que se faz necessário a distinção 

dos problemas fisiológicos de forma geral entre os transtornos de origem 

psiquiátrica, deficiência mental e as patologias neurológicas. 

Os autores ressaltam que entre problemas fisiológicos ganham destaque os 

de origem sensorial, que são responsáveis pela aferência perceptivas apropriada, 

visual ou auditiva.  As dificuldades neste sentido podem vim da hereditariedade, 

anomalia genética ou contraídas, e se apresentam de forma aguda ou crônica. 

Como exemplo de dificuldade de aprendizagem de forma contraída, com maior 

incidência estão às infecções de vias aéreas “as otites crônicas, as amidalites e as 

sinusites que, atrapalhando a percepção auditiva, interferem no processo. A criança 

que não escuta bem frequentemente parece desatenta e inquieta” (ROTTA; 

OHLWEILER; RIESGO, 2016, p. 99). 

         Quanto às dificuldades visuais os autores trazem o estrabismo, miopia, 

astigmatismo e hipermetropia. Estas debilidades podem interferir na contribuição 

sensorial visual apropriada, desta forma fica evidente que tanto a percepção auditiva 

quanto a visual necessitam estar incluídas no exame da criança em idade escolar. 
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 1.1.3.4  problemas psicológicos 

 

Neste contexto, Gómez e Terán (2009 apud Barbosa, 2015, p. 14) afirmam 

que as crianças externalizam as emoções em variados momentos como: “divórcios, 

problemas familiares, superproteção, rivalidade entre irmãos, morte de pessoas 

próximas, situações novas etc.” Precisa-se dar atenção ao que a criança demonstra, 

procurando um meio para prestar auxílio para que consiga o manejo e a elaboração 

desses acontecimentos, visto que podem interferir diretamente na aprendizagem e 

em outros aspectos da criança. Especialmente na autoestima, ansiedade e a 

capacidade de adaptarem-se às situações de forma positiva ou negativa. 

Em complemento, Bossolan (2011) relata que assim como as situações 

emocionais podem contribuir para que a criança desenvolva alguma dificuldade de 

aprendizagem, também a própria dificuldade em si, ocasionada por outros motivos 

podem produzir problemas de origem psicológica nas crianças, trazendo ainda 

maiores prejuízos. 

O início da vida escolar por si só, já é um momento difícil para criança em 

desenvolvimento contínuo. Obviamente que qualquer situação já presente de base 

psicológica, poderá servir de agravo. “Entre essas situações, por serem as mais 

frequentes, destacam-se a timidez, a insegurança, a ansiedade, a baixa-autoestima, 

a necessidade de afirmação e a falta de motivação” (ROTTA; OHLWEILER; 

RIESGO, 2016, p. 100). 

 

1.1.4 Manejo da Criança com Dificuldades de Aprendizagem 

  
 
1.1.4.1 fatores para diagnóstico 

 

Rotta; Ohlweiler; Riesgo (2016), explicam para chegar a um diagnóstico de 

dificuldade de aprendizagem, deve-se levar em conta os aspectos de origem 

Orgânicas, que se estende da integridade dos órgãos dos sentidos a problemas de 

desnutrição; Aspectos Específicos de ajustamento perceptomotoras, intimamente 

relacionados com condições de lateralidade mal constituída e ausência de esquema 

corporal; Aspectos Psicógenos e Ambientais. 

Desta forma, entende-se que para o atendimento das crianças com 

dificuldade de aprendizagem, conforme aos autores supracitados, o ideal é que haja 
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uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar, a fim oferecer um atendimento integral, 

comunicação e colaboração entre os profissionais envolvidos no tratamento visando 

à evolução e o bem estar da criança. 

Ainda, para os autores, a equipe especializada para fornecer os atendimentos 

necessários dependendo da demanda deve ser composta de: 

“Pedagogo, Pediatra, Neuropediatra, Psicólogo, Psiquiatra infantil, Fonoaudiólogo, 

Otorrinolaringologista, Oftalmologista, Educador especial, Fisioterapeuta, Terapeuta 

Ocupacional e Assistente Social” (ROTTA; OHLWEILER; RISGO, 2016, p. 101). 

Neste sentido, Estanislaw e Bressan (2014), complementam que para o 

diagnóstico referente a dificuldade de aprendizagem também podem ser realizadas 

entrevistas com os familiares responsáveis pela criança e com os professores, 

aplicação de questionário e escala de sintomas para os pais e professores 

preencherem. 

Ainda, os autores supracitados ressaltam que é de suma importância que o 

professor esteja atento ao aluno, para que consiga relatar as atividades e conduta, 

disponibilizando exemplos objetivos para a família e aos especialistas da área da 

saúde a fim de contribuir para o processo diagnóstico. 

Assim, a intervenção com as crianças que apresentam dificuldade de 

aprendizagem compreende várias vertentes de profissionais qualificados, para 

atuarem de maneira distinta quando houver uma demanda específica. Neste sentido, 

Rotta; Ohlweiler; Risgo (2016, p. 101) exemplificam que: 

  

Sensitivo-Sensoriais, que devem ser atendidas pelo fonoaudiólogo, pelo 
otorrinolaringologista e pelo oftalmologista; Perceptomotoras, atendidas pelo 
psicopedagogo, pelo psicomotricista e pelo terapeuta ocupacional; Motoras, 
atendidas pelo fisioterapeuta, pelo psicomotricista e pelo terapeuta 
ocupacional; Emocionais atendidas pelo psicólogo e pelo psiquiatra; 
Sociais, atendidas pelo assistente social, que procura entre os órgãos 
governamentais a possibilidade de apoio à família. 

 

Cabe ressaltar que para o tratamento se tornar eficaz é necessário um 

trabalho em conjunto entre a equipe de profissionais especializados, a escola com 

destaque a família. Visto que além da criança apresentar problemas referentes à 

aprendizagem, a família também se sente fragilizada diante a situação desfavorável, 

demonstrando sua insatisfação à criança. Desta forma, é de suma importância que o 
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profissional, proporcione meios citados no subtítulo abaixo, para que haja a 

superação para ambas as partes (OHLWEILER; RISGO, 2016). 

 

1.1.5    A família 
 

O primeiro contexto ambiental que o indivíduo conhece e com o qual interage 

é a sua família. A organização familiar é constituída em volta de valores sociais e 

culturais, que vão sendo repassada a nova geração dentro deste contexto, fatores 

que justificam a forma de como o indivíduo interage em seu meio e se constrói como 

sujeito. As necessidades do aluno não podem ser encaradas unicamente em função 

das aprendizagens acadêmicas, mas em uma perspectiva globalizante, onde aluno, 

escola e família se adaptam mútua e progressivamente (PICANÇO, 2012). 

O envolvimento da família no contexto escolar é uma grande temática nos 

dias de hoje, esse envolvimento tem relação direta na vida da criança em seu 

processo de aprendizagem, trazendo consigo consequências que podem perdurar 

para a vida inteira tanto de forma funcional quanto disfuncional. 

Neste aspecto, Marques (2001 apud Picanço, 2012), complementa que os 

pais exercem sobre a criança uma influência desencadeadora na captação das 

informações da realidade, na aquisição de regras e comportamentos assertivos, no 

despertar para o conhecimento a construir a intelectualidade e na ampliação do 

desejo em aprender. 

Entretanto, de acordo com Oliveira e Araújo (2010) apesar da escola 

disponibilizar o acesso aos pais, há reclamações de professores em relação à falta 

de interesse dos mesmos, em obter informações, dar apoio e participar na vida 

escolar de seus filhos, direcionando somente a escola como fonte de educação, 

incluindo as DAs. 

O ambiente escolar tende a proporcionar a criança na fase de escolarização, 

a captação de conhecimento agrupado no contexto científico. Por outro lado, é no 

contexto familiar que a criança aprende a se socializar, “isto é, sua inclusão no 

mundo cultural mediante o ensino da língua materna, dos símbolos e regras de 

convivência em grupo, englobando a educação geral e parte da formal, em 

colaboração com a escola" (POLONIA; DESSEN, 2005 apud OLIVEIRA; ARAÚJO, 

2010, p. 101). 
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Cabe ressaltar que as crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem, 

de acordo com Smith e Strick (2001) tendem a sofrer com detrimento da autoestima, 

sentimentos de incapacidade e desamparo. Relacionados ao insucesso escolar, a 

rejeição por outros colegas e de si mesma e por não conseguirem suprir aos anseios 

dos pais, assim o papel interventivo da família deve ser em procurar expressar-se de 

maneira a incentivar a criança com atitudes positivas, frisar que é possível ter bom 

êxito e procurar meios para prestar apoio. 

Visto que o comportamento dos pais tem significativo peso na autoestima da 

criança que apresenta problemas escolares, o não incentivo, demonstração de 

descrédito, palavras negativas tendem gerar e elevar o sentimento de impotência e 

ao fracasso escolar (SMITH; STRICK, 2001). 

Desta forma, entende-se que a função dos responsáveis no contexto familiar 

deve ter como base o acolhimento, demonstrações de amor e compreensão. Polity 

(2001, apud Santos et al., 2010, p. 10) ressalta que: “É essencial que as crianças 

recebam apoio dos pais, pois com suporte emocional desenvolvem base sólida e 

senso de competência que as levam a uma autoestima satisfatória”.  

Assim, os familiares necessitam tomar para si a responsabilidade para 

contribuir, bem como a escola. Levando em consideração que a criança não 

escolheu estar nesta posição, sendo a maior prejudicada neste contexto. Cabe 

ressaltar que as DA’s apresentam-se no intercâmbio da criança e o meio com o qual 

interage. 

Os autores supracitados frisam que a aceitação dos envolvidos no contexto é 

encarada como processo extremamente importante para a evolução da criança 

frente às DA’s, pois como já explicado, a ausência de acolhimento e compreensão 

tendem a ampliação das dificuldades e potencializam os sentimentos de fracasso, 

influenciando na construção da autoestima e na interação social da criança. 

Desta forma, Stevanato (et al., 2003 apud Rabelo, 2017) complementam que 

a intervenção para reparar a forma disfuncional da criança com DA sobre como se 

vê, também está na participação dos familiares em apoio nas atividades da escola e 

em proporcionar a inserção da criança no ambiente escolar junto aos professores e 

outros colegas de classe a fim da mudança do autoconceito no decorrer do 

enfrentamento de sua dificuldade. 

Portanto, entende-se que a família tem um papel fundamental no 

enfrentamento da criança que sofre com algum tipo de DA. Pais acolhedores, 
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compreensíveis, interessados, envolvidos com as tarefas escolares tendem a 

contribuir de forma significativa não só com a evolução da criança na aprendizagem, 

mas na construção de sua individualidade como sujeito biopsicossocial. Desta 

forma, todos devem trabalhar na intervenção de forma conjunta: equipe escolar, 

equipe de especialistas da saúde (quando solicitados) e especialmente a família, a 

fim de promover as melhores possibilidades de enfrentamento principalmente para a 

criança.  

 

1.1.6 A contribuição da Psicologia 

 

Pesquisas envolvendo jovens na faixa etária de 7 a 14 anos verificaram que 1 

a cada 8 alunos matriculados na rede de ensino possui algum tipo de dificuldade que 

explica a necessidade de atendimento especializado na área de saúde mental 

(ESTANISLAW; BRESSAN, 2014). 

Segundo esses autores, jovens que sofrem por transtornos mentais mostrar-

se com mais frequência rendimento acadêmico abaixo do esperado, evasão escolar 

e envolvimento com problemas legais, o número de alunos com problemas 

emocionais e comportamentais vem causando preocupação aos educadores, que 

nos últimos anos, passaram a evidenciar altos índices de afastamento do trabalho. 

Ainda, para os autores supracitados, programas de avaliação/detecção 

precoce poderiam modificar o curso de quadros de transtornos mentais, evitando 

seu envolvimento ou amenizando sua intensidade depois de instalados. Desta 

forma, capacitar os educadores em saúde mental pode ter grande valor. O trabalho 

integrado entre professores e profissionais da saúde mental tem favorecido a 

sociedade com ambientes escolares que promovem saúde e com resolução de 

problemas menos complexos, dentro da própria escola, reduzindo os 

encaminhamentos por serviços especializados. 

Para a Organização Mundial de Saúde - OMS (2019), o sistema escolar 

passou a ser destacado como o principal núcleo de promoção e prevenção de saúde 

mental (e geral) para crianças e adolescentes, atuando no desenvolvimento de 

fatores de proteção, e na redução de fatores de riscos ligados à saúde mental. É de 

suma importância, que se desenvolvam mais trabalhos como este, visto que a 

escola concentra em si, grande parcela de jovens, por várias horas do dia. 
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Neste contexto, é necessário que haja uma interação entre psicólogo e 

professor, a fim de trabalharem juntos tendo em vista que ambas são peças 

fundamentais para fortalecer os métodos de ensino mais assertivos para que se 

promova a aprendizagem das crianças, levando em consideração a experiência de 

vida, a fase de aprendizagem e desenvolvimento, quais procedimentos mais 

funcionais a serem utilizados no momento (SANTOS et al., 2010).  

Ainda para aos autores supracitados, o psicólogo e o professor além de 

utilizarem os meios mais apropriados para cada demanda específica, também 

podem em conjunto desenvolver projetos na rede escolar e fazer parcerias com 

outros órgãos com objetivo de atender às situações emergentes referentes aos 

problemas durante o processo de escolarização infantil. 

Desta forma, Santos (et al., 2010) ressaltam que cabe ao psicólogo como 

contribuição avaliar juntamente com o corpo pedagógico e o professor as situações 

problemáticas mencionadas e debater os casos objetivando um entendimento 

quanto a situação, fatores relacionados e o ambiente onde é percebido o problema, 

não deixando de fora todas as circunstâncias que envolvem as dificuldades de 

aprendizagem, assim sendo, esta parceria contribui para que juntos possam 

construir algo novo que permita ao aluno alcançar resultados mais funcionais no 

processo de escolarização. 

Em complemento, Andrada (2005, p. 198) menciona que: 
 

[...] o Psicólogo Educacional precisa criar um espaço para escutar as 
demandas da escola e pensar maneiras de lidar com situações que são 
cotidianas. Precisa criar formas de reflexão dentro da escola, com todos os 
sujeitos (alunos, professores e especialistas) para que se possa trabalhar 
com suas relações e paradigmas. Ele precisa ouvir os alunos, o que 
pensam sobre sua escola e sua turma. Isso pode ser feito através de 
desenhos ou pedindo para que escrevam o que pensam, sentem, como 
percebem sua turma e sua escola. É igualmente necessário ouvir os 
professores, suas demandas e fazê-los participar dos atendimentos com as 
crianças, repensando novas práticas e novos olhares sobre o aluno que 
chama do problema. Assim, o psicólogo educacional não cairá em 
armadilhas do tipo não sei mais o que fazer, dê conta desse problema para 
mim. [...] chamar a família do aluno com dificuldades a fim de junto com a 
família, refletir sobre a função desta dificuldade neste momento do ciclo vital 
da família e criar estratégias para possibilitar o sucesso da criança. 
Confrontar família e professor quando necessário, criando um espaço de 
diálogo franco acerca das dificuldades de todos, não só do aluno, diluindo 
nos sistemas a culpa pelo fracasso escolar. Assim, outra armadilha é 
enfraquecida: a culpa sempre é da família. 
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Neste contexto, entende-se que é imprescindível ao psicólogo fortalecer um 

vínculo confiável com o professor e a família do aluno referente aos problemas 

encontrados e juntos formularem um modo de intervir mais assertivo, visto que tanto 

o método de ação do psicólogo como do professor, com suporte da família, são 

indispensáveis para a resolução dos problemas emergentes. 

Também é importante ressaltar que o psicólogo escolar de acordo com 

Santos (et al., 2010) não deve ter como foco somente as dificuldades dos alunos e 

de seus professores no ambiente de aprendizagem, todavia precisa disponibilizar 

apoio a individualidade do professor que se angustia não só por situações geradas 

pelo ofício, mas também de origem pessoal. 

Referente às angústias pessoais, os autores supracitados explicam que o 

psicólogo pode realizar trabalho em grupo ou individual, a fim de dar suporte as 

essas necessidades que permeiam a atuação do professor no processo de ensino e 

a resistência resultante das frustrações e dos problemas relacionados com a 

profissão. 

Ainda para os autores, a contribuição do psicólogo está no acompanhamento, 

na sugestão de meios mais assertivos a fim de resolver problemas emergentes no 

ambiente escolar ajudando os envolvidos na identificação dos fatos e as prováveis 

intervenções dando suporte no decorrer dos processos, em consequência poderá 

produzir uma nova forma de entender as situações que ocorrem neste contexto, haja 

vista que em muitas dessas situações, a grande dificuldade está  na forma de como 

se percebe os fatos. 

Neste momento é importante destacar que o psicólogo que assume uma 

posição de questionamento, curiosidade e “acima de tudo assumindo uma posição 

de não saber, pode criar junto à equipe uma estratégia de intervenção colaborativa, 

onde todos têm influência sobre o aluno, assim como sofrem influência mutuamente” 

(ANDRADA, 2005, p. 199). 

Também cabe ressaltar que a interação do psicólogo/professor/psicólogo, 

deve ser onde cada profissional respeite, considere e valorize a função do outro, as 

experiências adquiridas nas vivências juntamente ao contexto escolar e aos alunos. 

Desta forma ambos profissionais alcançarão mais autonomia, consideração em suas 

tarefas e agilidade na resolução de problemas que surgem na escola se atuarem em 

integração conjunta (SANTOS et al., 2010). 
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É necessário ter o cuidado em distinguir os problemas de aprendizagem a fim 

de que se obtenham as melhores soluções possíveis, não descartando as 

possibilidades nos variados contextos, pois nem todo comportamento fora do padrão 

está relacionado exclusivamente no próprio aluno (ANDRADA, 2005). 

Desta forma, o psicólogo poderá partir de uma investigação minuciosa 

através da avaliação psicológica, pois de acordo com a Cartilha do Conselho 

Federal de Psicologia (2013, p. 13) diz que: 

  

A avaliação psicológica é um processo técnico e científico realizado com 
pessoas ou grupos de pessoas que, de acordo com cada área de 
conhecimento, requer metodologias específicas. Ela é dinâmica e constitui- 
se em fonte de informações de caráter explicativo sobre os fenômenos 
psicológicos, com a finalidade de subsidiar os trabalhos nos diferentes 
campos de atuação do psicólogo, dentre eles, saúde, educação, trabalho e 
outros setores em que ela se fizer necessária. Trata-se de um estudo que 
requer um planejamento prévio e cuidadoso, de acordo com a demanda e 
os fins para os quais a avaliação se destina. 

  

Neste sentido, Pereira (2016), complementa que no contexto escolar, o 

método para o começo da avaliação está em captar informações referentes à 

desenvoltura da criança nas tarefas escolares, de como se comporta em variadas 

situações dentro e fora da escola, somando-se a entrevista psicológica, a 

observação comportamental e a utilização de instrumentos de testagens 

psicológicas quando necessário. 

Estes instrumentos são destinados para a mensuração das características 

individuais do sujeito ou para a verificação das reações comportamentais diante as 

determinadas situações.  Ao passar dos anos, sua estrutura foi se adequando a 

partir da demanda da sociedade, utilizado para diagnóstico nos contextos: clínico, 

escolar e organizacional (ANASTASI; URBINA, 2000). 

Existe uma gama variada de testes psicológicos que de acordo com Pasquali 

(2001), diferenciam-se em: Testes Psicométricos onde seguem um padrão em suas 

atividades, correção e interpretação com a possibilidade para os profissionais 

capacitados chegarem a um resultado final igual, e Testes Projetivos, onde se 

constituem por atividades não estruturadas de maneira que a interpretação dos 

resultados irá depender amplamente da capacitação e habilidade do aplicador. 
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         Para que o sujeito se sinta motivado a responder aos testes de maneira 

equivalente aos objetivos das técnicas, Anastasi e Urbina (2000) frisam que o 

psicólogo precisa desenvolver primeiramente, o rapport que significa criar um clima 

de empatia e confiabilidade. 

Também se devem levar em consideração alguns aspectos importantes 

como: o estado emocional do examinado, as condições do espaço físico em geral e 

a própria postura do examinador como profissional, visto que a desenvoltura do 

examinado frente a um teste, não dependerá exclusivamente de suas aptidões, 

porém de todo o contexto que se apresenta (PASCOLI, 2001). 

Portanto, conforme o levantamento das hipóteses, os meios interventivos 

podem mudar: de forma diretiva grupal, como forma de apoio mútuo, dar outro 

significado a maneira como a criança se percebe em comparação aos colegas que 

não apresentam uma dificuldade de aprendizagem. Também o método interventivo 

pode ser acertado de forma semanal, tanto com os profissionais educadores a fim 

de formularem estratégias a serem utilizadas em aula, quanto com os alunos de 

forma individual, podendo ser utilizados jogos, papel, lápis de cor, lápis, revistas etc., 

para estabelecimento de vínculo, fundamental para o processo de intervenção 

(ANDRADA, 2004). 

Conforme Rebelo (2017) ressalta que, as intervenções de forma grupal 

podem trazer mais benefícios para a criança com DA, pois fortalece a interação 

social, a autovalorização de pertencimento grupal, evolução na habilidade social, 

cognição e na linguagem. Também se observa que a destreza de cada integrante do 

grupo coopera para a conclusão das atividades sugeridas. Ferreira (2010 apud 

Rebelo, 2017) reafirma que a união de conhecimento resulta em mais sabedoria e 

produtividade. É necessário desvendar novos meios compartilhando e agregando 

com o outro, destacando as habilidades já desenvolvidas e não a DA, para que a 

criança consiga vencer seus obstáculos. 

Este tipo de intervenção grupal é defendido por Vygotsky (1998 apud Neto e 

Costa, 2017) onde o processo de aprender está inteiramente ligado a interação 

social. Onde não existe uma construção de conhecimento já determinada no 

decorrer dos anos, esta construção para a aprendizagem surge do amadurecimento 

fisiológico, a convivência cultural e a interação social. 

Outro meio pelo qual o psicólogo pode intervir nos casos de DA, segundo 

Rebelo (2017) é através da motivação e aprendizagem, com base teórica no 
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behaviorismo, onde há uma busca de domínio no ajuste comportamental. Neste 

contexto interventivo, precisa-se desenvolver no aluno métodos de autorregulação e 

metacognição (consciência de si próprio quanto sua forma de aprender), para que se 

sinta motivado em adquirir conhecimento. 

Neste modelo interventivo, Ostermann e Cavalcanti (2011) explicam que para 

Skinner, modificar o comportamento será por meio de circunstâncias que venham a 

estimular as crianças com DA, onde o método de condicionar se dá por meio de 

reforçar as novas respostas que se objetivam frente à superação no aprendizado. 

Outro modelo interventivo está em táticas de autorregulação tendo base na 

teoria cognitivista, como a Teoria do Processo de Informação, onde o aluno 

consegue pensar sobre sua própria forma de aprender (metacognição) em 

consonância com as informações propícias, desta maneira tendem a progredir, para 

este deve-se considerar fatores da fase de desenvolvimento e função da memória 

(REBELO, 2017). 

Ostermann e Cavalcanti (2011), explicam que para Piaget, o desenvolvimento 

cognitivo infantil é realizado por meio dos processos de esquemas de Assimilação 

mental para interagir com o seu meio, quando a pessoa por algum motivo não 

assimila alguma circunstância, há uma desistência ou  modificação mental, processo 

chamado de Acomodação, que por sua vez, induz a  produção de novos esquemas 

assimilativos que geram o desenvolvimento cognitivo implicando na aprendizagem. 

Em relação à intervenção com a família no contexto escolar, Andrada (2004, 

p. 07)  utiliza a abordagem sistêmica, utilizando as técnicas de: “Reflexão Textual; 

Questionamento Circular; Elaboração de Hipóteses, Construção de Genograma; 

Conotação Positiva, Reenquadre do Sintoma; Integridade de Subsistemas e 

Prescrição de Tarefas”. 

A autora explica que Reflexão Textual refere-se na reinserção da criança nos 

ambientes onde permeia, especialmente dentro do contexto familiar e escolar, com 

objetivo de compreensão sintomática da DA com base nos relacionamentos 

estabelecidos. O Questionamento Circular refere-se à análise sintomática, onde os 

sintomas não são apenas da criança, mas de seu contexto. Desta forma, a 

integração familiar assume o papel e a responsabilidade em coparticipar dos 

sintomas. Esta técnica é a ponte para desenvolver hipóteses. 

Na Elaboração das Hipóteses de trabalho, estas precisam ser elaboradas 

juntamente com os sujeitos que abrangem o problema, ou seja, a família dentro de 
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sua realidade em métodos de análises recorrentes. A autora complementa a 

confecção de um Genograma (representação familiar através de gráfico) para 

facilitar a observação da postura familiar, histórico, formação vínculos entre os 

membros. Com este recurso podem vir a tona histórias similares referentes às DAs e 

seus pontos de vista frente ao problema. 

A Conotação Positiva refere-se em acrescentar ao sintoma algo positivo no 

contexto familiar. De acordo com Piszezman (1999 apud Andrada, 2004, p. 13), 

“essa técnica tem o mérito de permitir o acesso ao sistema familiar. A total aceitação 

do sistema familiar capacita o terapeuta a ser aceito no jogo familiar, uma etapa 

necessária para mudar o jogo por meio do paradoxo”. Assim a conotação positiva 

permite a família uma construção de outros significados para a DA- que seria o 

Reenquadre dos Sintomas. Esta técnica proporciona a família “novas possibilidades 

de alterar suas condutas estruturais e interagir uns com os outros em novas bases” 

(PISZEZMAN, 1999 apud ANDRADA, 2004, p. 14). 

Por fim, a técnica de Prescrever Tarefas, a qual é explicada por Andrada 

(2004, p. 14) da seguinte forma: 

 

[...] nesse caso tarefas cognitivas, como a leitura sistemática de livros de 
histórias com a criança, o uso de jogos educativos uma vez por dia, ou 
atividades com palavras e números, é uma estratégia que além de modificar 
padrões relacionais aumentam as chances de a criança sair do seu papel 
de “filho com problemas”, uma vez que estará mostrando suas 
potencialidades cognitivas com atividades que vão além do caderno. 

        

Esta técnica além de estimular a criança, desenvolver e superar a DA, 

também auxilia no fortalecimento do vínculo familiar, uma vez que o envolvimento da 

família abre a perspectiva de uma nova visão acerca da capacidade da criança e da 

problemática em si. Onde a responsabilidade não está somente na criança, esta 

permeia todos os indivíduos nos contextos onde a criança está inserida. 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

A pesquisa foi de origem bibliográfica, que se se refere a uma revisão literária 

em cima das principais abordagens teóricas onde se baseiam cientificamente os 

trabalhos. Este levantamento pode ser realizado através de livros, artigos de jornais 

ou revistas, periódicos, meios eletrônicos, internet e entre outros (PIZZANI et al., 

2015). 

         Neste sentido, Boccato (2006 apud Pizzani et al., 2015, p. 54) explica que: 

  

[...] a pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) 
por meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as 
várias contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o 
conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque e/ou 
perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura científica. Para 
tanto, é de suma importância que o pesquisador realize um planejamento 
sistemático do processo de pesquisa, compreendendo desde a definição 
temática, passando pela construção lógica do trabalho até a decisão da sua 
forma de comunicação e divulgação. 

  
A pesquisa bibliográfica possui múltiplos objetivos como: promover 

conhecimento sobre uma específica área do saber; facilitar assimilação para escolha 

dos meios, tecnologias a serem empregados pelo pesquisador e oferecer elementos 

científicos para toda a construção do trabalho. 

A natureza desta pesquisa foi por método qualitativo, onde Marconi e Lakatos 

(2011 apud Balena, 2013, p. 156) explicam que tal método: “preocupa-se em 

analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do 

comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre investigações, 

hábitos, atitudes e tendências de comportamento etc.”. 

Teve como objetivo descritivo, a descrição de fenômenos na realidade, juízos, 

crenças, comportamentos ou visando estabelecer ou desvendar a existência de 

relações dos acontecimentos (BALENA, 2013). Em complemento Raupp e Beuren 

(2004 apud Balena, 2013, p. 157) ressaltam que a pesquisa descritiva “[...] significa 

identificar, relatar, comparar, entre outros”. 

Os levantamentos da pesquisa bibliográfica foram realizados no segundo 

semestre nos meses 09, 10, 11 e 12/2019. Por meio do curso de Psicologia, 

ministrado pela Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), sob a orientação 

da professora especialista e psicóloga Vivian de Lemos Estrowispy, na revisão dos 
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conteúdos pesquisados citados no conjunto do trabalho e professora Sônia de 

Fátima Gonçalves, na orientação referente à metodologia. 

A fonte da pesquisa foi através da investigação em livros, dissertação de 

mestrado, artigos científicos, cartilha, trabalhos de conclusão de cursos, consultas a 

materiais bibliográficos elaborados por pesquisadores ou profissionais que tratam do 

assunto sobre a DA e fatores que rodeiam esta temática, os quais estão 

disponibilizados na internet, em meios eletrônicos e  livros físicos, os quais são 

discriminados detalhadamente no referencial bibliográfico. 

Após o processo de ampla pesquisa, partindo dos dados teóricos, prosseguiu-

se com a análise meticulosa e reflexiva das informações documentais geradas e 

discussão dos resultados. 
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3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Ao abordar o tema sobre Dificuldade de Aprendizagem na fase de 

escolarização infantil deve-se ter o entendimento de todo o processo que constitui a 

aprendizagem. Primeiramente há de se perceber a fase de desenvolvimento em que 

a criança se enquadra, e, a partir desse pressuposto produzir métodos de 

intervenção contribuindo para a aprendizagem e bem estar do aluno. 

Com base na pesquisa realizada pode-se ter um entendimento acerca do 

processo de desenvolvimento e aprendizagem humano, através dos principais 

teóricos do desenvolvimento citados como influentes na educação brasileira, entre 

diversos, foram destaques Wallon, Piaget, Vygotsky e Skinner. Cada teórico trouxe 

grande contribuição para educação em explicar os fatores pelos quais os indivíduos 

aprendem. 

Para o francês Henri Wallon a criança tem sua aprendizagem relacionada às 

dimensões: Afetiva, onde explica que este, é o centro na formação do conhecimento 

desde o nascimento e através da interação afetiva com seu meio a criança 

desenvolverá suas funções cognitivas; Dimensão Motora que é a forma em que se 

expressa à afetividade por gestos, expressões faciais e oscilação corporal, o 

movimento corporal proporciona a regulação, modulação e produção dos estados 

emocionais; Dimensão Cognitiva ou Inteligência: se processa por intermédio da fala 

e da linguagem. Sendo que a linguagem e a cultura transmitem ao pensamento 

instrumentos para seu enriquecimento (CHIARATTI; GONÇALVES; RICIERI, 2014) 

Na teoria de Piaget, pode-se compreender que a aprendizagem vem através 

da interação ativa entre o meio físico e social, por meio dos sucessivos mecanismos 

biológicos que se adaptam progressivamente: Equilibração refere-se ao surgimento 

de uma necessidade do sujeito que causa um desajuste, impulsionando um 

movimento a fim de restabelecer o equilíbrio. Quando se alcança a resolução do 

problema, se restabelece o equilíbrio; Assimilação refere-se na aquisição de 

conhecimento e habilidade, por meio de como entende-se mentalmente todas as 

informações ambientais, sociais, natureza etc. E Acomodação refere-se a uma 

adaptação dos esquemas mentais já assimilados produzindo novos conhecimentos. 

         Vygotsky trouxe a compreensão que a aprendizagem ocorre desde do 

nascimento, na forma de como a criança assimila os significados culturais em sua 

volta. O autor explica em sua teoria que o indivíduo nasce apenas com as funções 
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psicológicas básicas (memória, atenção, percepção e pensamento). Estas, 

posteriormente serão modificadas a partir da aprendizagem do meio cultural, para 

funções psicológicas superiores (comportamento intencional, a abstração, a 

conscientização, a atenção, a memória e a linguagem) -  responsáveis pela ação 

comportamental de forma consciente. Desta forma, a aprendizagem vem por meio 

da interação da criança e seu meio cultural. 

Skinner explicou que a aprendizagem é o resultado de estímulos ambientais. 

Onde os estímulos geram respostas juntamente com a atuação da criança, 

objetivando adquirir novas ações comportamentais ou alterar as que já predominam. 

A aprendizagem está relacionada à modificação de comportamento: ao processo de 

condicionar a criança com estímulos no ambiente e por reforçar os 

comportamentos.  

Portanto, com a análise dos autores, pode-se dizer que a aprendizagem é um 

processo dinâmico onde a criança adquire novos saberes por meio das experiências 

originadas pelos fatores: afetivo, motor, cognitivo, interação social, amadurecimento 

biológico, meio cultural e estímulos ambientais. 

Após o entendimento de como ocorre à aprendizagem, entende-se que a 

dificuldade de aprendizagem pode ser uma falha em um ou mais desses fatores, 

onde a criança expressa no contexto escolar uma inabilidade desproporcional 

referente aos outros colegas na assimilação dos conteúdos científicos. 

Em concordância com os teóricos da aprendizagem já mencionados, Rotta; 

Ohlweiler; Riesgo (2016) explicaram de forma sucinta que para os casos de DA 

podem ser consideradas os fatores relacionados com a escola, família e com a 

própria criança. 

Diante desses fatores os professores desempenham um papel extremamente 

importante em promover conhecimento às crianças que apresentam algum tipo de 

dificuldade, para cada teoria do desenvolvimento. 

Na teoria de Wallon, o professor deve ter a consciência de seu próprio papel 

na aprendizagem da criança, bem como nas fases de desenvolvimento infantil, para 

que consiga aproveitar cada momento, respeitando o ritmo de cada um, observando 

suas habilidade e necessidades. O professor deve levar em consideração o 

conhecimento que a criança já adquiriu em seu meio de convívio a fim de utilizá-los. 

Visto que a aprendizagem, para o autor, ocorre em momentos de afeto, 

expressado pelas emoções, o professor tem como papel oferecer outros métodos 
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para auxiliar as crianças com dificuldades de aprendizagem a superá-las, tratando o 

aluno com compreensão, proporcionando um ambiente acolhedor, livre de gritos e 

pressões, disponibilizando tempo necessário para o aprendizado e criando métodos 

mais assertivos conforme a necessidade da criança. 

De acordo com a pesquisa realizada, o professor precisa ter um cuidado para 

não fazer interpretações equivocadas baseadas em um ponto de vista adulto, por 

exemplo em relação ao seu comportamento, se a criança se movimenta de 

determinada maneira, esta pode ser julgada pelo adulto de forma completamente 

diferente as intenções da criança. Sendo que a expressão corporal voluntária 

contribui para seu desenvolvimento (Alfandéry, 2010). O educador necessita 

desenvolver a destreza na observação dos sinais. 

Havendo entendimento e consideração do professor pelas fases de 

desenvolvimento da criança, existe uma maior probabilidade que a aprendizagem 

aconteça satisfatoriamente (Estephane, 2018). Considerando que as crianças 

também são capazes de construir seu próprio conhecimento, pois a aprendizagem 

surge dos acontecimentos processados mentalmente, e a criança já traz algum 

conhecimento extraído de sua interação cultural, bem como noções de tempo e 

espaço e sensibilidade. Aqui cabe ao professor apenas mediar durante este 

processo. 

O papel do professor quanto à aprendizagem na teoria de Piaget, é de forma 

atuante e ativa, cabendo-lhe “mostrar ao aluno que seus esquemas assimilados são 

insuficientes para atingir o equilíbrio permanente” (Pascual, 1999 apud Nunes; 

Silveira, 2011, p. 96). O educador precisa propor atividades criativas, para estimular 

o pensamento de forma constante, levantando questionamentos, trazendo 

exemplificações, interagindo com a criança sempre na base da conversa (NUNES; 

SILVEIRA, 2011). 

A contribuição de Piaget para a educação foi no sentido de explicar as 

características do desenvolvimento cognitivo infantil em suas determinadas fases e 

experiências de vivenciar, resta ao professor o papel de mediar essa ampliação 

cognitiva da criança para que se desenvolva a aprendizagem. Contribuindo para que 

tenha capacidade de resolver situações mais difíceis, assim a maneira de transmitir 

conhecimento do professor seria em propor afazeres estimulantes que suscitam o 

desequilíbrio e reequilíbrio das estruturas cognitivas das crianças em sala de aula. 
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Em sua teoria Piaget trouxe que um mesmo indivíduo pode construir seu 

próprio conhecimento por intermédio de seu meio externo e no relacionamento 

interpessoal, resultando na ampliação da intelectualidade e afetividade, refletindo de 

forma direta na aprendizagem.  

Neste contexto, o professor precisa promover um bom relacionamento tanto 

com a criança, bem como da criança com os outros colegas de classe, contribuindo 

com as relações interpessoais no contexto escolar. 

Desta forma o professor além de conhecer as técnicas de ensino, precisa se 

atentar para as fases de desenvolvimento de seus alunos bem como para as 

características singulares que estas trazem. Ressaltando a importância não só dos 

acertos, mas também dos erros cometidos pelas crianças na realização das tarefas, 

pois por intermédio deste, surgem as suposições para resolvê-los até que se 

desenvolva a compreensão resolutiva mais ampla. 

 Para Vygotsky, a aprendizagem ocorre no contato recorrente com outros 

indivíduos em que a criança depende inteiramente de contato interpessoal, Mais 

uma vez o professor se destaca em proporcionar essa interação da criança que 

apresenta DA com todos os envolvidos no ambiente escolar. Ressaltando a inclusão 

social, tendo em vista que as crianças com DA tendem a se isolar dos outros 

colegas por não se sentirem aceitas.  

Cabe ressaltar que é no ambiente escolar que a criança desenvolverá o 

conhecimento científico, assim o professor deve pacientemente fazer essa inserção 

do aluno ao saber, sistematicamente. 

O professor precisa desenvolver meios para que seus alunos aprendam, um 

destes pode ser através do brincar. Vygotsky destacou a importância do brinquedo, 

onde a criança pode alcançar seus anseios através da imaginação. Desta forma a 

brincadeira torna-se uma estratégia imprescindível para promover o 

desenvolvimento infantil, tendo grande valor na zona proximal, principalmente o 

brincar de ‘faz de conta’, tendo a capacidade de conectar-se no mundo da 

imaginação, desta forma consegue estabelecer as regras de maneira real para seu 

cotidiano (COELHO; PISONI, 2012). 

Visto que, o fato da criança frequentar de forma assídua a escola, não garante 

que está aprendendo, neste caso o professor tem como função avaliar o 

aprendizado, mediando o processo de ensino e aprendizagem por meio da Zona de 

Desenvolvimento Proximal, que é a extensão entre o nível de desenvolvimento e o 
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potencial. Desta forma, entende-se que o acompanhamento e aperfeiçoamento do 

professor ao conhecer as características contextuais de seus alunos são 

imprescindíveis quanto aos objetivos e planejamento das avaliações. 

         Skinner traz o enfoque sobre a maneira que o indivíduo se comporta - que é o 

resultado de estímulos ambientais dominados através de reforços que incidem com 

a resposta ou em sequência. Desta forma, o professor precisa em primeiro plano 

modelar as respostas, adequando ao que se pretende instruir, objetivando alcançar 

o comportamento apropriado por meio do domínio dos processos técnicos de 

ensino. Estes processos devem ser satisfatórios para ter um controle sobre o 

ambiente dos alunos para confirmação da aprendizagem. 

O professor tem uma função totalmente ativa neste ponto de vista teórico, 

visto que a criança está flexível ao método de ensino manipulado pelo educador e 

tende a responder de acordo com o que é sugestionado. Sendo assim, o professor 

pode promover a aprendizagem modelando o comportamento menos assertivo 

gradativamente até que se alcance o que se deseja, por meio de reforços e 

estímulos (NETO; COSTA, 2017). 

Através deste estudo fica claro o papel e a responsabilidade do professor em 

promover, mediar e facilitar a aprendizagem. Assim ressalta-se a importância do 

educador ter ciência dessas teorias, a fim de compreender as fases do 

desenvolvimento infantil, utilizando meios adequados para o desenvolvimento, 

técnicas, materiais pedagógicos, tarefas que provoquem o interesse pelo 

aprendizado. Um ambiente estimulante e acolhedor, onde a criança se sinta bem em 

estar, pertencente a um grupo, envolvida afetivamente, onde consiga aprender 

através das experiências, dos acertos e dos erros. Para que consiga vencer suas 

dificuldades, o professor deve trabalhar em suas potencialidades. 

Referente à inserção do profissional psicólogo no contexto escolar, através 

deste trabalho notou-se a grande importância devido aos problemas emergentes 

dentro deste contexto, visto que as intervenções precoces frente aos quadros de DA 

poderiam reduzir as consequência emocionais que acarretam, além de melhorar o 

quadro sintomático. 

Quanto à contribuição do psicólogo, Andrada (2004, p. 199) traz que: 

 

A participação do Psicólogo Educacional está no cotidiano da escola, nas 
reuniões de conselho de classe, onde poderá estabelecer novas maneiras 
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de olhar os alunos, evitando rótulos, diagnósticos imprecisos e hipóteses 
únicas. Deverá também participar do processo de construção do Projeto 
Político Pedagógico da escola. Estudar e investigar o histórico escolar deste 
aluno indesejado ajuda muito, às vezes sua história de fracasso escolar é 
proveniente de outras instituições e pode ser revertido se toda a equipe de 
profissionais se reconhecerem como agentes de transformação social. 

 

Neste sentido, o psicólogo deve atuar juntamente com os outros profissionais, 

para criar estratégias interventivas adequadas visando o envolvimento de todos, a 

fim de proporcionar o melhor tratamento frente à criança com DA.  

 Desta forma, o psicólogo utilizará meios técnicos e científicos da psicologia 

como investigação para diagnosticar a DA e formular a intervenção adequada. Para 

o procedimento, poderá ser realizada uma avaliação psicologia como meio de 

levantamento de dados, aplicação de testes quando necessário, entrevistas e 

questionários com pais, professores e o próprio aluno, observações onde a criança 

interage, atendimentos grupais ou individuais, a fim de trabalhar o estado emocional 

fragilizado em consequência de suas dificuldades.  

Além disso, escuta com os professores e encaminhamentos a outros 

profissionais quando necessário, para que o aluno possa receber todo suporte que 

necessita. Também promover atendimento na escola com as famílias das crianças 

com DA, través da abordagem sistêmica. 

 Constatou-se através deste trabalho, a importância de intervir junto à família 

das crianças que apresentam DA, tendo em vista a importância e responsabilidade 

que exercem no estado emocional da criança. A intervenção neste sentido é para 

trazer a conscientização da família quanto a sua coparticipação nos sintomas 

apresentados pela criança, onde a DA não pertence somente a ela, e sim a todo o 

contexto que a influência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho apresentou o tema “Dificuldade de aprendizagem: o papel do 

professor e a contribuição da psicologia”. Através do qual trouxe a compreensão da 

aprendizagem e desenvolvimento humano, segundo a rica contribuição dos teóricos 

da aprendizagem em destaque: Wallon, Piaget, Vygotsky e Skinner. 

Após o estudo, nas teorias dos autores supracitados, constatou-se que o 

processo de aprendizagem ocorre de forma dinâmica, onde a criança consegue 

adquirir novos conhecimentos em resultado da afetividade, motricidade, cognição, 

interação social, maturação biológica, meio cultural e estímulos ambientais. 

Desta forma conclui-se que a dificuldade de aprendizagem ocorre quando um 

ou mais destes processos estão disfuncionais, em consequência a criança 

externaliza no ambiente escolar uma inabilidade significativa e desproporcional 

levando em consideração a fase de seu desenvolvimento, em assimilar os 

conteúdos científicos. De forma compacta, pode-se dizer que os fatores que 

interferem no processo de aprendizados estão relacionados ao ambiente familiar, 

escolar e, ou características da própria criança. 

Por meio da análise criteriosa com base nos teóricos da aprendizagem 

citados neste trabalho, ficou clara a função do professor e sua importante missão 

quanto educador.  

Para Wallon, o professor deve ter a consciência de sua influência sobre a 

aprendizagem da criança, conhecer as fases do desenvolvimento infantil, 

respeitando o ritmo de cada criança, observando suas habilidade e necessidades. O 

professor deve levar em consideração o conhecimento prévio adquirido no meio 

cultural da criança, aqui destaca-se o afeto na aprendizagem. O professor tem como 

papel oferecer outros métodos para auxiliar as crianças com DA a superá-las, 

demonstrando ao aluno compreensão, um ambiente acolhedor, sem gritos e 

pressões, proporcionado tempo necessário para o aprendizado e criando métodos 

mais assertivos conforme a necessidade da criança. Ainda, cuidar para não fazer 

interpretações equivocadas baseadas em um ponto de vista adulto, quanto ao 

comportamento espontâneo da criança, que é importante para seu desenvolvimento. 

O educador necessita desenvolver a sensibilidade na observação dos sinais. 

Na teoria de Piaget, o papel do professor, é de forma diretiva, onde mostra ao 

alunos que seus esquemas assimiladores não são suficientes para atingir o 
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equilíbrio  de forma permanente este, precisa propor atividades criativas, para 

estimular o pensamento de forma constante, levantando questionamentos, trazendo 

exemplificações, interagir com a criança sempre na base da conversa. 

Precisa propor afazeres que estimulem e suscitam o desequilíbrio e 

reequilíbrio das estruturas cognitivas das crianças em sala de aula. Aqui também 

pontua-se a afetividade refletindo na aprendizagem. Neste contexto o professor 

precisa cultivar um bom relacionamento tanto com a criança, quanto da criança com 

os colega, contribuindo com as relações interpessoais no contexto escolar. Também 

precisa ter conhecimento das fases de desenvolvimentos e encarar os erros das 

crianças na realização das atividades como parte importante para desenvolver a 

aprendizagem. 

Para Vygotsky, onde a base da aprendizagem está no contato social 

recorrente. O professor tem um papel de socializador para a criança com DA com 

todos os indivíduos da escola. Ressaltando a inclusão social, tendo em vista que 

estas tendem a se isolarem dos outros colegas por não se sentirem aceitas. Visto 

que é no ambiente escolar que a criança desenvolverá o conhecimento científico, o 

professor deve pacientemente fazer essa inserção do aluno ao saber 

sistematicamente, fazendo uso do brincar e se certificar de que a criança está 

aprendendo. Precisa ter conhecimento das características contextuais de seus 

alunos para só então traçar objetivos e planejamento das avaliações. 

Para Skinner, o comportamento humano é resultado dos estímulos 

ambientais em decorrência de situações reforçadoras que resultam nas respostas. 

Desta forma entende-se que criança está flexível ao meio de ensino manipulado 

pelo professor e tende a responder de acordo com o que lhe é sugerido. Assim, o 

professor pode modelar o comportamento gradativamente até que se alcance o que 

se deseja por meio de reforços e estímulos promover a aprendizagem. 

Portanto constatou-se que o papel do professor está muito além de produzir 

em seus alunos o conhecimento científico, este, como educador tem a linda missão 

e privilégio de participar, auxiliar, conduzir e promover o desenvolvimento do 

indivíduo como cidadão biopsicossocial, ensinamentos que levarão para toda a sua 

vida.  

Quanto à inserção da Psicologia, compreendeu-se a importância da deste 

profissional no ambiente escolar, pois com sua preparação técnica científica acerca 

da diversidade humana, tende a trazer valiosas contribuições, destacando aqui os 
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casos de DA. Criando junto com a equipe pedagógica, meios interventivos 

adequados para o enfrentamento das DAs e encaminhar aos outros profissionais da 

área da saúde quando necessário . Utilizará meios técnicos e científicos próprios da 

psicologia para prevenção, investigação, diagnóstico e intervenção. Tanto com os 

professores, quanto com os alunos e seus familiares. Visto que a sintomatização da 

criança com DA, não pertence somente a ela, e sim a todo o contexto que a 

influência. 

Através desta pesquisa, emerge a reflexão da importância em ter profissionais 

qualificados para oferecer o melhor serviço possível à pessoa que necessita. Neste 

caso, o contexto escolar, mas precisamente o professor, pois este tem grande 

responsabilidade não só em promover o conhecimento científico, mas produzir ao 

incutir na criança em fase de desenvolvimento o zelo em adquirir conhecimento, a 

fortalecimento afetivo em propor um ambiente agradável, saudável onde esta possa 

interagir como indivíduo social, expressar suas necessidades, estar atento quanto as 

característica individual, trabalhando com as qualidades e ajudando nas limitações 

para que estas se desenvolvam da melhor maneira possível.  

 Quanto ao psicólogo, igualmente deve estar capacitado não somente ao 

conhecimento científico, mas com um olhar diferenciado, humanizado para intervir 

de forma mais assertiva possível, considerando todos os contextos da criança, tendo 

a consciência da importância do trabalho em equipe, não como dono do saber, mais 

como indivíduo que aprende e cresce junto com todos os outros profissionais 

envolvidos com a criança. Tendo como foco o questionamento de laudos errôneos, a 

desconstrução de estigmas, o acolhimento da criança e a capacitação dos 

profissionais despreparados. Enfim, o alvo do psicólogo deve ser o aluno, o qual 

merece o melhor atendimento possível. 

Por fim, evidenciou-se  a extrema relevância desta pesquisa, através desta, 

atingiu-se os objetivos quanto a produção de conhecimento referente a 

aprendizagem da criança, os problemas agregados, o papel do professor, sendo 

este fundamental para o processo de ensino/ aprendizagem. Constatou-se também, 

a contribuição valiosa, dinâmica e fundamental da psicologia neste ambiente. Este 

trabalho teve significativa relevância pessoal, como acadêmica, agregou rico 

conhecimento, como futura profissional e interessada em atuar neste contexto, 

trouxe a reflexão não só da realidade e desafio que acompanha a função do 

psicólogo no ambiente escolar, mas também da beleza e privilégio que há na 
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possibilidade frente aos problemas, poder contribuir, amenizar e participar da 

construção do desenvolvimento humano nesta fase tão importante e apaixonante, a 

infância. 
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