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                                     RESUMO 

 
Na atualidade, é cada vez mais recorrente nos depararmos com 
situações da Aprendizagem e suas Dificuldades, quando nos 
referimos ao desempenho escolar de nossos educandos. A partir 
dessas reflexões, tomamos como objetivo geral deste trabalho: 
Compreender a ação da Pedagogia e como ocorre a aprendizagem 
e quais são as dificuldades da aprendizagem. E como objetivos 
específicos: Refletir sobre o conhecimento e as configurações de 
adquiri-lo ao longo da vida; Identificar as dificuldades de 
aprendizagem a partir da bibliografia específica sobre o tema. A 
Metodologia utilizada foi a Pesquisa Bibliográfica. Assevera-se ao 
final desse estudo, que as dificuldades da aprendizagem, 
infelizmente, estão presentes no cotidiano da aprendizagem, em 
seus múltiplos aspectos, cabendo ao profissional da Pedagogia, da 
Educação Infantil as séries iniciais do Ensino Fundamental – 1º ao 
5º ano, construir ações de superação e a intervenção de outros 
especialistas, que irão auxiliar nessas dificuldades. 
 
Palavras-chave: Pedagogia. Aprendizagem. Dificuldades de 
Aprendizagem.  
  
 
 

ABSTRACT 
Nowadays, it is becoming more and more recurrent that we are faced with situations of Learning 
and its difficulties, when we refer to the school performance of our students. From these reflections, 
we take as general objective of this work: Understanding the action of Pedagogy and how learning 
occurs and what are the difficulties of learning. And as specific goals: Reflect on the knowledge and 
settings of acquiring it throughout life; Identify the learning difficulties from the specific bibliography 
on the subject. The Methodology used was Bibliographic Research. It was asserted at the end of 
this study that, unfortunately, learning difficulties are present in the daily learning process, in its 
multiple aspects, and the Pedagogy and Early Childhood professionals are responsible for the initial 
grades of Elementary School - 1st to 5th year, overcoming actions and the intervention of other 
specialists, who will help in these difficulties. 
 
Keywords: Family - Psychopedagogy – Learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade, é cada vez mais recorrente nos depararmos com situações da 

Aprendizagem e suas Dificuldades, quando nos referimos ao desempenho escolar de 

nossos educandos. Nesse contexto utilizaremos a expressão: “Aprendizagem e suas 

Dificuldades” para nos referirmos as condições biológicas, sociais, relacionais, motoras 

e cerebrais que afetam as capacidades de aprendizado de indivíduos, em termos da 

aquisição, construção e desenvolvimento das funções cognitivas e intelectuais.  

De modo igual, ao falarmos de aprendizagem, podemos relacionar diversas 

variáveis a está ação do aprendente, pois, a aprendizagem ocorre de forma 

contextualizada, ou seja, não está relacionada meramente àquele que aprende ou se 

esforça para aprender, mas aos processos interligados entre aqueles que ensinam e 

aqueles que aprendem.  

Por isso, a aprendizagem é fruto e meio da história de cada sujeito em seu 

contexto familiar, educacional e social. A partir de tais constatações torna-se importante 

refletir sobre o conhecimento e as configurações de adquiri-lo ao longo da vida, e, 

sobretudo, analisar sobre as intervenções da Pedagogia nos processos da 

aprendizagem e suas dificuldades.  

Assim, a Pedagogiaestuda diversos temas relacionados à educação, tanto no 

aspecto teórico quanto no prático.  Desta feita a Pedagogia tem como objetivo principal 

a melhoria no processo de aprendizagem dos indivíduos, através da reflexão, 

sistematização e produção de conhecimentos. Como ciência social, a pedagogia esta 

conectada com os aspectos da sociedade e também com as normas educacionais do 

país. 

 

Acreditamos que precisamos considerar o aluno na sua globalidade, em seu 

contexto sociocultural, sua complexidade recorrendo a um amplo e diverso campo de 

conhecimentos alicerçados em áreas afins, como a Psicologia, a Filosofia, a Sociologia, 

dentre outros. Nessa perspectiva, como o Pedagogo pode contribuir para o processo de 

Aprendizagem e a superação de suas dificuldades? 

Diante disso, acreditamos que o Pedagogo é o profissional da educação que 

buscará compreender as mensagens, muitas vezes implícitas, sobre os motivos que 

levam os aprendizes a obterem resultados insuficientes ao esforço aplicado em sua 

busca pela aprendizagem, seja ela sistemática ou não. Deste modo, como o Pedagogo 

pode intervir nas dificuldades dos processos de aprendizagem? 
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Por isso, cremos que a relevância social desse tema, está relacionada aos 

grandes debates sobre a aprendizagem. Pois acreditamos que um bom e eficaz 

redimensionamento dos recursos educacionais, pode potencializar o processo de 

ensino-aprendizagem, auxiliando o aprendiz. Neste cenário, entra a figura do Pedagogo. 

  

A CONCEPÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 

A aprendizagem é um artifício de alteração do comportamento obtido por 

intermédio da experiência edificada por condicionantes emocionais, neurológicas, 

relacionais e ambientais (SILVA, 2011). Aprender é a conseqüência da influência mútua 

entre composições mentais e o meio ambiente. De acordo com os novos parâmetros 

educacionais, situados na aprendizagem, o docente é co-autor do desenvolvimento da 

aprendizagem dos alunos. Nesse aspecto centrado na aprendizagem, a informação é 

arquitetada e reconstruída continuamente (JOSÉ & COELHO, 1989).  

Possivelmente a aprendizagem é um processo importante do comportamento 

humano, uma vez que tudo que o indivíduo realiza é através da aprendizagem, quando 

bebês, aprendemos a nos comunicar através do choro, posteriormente, a comer, sentar, 

andar, conversar entre muitas outras atividades que realizamos no cotidiano pelo 

mecanismo e o ato da aprendizagem (CARRAHER; SCHLIEMANN, 1983). Segundo 

Visca (1991), a aprendizagem concebe uma edificação intrapsíquica, analisando os 

elementos genéticos e as alterações sucedidas do desenvolvimento da espécie, 

resultantes das precondições biológicas, das categorias afetivas e das conjunturas do 

meio, ou seja, a aprendizagem se resume em sua totalidade aos aspectos do ser 

humano e das suas relações e intervenções no mundo. 

A aprendizagem é complexa, iniciando na fase intra-uterina. Segundo Weiss 

(2003), a aprendizagem é o processo de adaptação e integração do ser humano ao seu 

ambiente. Uma vez que o ambiente não é estático. As conjecturas mais respeitáveis 

sugestivas à analogia entre aprendizagem e o desenvolvimento na infância podem 

incorporar em um esquema trifásico fundamental, que discutiremos distintamente para 

deliberar abertamente suas avaliações básicas. Desta forma, Piaget enfatiza em sua 

teoria a introspecção da criança (a índole do seu pensamento e nas suas fases de 

desenvolvimento). Segundo as teorias piagetianas, é necessário saber como a pessoa 

pensa e que alterações ocorrem no seu pensamento em seus distintos estágios e 

durante as fases do desenvolvimento. 

No entanto, a observação principal, de Piaget, encontrava-se no fenômeno da 

aquisição do conhecimento: não permanecia na criança em si, mas na epistemologia, ou 
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seja, sua investigação estava em torno da descoberta do que é o conhecimento e das 

configurações das quais a criança realiza para chegar ao ápice (PALANGANA, 2001). O 

objeto de informação não está no sujeito nem no meio físico, mas sim no espaço de 

troca. 

Segundo Garcia (1998) e Ross (1979), a dificuldade de aprendizagem é 

considerada por diversos autores como um distúrbio psiconeurológico, conseqüência de 

uma disfunção do sistema nervoso central, ou seja, um comprometimento neurológico 

podendo interferir no processamento de informações e percepção do indivíduo 

resultando na não aprendizagem do mesmo. Alguns autores, por exemplo, Taya (2003), 

determinam que o transtorno de aprendizagem seja uma disfunção neuropsicológica, 

dificuldade que impedem o funcionamento coeso do cérebro em ampliação. Trata-se, 

pois, de uma dificuldade de maturação e no desenvolvimento neuropsicológico.  

O ato de escrever, escutar, falar, realizar cálculos matemáticos, ler e soletrar, de 

acordo com a oitava demarcação, criada em 1977 nos Estados Unidos e gravada 

oficialmente em 1986. Então, refletindo sobre essa orientação, norte-americana, o 

distúrbio de aprendizagem é uma das dificuldades de aprendizagem, uma vez que a 

dificuldade pode estar relacionada a diversos fatores, como físicos, sociais, familiares, 

culturais, escolares, entre outros, segundo Ribeiro (2001).  

 O fracasso escolar pode ocorrer pelo desinteresse, descontrole emocional, 

divergência de cultura e educação familiar, o próprio desrespeito ao professor são 

situações encontradas nas redes educacionais que ainda é um enigma que rodeia o 

ambiente escolar (GARCIA, 1998). Portanto, um único profissional não é necessário 

para analisar estes vários aspectos e fornecer diagnóstico preciso e seguro. Assim, faz-

se necessário a intervenção de uma equipe multidisciplinar e principalmente a 

contribuição de profissionaisatuantes na instituição de ensino, contribuindo de forma 

preventiva e gerando a promoção do conhecimento aos alunos e suas famílias 

(PESTUN, CIASCA, GONÇALVES, 2002).  

Compreendemos que, categorização de níveis de aprendizagem é constante no 

ambiente escolar, principalmente no quesito idade, uma vez que a educação, em nosso 

país, se baseia por série. Sendo assim, os educadores acreditam e são cobrados por 

isto, que o aluno tem um tempo predefinido para adquirir aquele conhecimento, 

conseqüentemente, comparando-o com os demais da mesma série. Acreditamos que, a 

aprendizagem não ocorre por idade e sim por maturação do organismo, sendo que cada 

indivíduo tem seu tempo, e talvez precise de estímulos diferenciados para desenvolver-

se (SOUZA, 1996). 
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O ATO DE APRENDER: O SUJEITO QUE APRENDE 

Acreditamos que, o ato de aprender, pela sua complexidade, exige um estudo e 

reflexão que ultrapassam os caminhos da cognição, se encaminha para o 

afetivo/emocional, mergulha no social, se expande através do cultural, nos deixando 

alertas frente a tal diversidade e às características únicas que possui cada sujeito. Desta 

feita 

É uma construção contínua, comparável à edificação de um grande 
prédio que, na medida em que se acrescenta algo, ficará mais sólido, 
ou à montagem de um mecanismo delicado, cujas fases gradativas de 
ajustamento conduziriam a uma flexibilidade e uma mobilidade das 
peças tanto maiores quanto mais estável se tornasse o equilíbrio 
(PIAGET,1990 p. 12). 

 
É necessário, também, que tenhamos clareza de que é do ato de aprender que 

emana a aprendizagem nas suas mais recônditas possibilidades de evolução, de 

construção e aquisição do mundo que cerca o sujeito. Assim, nessa atividade essa ação 

se estabelece, provocando a indissociabilidade entre o ato de aprender, o sujeito e a 

aprendizagem. 

A princípio, podemos até pensar que o ato de aprender e aprendizagem sejam a 

mesma coisa. Contudo, ao enveredarmos pelo caminhar de Piaget, de Vigotsky, de 

Sara Pain, de Alicia Fernandes, de Jorge Visca e tantos outros teóricos que se 

preocupam com esse tema, percebemos que cada um desses autores, dentro dos seus 

princípios norteadores do desenvolvimento do sujeito, seja cognitivo, afetivo/emocional 

e/ou outros, nos mostram um ponto comum: O ato de aprender é individual e perpassa 

pelas experiências pessoais do aprendente, segundo Weiss (2003). 

Sendo assim, fica claro que cada sujeito aprende a seu modo, do seu jeito, 

dentro de um ritmo e com tempo próprios, que as intervenções internas e/ou externas 

são motivações, estímulos que produzem no sujeito uma forma muito singular de 

aprender. A motivação, ao lado do ato de aprender e desse sujeito aprendente vem 

atrelada ao ato do conhecimento, com a presença de um saber adquirido, de um 

conteúdo dado, o qual deve ser fonte de prazer em si mesmo e do desejo de cada vez 

mais se aprender. 

Aprender e se apropriar dos saberes são processos que encontram suas 

justificativas em si mesmos e no sujeito que aprende. Desta forma, caminhando pelos 

fatores internos e externos, falando de cognição, vínculos, relação com 

afetivo/emocional, cultural, social, interpessoal, torna-se necessário falar, também, da 
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importância da interdisciplinaridade para a educação, para a aprendizagem e para o ato 

de aprender. 

Acreditamos que através da interdisciplinaridade, trilhamos pelo interpessoal, 

pelo currículo da escola, entre as várias disciplinas, entre as várias ciências, na busca 

de um saber melhor sedimentado, de um conhecimento adquirido sob vários saberes, 

várias metodologias. Através dela, mergulhamos na ideia do entrosamento, da 

integração, visto que a interdisciplinaridade existe com esse fim, com esse objetivo. 

Assim, pela via da interdisciplinaridade, percebemos que o ato de aprender pode ficar 

cada vez mais sofisticado, na medida que o sujeito descobre a importância da troca, a 

importância do grupo e a riqueza existente na diversidade. 

Contudo, sabemos o quanto é difícil estabelecer a interdisciplinaridade, trabalhar 

e aprender com a idéia do ‘nós’ e não somente com a idéia do ‘eu’. Morin (1996) traz 

para reflexão uma questão muito interessante sobre a interdisciplinaridade, a qual serve 

para percebermos quão complexa ela se torna e se estabelece 

 

A interdisciplinaridade controla tanto as disciplinas de um currículo 
como a ONU controla as nações. Cada disciplina pretende primeiro 
fazer reconhecer sua soberania territorial, e, à custa de alguma troca, 
as fronteiras confirmam-se em vez de se desmoronarem (MORIN, 
1996, p. 135)  

Na vida profissional, a interdisciplinaridade sabe das dificuldades encontradas 

para se chegar a um denominador comum e entende perfeitamente o que o filósofo, 

antropólogo e sociólogo Edgar Morin quer dizer nessas breves, sensatas e verdadeiras 

palavras. Dessa forma, embora saibamos que a interdisciplinaridade não é impossível, 

sabemos, também, que pela sua característica tão diversificada, pelas grandes 

diferenças que existem entre as pessoas que dela participam, ela se impõe entre os 

pares que formam o seu grupo de ação, muitas vezes, como um ponto de 

estrangulamento. 

Porém, mesmo com essas questões expostas acima, acreditamos que ainda 

seja um dos caminhos para que a integração dos saberes possa se incorporar à 

aprendizagem, tornando-a mais atuante, dinâmica, interligando pessoas, conteúdos, 

experiências e promovendo de forma diferenciada e única a construção do 

conhecimento, trazendo vários estímulos do mundo que nos cerca, na perspectiva de 

favorecer o ato de aprender e apreender o mundo. 

Como podemos perceber a interdisciplinaridade, de modo geral, pode ser 

considerada como elemento essencial para o desenvolvimento do sujeito, como também 
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para o desenvolvimento de um trabalho pedagógico coerente com a realidade da 

escola, da comunidade, dos professores, dos alunos, podendo ser vista como 

integradora. Assim 

É interesse da educação obter uma integração de campos de 
conhecimento e experiência que facilitem uma compreensão mais 
reflexiva e crítica da realidade, ressaltando não só dimensões 
centradas em conteúdos culturais, mas também o domínio dos 
processos necessários para conseguir alcançar conhecimentos 
concretos e ao mesmo tempo, a compreensão de como se elabora, 
produz e transforma o conhecimento, bem como as dimensões éticas 
inerentes a essa tarefa. Tudo isso reflete um objetivo educacional tão 
definitivo como é o ‘ato de aprender (TORRES, 1998, p. 27). 

A interdisciplinaridade compõe uma gama de fatores externos que interferem 

direta e indiretamente nos fatores da aprendizagem, bem como fazem parte dela, 

integrando-se às mais diversas funções dos seres aprendentes, integrando-se à 

aprendizagem e ao ato de aprender. Por isso, é preciso, também, que os profissionais 

se envolvam nessa proposta – de interdisciplinaridade – e que haja, por parte do 

processo motivação, interesse para que a aquisição do conhecimento se estabeleça, se 

prolifere e gere autonomia no sujeito aprendente. 

Segundo Carré (2003), em qualquer situação, a motivação, a paixão de aprender 

ou de saber é orientada para a abertura do desejo, da motivação e também da 

metacognição. Nessa perspectiva de Carré, ficam em destaque alguns dos fatores 

internos que interferem no ato de aprender. Mas sabemos que não são somente esses 

fatores que interferem no ato de aprender e na aprendizagem. Podemos, assim, nos 

reportar, também, à cultura, ao social, ao econômico, ao político entre outros fatores de 

ordem externa que, juntamente com os fatores de ordem interna, serão observados, 

estudados, analisados e refletidos. 

A APRENDIZAGEM E SUAS DIFICULDADES  

É interessante considerarmos o que é aprendizagem e o que consideramos 

dificuldades de aprendizagem. Observamos que, para que ocorra a aprendizagem os 

objetivos pedagógicos necessitam estar centrados no aluno e partir das necessidades 

do aluno. Neste sentido, os saberes não são concebidos como fins em si mesmos, mas 

como instrumentos que servem ao desenvolvimento evolutivo natural. 

Para isso é importante buscar um método que leve ao descobrimento por parte 

do aluno ao invés de receber passivamente através do professor, portanto a 

aprendizagem é um processo construído internamente e depende do nível de 
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desenvolvimento do sujeito e das suas interações com o meio. Sendo a aprendizagem 

um processo de reorganização cognitiva e esses conflitos cognitivos importantes para o 

desenvolvimento da aprendizagem a interação social favorece a aprendizagem. Assim, 

segundo Drouet (1990), as causas que interferem diretamente na aprendizagem, podem 

ser: físicas, sensoriais, neurológicas, emocionais, intelectuais ou cognitivas e 

educacionais. 

Causas Físicas  – São aquelas representadas pelas perturbações do 

tipo transitórias (são passageiras), por exemplo: dor de cabeça, cólicas 

intestinais, verminoses, etc. são perturbações que quando medicadas logo 

passa. Já os permanentes (são congênitas ou hereditárias), são provenientes de 

qualquer perturbação do estado físico gerais da criança. Geralmente essa 

pessoa que possui algum tipo de deficiência física, apresenta habilidades 

maravilhosas em diversas áreas do conhecimento, mas a sua deficiência acaba 

por impedir sua totalidade, causando prejuízos a sua aprendizagem. 

Causas Sensoriais – São todos os distúrbios que atingem os órgãos dos 

sentidos(visão, audição, gustação, olfato, tato e equilíbrio), que são os 

responsáveis pela percepção que o indivíduo tem do meio exterior. Qualquer 

problema que afete esses órgãos causará problemas no modo de a pessoa 

captar as mensagens do mundo exterior e, deste modo, trará dificuldade para ela 

compreender o que se passa ao seu redor. 

Causas Neurológicas – São as perturbações do sistema nervoso (cérebro, 

cerebelo, medula e nervos). O sistema nervoso comanda todas as ações físicas 

e mentais do ser humano. Ocorrendo qualquer distúrbio em uma das partes 

acima citadas, surgirá um problema de maior ou menor grau, de acordo com a 

área lesada. 

Causas Emocionais – São distúrbios psicológicos, ligados aos sentimentos, 

emoções e à personalidade dos indivíduos. Esses problemas geralmente não 

aparecem sozinhos, eles estão agregados a problemas de outras áreas, como 

por exemplo, da área motora, sensorial etc. 

Causas Intelectuais ou Cognitivas – Se referem à inteligência do indivíduo, ou 

seja, à sua capacidade de conhecer e compreender tudo que esta a sua volta. 

Conforme Jean Piaget (apud Drouet, 1990), o ser humano inicia seu 

desenvolvimento a partir do seu nascimento, logo vai construindo o seu 

conhecimento e desenvolvendo sua inteligência partindo de alguns esquemas de 

ação geneticamente determinados e através das interações com o meio físico e 

social em que vive. 
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Causas Educacionais – O tipo de educação que o sujeito recebe na infância irá 

condicionar distúrbios de origem educacional (família ou escola), perpassando 

pela sua adolescência e idade adulta, em qualquer ambiente que ela se fazer 

presente. Portanto, as falhas de seu processo educativo quando criança poderá 

gerar más repercussões futuras. 

Refletindo sobre a aprendizagem e suas dificuldades , segundo Guerra “as 

dificuldades de aprendizagem se estabelecem quando a criança encontra problemas em 

se perceber, perceber seu mundo e relacionar-se com outras pessoas” (apud PASSOS, 

2010, p.16). A verbalização natural e um bom equilíbrio emocional podem mascarar os 

transtornos de aprendizagem que devem ser diagnosticados precocemente, evitando 

maiores prejuízos na alfabetização ou em fases posteriores. 

Segundo Cinel (2003) problemas como atraso da fala, dislalias, disglossias, 

afasia, disfasia, dislexia, discalculia, disgrafia, hiperatividade, entre outros, também são 

fatores agravantes que resultam em dificuldades de aprendizagem. 

Atraso da fala - Algumas crianças apresentam perturbação no desenvolvimento 

da linguagem que não pode ser explicado por déficits de percepção sensorial, 

capacidades intelectuais ou funcionamento motor. Os atrasos de linguagem 

podem acarretar dificuldades em toda a vida do sujeito, pois a aquisição de 

linguagem acontece como uma continuidade durante todo o desenvolvimento. 

Alguns processos facilitadores da fala, vocábulo restrito, uso reduzido de artigos, 

preposições, expressões incorretas de tempos verbais evidenciam uma 

habilidade reduzida do uso da língua, caracterizando um atraso leve de 

linguagem. 

Dislalias - A dislalia (do grego dys + lalia) é um distúrbio da fala, caracterizado 

pela dificuldade em articular as palavras. Basicamente consiste na má pronúncia 

das palavras, seja omitindo ou acrescentando fonemas, trocando um fonema por 

outro ou ainda distorcendo-os ordenadamente. 

Disglossias - É caracterizada por uma dificuldade na produção oral ocasionada 

por alterações físicas e/ou fisiológicas dos órgãos envolvidos na fala e cuja 

causa seja de origem periférica, não relacionada diretamente com alterações 

neuropsicológicas. 

Afasia – A afasia é uma deterioração da função da linguagem. Caracteriza-se por 

dificuldade em nomear pessoas e objetos. Pode evoluir para um 

comprometimento grave da linguagem escrita e falada e da repetição da 

linguagem. 
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Disfasia - Transtornos raros da evolução da linguagem. Trata-se de crianças que 

apresentam um transtorno da integração da linguagem sem insuficiência 

sensorial ou fona tória; que podem, embora com dificuldade, comunicar-se 

verbalmente e cujo nível mental é considerado normal. 

Dislexia - A dislexia (da contração das palavras gregas: dis = difícil, prejudicada, 

e lexis = palavra) caracteriza-se por uma dificuldade na área da leitura, escrita e 

soletração. A dislexia costuma ser identificada nas salas de aula durante a 

alfabetização sendo comum provocar uma defasagem inicial de aprendizado. A 

dislexia não é uma doença é apenas um bloqueio apresentado por crianças que 

se encontram no início do processo de alfabetização. Segundo Passos, a 

dislexia em suma, refere-se a uma inaptidão de leitura e escrita e traduz-se em 

um agrupamento de sintomas que resultam nas dificuldades de processar 

informações recebidas da linguagem escrita, isto é, está particularmente 

relacionada à leitura. 

Assim, o diagnóstico da dislexia deve ser realizado por diferentes 

profissionais, já que se trata de um sistema complexo de informações que 

raramente é encontrada de forma isolada. 

Discalculia – Compreende na dificuldade que o sujeito tem em compreender as 

operações básicas de adição e subtração. O aluno discalculo terá problemas 

também com a multiplicação e divisão, além de não entender conceitos 

matemáticos e não conseguir resolver problemas que envolvem estes sistemas. 

Desta forma, de acordo com Cinel (2003) o trabalho pedagógico a ser realizado 

com a criança que apresenta discalculia consiste em ajudá-la a simbolizar experiências 

em situações concretas, que podem ser manipuladas por meio de jogos em situações 

reais cotidianas, partindo sempre do conhecimento adquirido e assimilado por ela, para 

experiências mais complexas de atividades que envolvam quantidades e símbolos 

numéricos. 

Disgrafia – Chamada também de letra feia, consiste na dificuldade da escrita, ou 

seja, do traçado gráfico. Ocorre devido a uma incapacidade de recordar a grafia 

correta da letra. Entre as características mais comuns dos digráficos, pode-se 

observar: lentidão na escrita, letra ilegível, traçado irregular, desorganização 

geral na folha e no texto, tamanho muito pequeno ou muito grande escrita, 

espaçamento entre as linhas, ligação das letras. 

Hiperatividade - A hiperatividade é um problema muito complicado e se não for 

tratado na infância assim como as outras causas, trará consequências drásticas 

pelo resto da vida uma criança. Ela é um dos componentes mais conhecidos do 
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TDAH - Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. A criança hiperativa 

mostra um excesso de comportamentos, em relação às outras crianças da 

mesma idade, além de dificuldade em manter a concentração, impulsividade e 

agitação. A hiperatividade pode ocorrer em diferentes graus de intensidade, com 

sintomas variando entre leves a graves.  

Assim, dependendo da gravidade destes sintomas, a hiperatividade pode 

comprometer o desenvolvimento e a expressão linguística, a memória e habilidades 

motoras. Comumente são diagnosticadas mais em meninos, embora não isente os 

demais. A identificação de forma correta também é um ponto primordial para quem a 

detém, já que este levará a tratamentos adequados. 

Observamos em nossa prática pedagógica e a baseado nos referidos autores, as 

crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem comumente têm problemas 

em mais de uma área. Por exemplo, a deficiência primária de uma criança (aquela que 

está causando mais problemas na escola) pode envolver problemas com a 

compreensão da linguagem, mas ela também pode ter problemas com a concentração e 

estar um pouco atrasada no desenvolvimento de sua coordenação motora fina. Em 

casos como esse, é necessário compreender não apenas cada uma das deficiências, 

mas também como podem complicar umas as outras. 

Todas essas causas de uma forma ou de outra trará a criança ou ao jovem 

dificuldade de aprendizagem. Nesse sentido compete à escola proporcionar 

oportunidades adequadas às crianças que chega até ela. Sendo que quanto mais cedo 

essas dificuldades forem detectadas no educando, mais cedo será tratada, dessa 

maneira oferecendo a criança um melhor aprendizado. 

Assim, para Vygotsky (2010), a aprendizagem sempre inclui relações entre as 

pessoas. A relação do indivíduo com o mundo está sempre mediada pelo outro. Não há 

como aprender e apreender o mundo se não tivermos o outro, aquele que nos fornece 

os significados que permitem pensar o mundo a nossa volta. 

Se torna necessário orientar aluno, família e professor, para que juntos, possam 

buscar orientações para lidar com alunos/filhos, que apresentam dificuldades, que a 

escola, como espaço privilegiado, deve organizar-se para que todos que nela estão 

inseridos trabalhem no sentido de compreender que a aprendizagem depende de muitos 

fatores para garantir o desenvolvimento de seus aprendizes. E dos principais objetivos 

de quem educa deve ser o de oferecer situações de experiências que o oportunizem o 

aluno a realizar aprendizagens. 
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CONCLUSÃO 

 

O objetivo central desse trabalho de pesquisa foi compreendermos, sobre a 

Pedagogia e o que é Aprendizagem e seus Desafios. Assim, nesse sentido a 

Pedagogia é um conjunto de técnicas, princípios, métodos e estratégias da educação e 

do ensino, relacionados à administração de escolas e à condução dos assuntos 

educacionais em um determinado contexto.  

A luz deste estudo, compreendemos que a Pedagogia estuda os ideais da 

educação, segundo uma determinada concepção de vida e dos processos e técnicas 

mais eficientes para realizá-los, visando aperfeiçoar e estimular a capacidade das 

pessoas, seguindo objetivos definidos. 

No decorrer deste trabalho, buscamos responder, algumas questões, no tocante 

a aprendizagem. Assim, a aprendizagem é o processo pelo qual os nossos 

conhecimentos, habilidades são adquiridos ou modificados. A aprendizagem se dá 

quando há informação do individuo. O processo de aprendizagem se dá desde o 

nascimento até a vida adulta, pois estamos sempre em busca de conhecimento e em 

constante adaptação.  

Acreditamos que a aprendizagem significativa valoriza a compreensão dos 

saberes, o querer aprender do sujeito espontânea e compelidamente. Neste sentido, a 

sociedade as pessoas apreendem observando as outras, também. Nascemos sem o 

conhecimento amplo e a sociedade nos molda. O processo de aprendizagem é de suma 

importância para o estudo de comportamento.  

Assim, asseveramos que se aprende melhor e mais de pressa se houver 

interesse pelo assunto que se está estudando. Para que o individuo obtenha uma 

aprendizagem com sucesso ele precisa estar motivado a ponto de empenhar-se a 

aprender. Aquilo que cada um já sabe é a ponte para se saber mais.  
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