
1 INTRODUÇÃO 

 

 A escolha dessa temática deu-se devido ao interesse em 

identificar como os futuros pedagogos estão sendo preparados em seus cursos 

de graduação para trabalharem com alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem.  

 O segundo motivo pelo qual escolhi este tema foi o fato de ter 

em minha família um caso de criança com dislexia. Desde o momento em que 

a criança foi matriculada no ensino fundamental e começou a ser alfabetizado, 

a escola fez uma avaliação e a encaminhou para acompanhamento 

psicológico, fonoaudiólogo, psicopedagógico. E nenhum deles comunicou à 

mãe sobre as dificuldades apresentadas durante a aprendizagem, ou seja, a 

dislexia. Uma das professoras da criança conversou com a mãe sobre o 

comportamento. Ela relatou que observava a criança preguiçosa e que não 

prestava atenção em sala de aula, desinteressada. Mesmo com o laudo do 

neurologista, a professora na época não concordou com o resultado do exame, 

o qual apontava para dislexia. A professora até estranhou o fato da mãe, por 

conta própria ter ido buscar ajudar para compreender a dificuldade do filho em 

aprender. 

  A partir desses fatos houve uma inquietação pessoal, pois 

passei a me interessar pelas dificuldades de aprendizagem e como os 

professores poderiam auxiliar os alunos nesses casos. Então solicitei à mãe 

alguns dos laudos feitos pela equipe pedagógica. A psicóloga e a 

fonoaudióloga da escola não perceberam em nenhum momento a dislexia ou 

qualquer outra dificuldade de aprendizagem. Observando esse fato optei por 

realizar uma pesquisa sobre o tema: dificuldade de aprendizagem. Então ao 

conversar com a minha orientadora chegamos à conclusão da importância de 

pesquisarmos sobre a formação dos pedagogos para lidar com alunos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem. 

  Esperamos que este projeto possa servir como base e oferecer 

subsídios para que os coordenadores dos cursos pesquisados possam através 

dessa pesquisa refletir e analisar se há necessidade de uma adequação na 

grade curricular dos cursos de formação a respeito da preparação dos futuros 
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professores para lidar com as dificuldades de aprendizagem dentro do contexto 

escolar. 

  Este estudo parte da seguinte questão: Como vem ocorrendo a 

preparação dos graduandos de Pedagogia para lidar com os alunos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem? Esta questão parte da hipótese de 

que se existe um déficit de professores capacitado para trabalhar com alunos 

que apresentam dificuldades de aprendizagem este fato pode ser decorrente 

de uma lacuna curricular dos cursos de formação de professores.   
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2 OBJETIVO GERAL 

  

 Analisar as ementas e grades curriculares dos cursos de 

Pedagogia das Instituições de Ensino Superior da região de Londrina em 

relação à formação dos graduandos para lidar com alunos que apresentem 

dificuldades de aprendizagem. 

 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

 Elencar as disciplinas encontradas nos currículos que 

tem a finalidade de preparar o profissional para 

lecionar com as crianças que apresentam 

dificuldades de aprendizagem; 

 Caracterizar as ementas das disciplinas que tratam 

do tema dificuldades de aprendizagem encontradas 

nos currículos pesquisados. 

     

  Para atender estes objetivos inicialmente iremos analisar as 

concepções de dificuldades de aprendizagem que estão presente na literatura 

especializada na área à nível nacional e  na seqüência apresentaremos 

análises sobre a formação de professores em relação a esta questão. 
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3 DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM 

 

 Segundo Ide (2002, p. 58), o tema dificuldade de 

aprendizagem: 

“começa a ser usado na década de 60, justificando uma série 

de insucesso escolar. Atualmente a expressão dificuldade de 
aprendizagem é utilizada dentro de uma perspectiva 
educacional para denominar as crianças que possuam alguma 
dificuldade em aprender e uma forma de retirar os estigmas 
que eram usados antigamente como „atraso‟, „lesão cerebral‟ 
ou „disfunção cerebral mínima‟”. 

 
 Ide (2002, p.57) fala sobre a dificuldade de se definir às 

dificuldades de aprendizagem pois existem muitas teorias, modelos e 

definições sobre às dificuldades de aprendizagem. A autora apresenta que a 

nomenclatura dificuldade de aprendizagem foi usada por um longo período 

como significado de incapacidades que eram relacionadas ao insucesso 

escolar. 

 
 Para Ide (2002, p. 63) “as crianças com dificuldade de 

aprendizagem são heterogêneas, ou seja, possuem diferentes características. 

E cabe ao professor saber que obstáculos como ambiente que as rodeiam, 

tarefas que a criança deverá realizar podem agravar as dificuldades”. A autora 

ainda apresenta que “as dificuldades de aprendizagem podem ocorrer por 

ações que não levam em conta a realidade do aluno, nem as desigualdades 

sociais, econômicas, culturais e pessoais” (Idem). 

 Nas últimas décadas as escolas brasileiras vêm se 

universalizando perante a sociedade. Mas isso não garante a qualidade de 

ensino que está sendo ofertada pelas escolas. Parafraseando Leal (2011), os 

problemas relacionados à educação são inúmeros como a violência, cada vez 

mais presente nas escolas; o desrespeito entre alunos e professores; a 

dificuldade de aprendizagem dos alunos; a insatisfação dos professores em 

relação ao baixo salário que recebem pelo serviço prestado; entre inúmeras 

outras questões.  

 A autora comenta sobre uma pesquisa realizada em 2007 pela 

SAEB (Sistema Nacional de Avaliação Brasileira da Educação Básica), na qual 

42% dos alunos do ensino regular apresentavam alguma dificuldade de 
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aprendizagem, principalmente na área da leitura e escrita. Esse número é 

preocupante, pois diante desse alarmante índice, Leal (2011, P. 29) traz que 

“em meio a este quadro, surge, ou melhor, ressurge um olhar sobre as 

dificuldades de aprendizagem”, visto que as escolas estão se preocupando 

mais com a questão da aprendizagem dos alunos no ensino regular. Entretanto 

as salas de aula estão muito ultrapassadas, assim como os currículos que vêm 

sendo aplicados em grande parte das escolas. 

 Leal (2011, p.69) comenta que as dificuldades de 

aprendizagem podem ser divididas em duas categorias as naturais que:  

 

“são aquelas que todos os seres humanos desenvolvem em 
algum momento de sua vida que podem e normalmente são 
superados com auxilio de um professor particular”; as 
secundárias que: ”são denominadas como transtornos de 
aprendizagem. Entre elas estão à dislexia, discalculia e 
disgrafia ou disortografia”.  
 

 Outra maneira de se referir às dificuldades naturais e 

secundária de aprendizagem:  

 
Em algumas situações, as diferenças no ato de aprender 
podem expressar um grito de protesto de crianças saudáveis 
que se recusam ao cabresto de um estudo alienante ou à 
submissão à autoridade com que são tratados. Em outras 
situações, deficiências ou déficits de aprendizagem específicos 
merecem um assinalamento focalizado e a adoção de recursos 
corretores de diagnóstico e intervenção (Rubinstein 1987, apud 
MORAIS, 2006, p.16).  
 

 Esta mesma autora analisa que os problemas de 

aprendizagem ocorrem tanto no início, como no decorrer da vida escolar da 

criança, e que muitas vezes essas manifestações são despercebidas ou 

desconhecidas pelos professores, pois a criança apresenta diversos 

comportamentos em diferentes fases da vida. E por esta questão muitas vezes 

o professor tem dúvidas sobre o que é considerado normal em questão de 

aprendizagem.  

 Para Ferreira (2009, p.70) as dificuldades de aprendizagem 

também são classificadas como naturais ou secundárias: 

 

As naturais são aquelas em que as causas estão relacionadas 
a fatores como a escola (proposta pedagógica), pouca 
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assiduidade da criança e aspectos referentes à família. 
Geralmente essas dificuldades são transitórias e tendem a ser 
superadas. As dificuldades secundárias são aquelas 
decorrentes de outras patologias como: portadores de déficits 
cognitivos, sensoriais e quadros neurológicos mais graves. 

 
 
  Moraes (1992, p. 21) analisa a classificação das dificuldades 

de aprendizagem: “ausência de estimulação nas habilidades básicas 

necessárias à alfabetização: os métodos de ensino, maturidade para aprender 

a ler e escrever, realismo nominal lógico, fatores emocionais”. 

 

 Fonseca (1995 p. 35) traz que distúrbios de aprendizagem 

estão ligados a um grupo de dificuldades especificas e pontuais que são 

caracterizadas pela presença de uma disfunção neurológica. E as dificuldades 

de aprendizagem é um termo que abrange causas relacionadas ao sujeito, 

conteúdos pedagógicos, professor, métodos de ensino,ambiente físico, social e 

a própria escola. 

 Os termos dificuldades de aprendizagem e distúrbios são 

encontrados em diversos locais de ensino como sinônimo por professores, 

diretores e supervisores para aqueles alunos que “não aprendem”. Entretanto 

não é apenas nas escolas que ocorre essa utilização nas literaturas 

especializadas também é freqüente essa imprecisão conceitual. No entanto 

precisamos compreender que são termos com significados diferentes. Hammil 

define distúrbio de aprendizagem como: 

 

Um termo genérico que se refere a um grupo heterogêneo de 
desordens, manifestadas por dificuldades especificas na 
aquisição e uso das habilidades de ouvir, falar, escrever e 
raciocínio matemático. Essas desordens são intrínsecas ao 
individuo e presume-se serem uma disfunção do sistema 
nervoso central. Entretanto, o distúrbio da aprendizagem pode 
ocorrer concomitantemente com outras desordens como 
distúrbios sensoriais retardam mental, distúrbio emocional e 
social, ou sofrer influencias ambientais como diferenças 
culturais, instruções inapropriadas ou insuficientes ou fatores 
psicogênicos.“Porém não são resultado direto dessas 
condições ou influências” ( HAMMIL, apud CIASCA, 1991 p.7) 

  

  

 



 15 

 O termo dificuldade de aprendizagem é definido por Guzzo 

como: 

  
Mas consideremos necessário compreender que dificuldade ou 
problema de aprendizagem é o termo utilizado para designar 
desordens na aprendizagem de maneira geral, provenientes de 
fatores mais facilmente removíveis e não necessariamente de 
causas orgânicas (GUZZO, apud CIASCA, 1991, p. 4). 

  

  

  Para compreensão de como se dá o processo da dificuldade do 

aluno com a aprendizagem será apresentado alguns conceitos sobre algumas 

dificuldades de aprendizagem. 

 

3.1 Dislexia  

 

 Barboza e Prestes (2006 p.100) relatam que as teorias abriram 

espaços ao longo dos séculos para estudos sobre as dificuldades de 

aprendizagem e uma das primeiras a serem estudadas foi à dislexia em 1960 

por Rabinovitch. As autoras ainda enfatizam que: “Muito se investigou sobre as 

Dificuldades de Aprendizagem e o insucesso escolar, mas quase nada se fez 

para modificar o sistema escolar e a formação dos professores no que diz 

respeito às Dificuldades de Aprendizagem”  

 A dislexia segundo a Associação Brasileira de Dislexia é 

definida como: 

 
Um distúrbio ou transtorno de aprendizagem na área da leitura, 
escrita e soletração, a dislexia é o distúrbio de maior incidência 
nas salas de aula. Pesquisas realizadas em vários países 
mostram que entre 5% e 17% da população mundial é disléxica 
(ABD, 2008) 

  

 Conforme ABD (2008) a dislexia não é causada por 

alfabetização de forma inadequada, mas sim é uma condição hereditária do 

sujeito. As crianças que tenham familiares disléxicos, a família deverá ficar 

atenta a qualquer dificuldade de leitura e escrita.  

  Drouet (1997, p. 137) concorda que “a dislexia é 

freqüentemente acompanhada de transtornos na aprendizagem da escrita, 

ortografia, gramática e redação”. A autora ainda relata que a dislexia traz 
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consigo um fator biológico, hereditário e que a criança cuja família tem casos 

de dislexos tem uma porcentagem maior de chance de desenvolver uma 

dificuldade de aprendizagem. 

 Segundo Drouet (1997) “o professor deve ter muito cuidado ao 

fazer um diagnóstico de dislexia com base em alguns sintomas, pois corre o 

risco de rotular a criança injustamente”. Mesmo que os alunos tenham 

dificuldade de aprendizagem, o educador deverá trabalhar essa dificuldade 

junto com a criança e se necessário encaminhá-lo a profissionais de outras 

áreas para que possam juntos trabalhar a questão da dificuldade de 

aprendizagem do aluno. 

 Ianhez e Nico (2003, pg.30) relatam que não há um único fator 

que possa definir um aluno disléxico, pois a dislexia é diagnosticada por vários 

fatores e cada caso é um caso diferente, e nesse caso pode-se dizer que 

embora a dislexia seja um problema de leitura e escrita, nem toda dificuldade 

de leitura e escrita é uma dislexia. 

 As autoras acima relatam que a dislexia é mais frequente em 

meninos e, menos frequente em meninas, elas trazem também que existem 

diversas teorias sobre esse fator.Uma das mais recentes é a do Dr. Galaburda 

que liga este fato a questão da testosterona que é produzida na gestação. 

 Leal (2011 p. 80) aponta que “a avaliação da dislexia 

normalmente se inicia com a queixa da família da própria criança que não 

apresenta interesse pela leitura ou escrita e nas demais atividades se 

desenvolve de forma comum”.  

O professor deverá após diagnosticar o aluno e trabalhar com 
recursos que possam ajudar em seu desenvolvimento e, além 
disso, deverá investigar se o fator da dislexia não é hereditário 
(LEAL, 2011).  

 Após esta avaliação o professor ainda deverá avaliar a 

produção de texto da criança. Uma forma de avaliar a criança segundo Leal 

(2011) “é através do caderno ou solicitando à criança que escreva frases 

isoladas para uma análise”. 

             Caldeira; Lázzaris e Cumiotto (2004) analisam que “a dislexia 

não é uma doença, portanto não existe cura e poderá ser detectada logo no 
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inicio da vida escolar da criança, pois a criança com dislexia demonstra a 

dificuldade de aprendizagem logo no inicio da alfabetização”.  

 Drouet (1997, p.139) ainda fala que alguns erros encontrados 

na escrita de crianças com dislexia são: “confusão de letras; sílabas com 

pequenas diferenças de grafias, confusão de silabas ou palavras com grafia 

semelhante, porém com entonação espacial diferente, salto de linhas, escrita 

em espelho, letra ilegível”.  

 Barboza e Prestes (2006 p. 107) trazem que as dificuldades 

específicas como a dislexia são “definidas como distúrbio ou transtorno de 

aprendizagem na área da leitura, escrita e soletração, sendo o mais conhecido 

dos distúrbios nas salas de aula”. A autora defende que a dislexia não se 

desenvolve pelo método de ensino utilizado pelo professor, mas sim é uma 

condição hereditária da própria criança. 

 

Ao contrário do que muitos pensam, a dislexia não é o 
resultado de má alfabetização, desatenção, desmotivação, 
condição sócio-econômica ou baixa inteligência. Ela é uma 
condição hereditária com alterações genéticas, apresentando 
ainda alterações no padrão neurológico. 

  

 Romitti e Silva (1999 p. 163) falam sobre a importância que 

existe na integração do professor com o aluno, para auxiliar no tratamento da 

dislexia, pois segundo os autores. ”É importante que o professor conheça o 

processo da aprendizagem, e esteja interessado nas crianças como seres 

humanos em desenvolvimento”. Por isso cabe ao professor respeitar a 

dignidade do aluno e compreender suas dificuldades para que o aluno 

desenvolva uma identidade de que ele próprio é o responsável pela sua 

aprendizagem. 

  

 Santos (2009, pg. 256) comenta que  

 
O professor que atua do 6° ao 9° ano, ou, ensino médio 
poderá ter em sua sala alunos disléxicos, pois apesar de ser 
menos freqüente existem casos em que o diagnostico tardio 
acaba por prejudicar a criança que acaba sendo retida em 
varias series ou que acabam tendo professores em varias 
áreas.  
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 A autora ainda coloca que: 

 

Muitos adolescentes disléxicos também são diagnosticados 
tardiamente e geralmente apresentam históricos de 
tratamentos com profissionais de diversas áreas, aulas com 
professores particulares em varias disciplinas, além de 
retenção escolar. 

 

 A autora apresenta que em muitos casos a criança não é 

diagnosticada ou este ocorre tardiamente e assim acaba passando por vários 

professores, sem amenizar a dificuldade de aprendizagem. A seguir falaremos 

sobre a disgrafia, outra dificuldade ligada a leitura e escrita. 

 

 
 

3.2 Disgrafia 

 

 Johnson (1991, p.235) define a disgrafia como “a incapacidade 

de escrever ou copiar letras, diferente da criança que tem dislexia que não 

consegue ler, porem realiza cópias sem dificuldade”. A criança com disgrafia 

possui também uma dificuldade na área matemática. A autora relata que esta 

dificuldade se da por três características: “elas tem dificuldade com a escrita 

dos números, com o alinhamento adequado dos números na página, e com a 

compreensão de conceitos relacionados a espaço, distância e tempo”. 

 

             Caldeira e Cumiotto (2004. p.130) discutem que atualmente 

encontramos diversas pesquisas sobre a dificuldade de escrita, porém ainda 

existem profissionais que negligenciam essas dificuldades. “As pesquisas que 

têm sido realizadas sobre a escrita, focalizam a nossa capacidade de produzir 

uma cadeia de letras, a qual identificou pelo nome de ortografia”. 

  Ainda os autores acima dizem que a dislexia e a disgrafia são 

transtornos que o ser humano possui durante a leitura ou escrita. Essa 

dificuldade não deve ser um motivo para que o aluno seja impedido de 

continuar seus estudos, pois muitas vezes este aluno apresenta habilidades 

para outras áreas como desenho, pintura, musica e etc.. (CALDEIRA, et. al. 

2004, p.131). 
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 Segundo Associação Portuguesa de Disgrafia (APPDAE, 2011) 

a disgrafia é uma alteração na escrita que afeta a forma de escrita do aluno, 

que terá uma caligrafia imperfeita, letras mal pronunciadas e elaboradas. 

De forma geral, a criança com disgrafia apresenta uma série de 
sinais ou manifestações secundárias motoras que acompanham a 
dificuldade no desenho das letras, e que por sua vez a 
determinam. Entre estes sinais encontram-se uma postura 
incorreta, forma incorreta de segurar o lápis ou a caneta, 
demasiada pressão ou pressão insuficiente no papel, ritmo da 
escrita muito lento ou excessivamente rápido. (APPDAE, 2011). 

 Para Tronscoso e Guerreiro (apud CALSA; FAVERO, p. 115) a 

disgrafia “é uma das dificuldades que usualmente são apontadas pelos 

professores que a denominam de letra feia”. No geral o que ocorre é uma 

dificuldade de recordar a grafia correta para representar um determinado som, 

ou seja, a criança é capaz de falar, mas não consegue reproduzir ou copiar.  

Na sociedade em que vivemos se torna necessário que o indivíduo domine a 

leitura e a escrita, para que se integre no meio social em que vive. 

 As autoras acima ainda citam que: ”Alguns estudos atribuem a 

causa destas dificuldades a fatores sociais, outros a fatores emocionais, e 

alguns, ainda, a atrasos no desenvolvimento psicomotor” (Tronscoso e 

Guerreiro apud CALSA, FAVERO, p. 116).  

 Segundo Capellini et al. (2010) disortográfica ou transtorno 

especifico da escrita é uma dificuldade de aprendizagem na ortografia, 

gramática e redação, ou seja: 

Disortografia, portanto, compreende um padrão de escrita que 
foge às regras ortográficas estabelecidas convencionalmente, 
que regem determinada língua. Os escolares que começam a 
alfabetização com dificuldade para a aprendizagem da 
ortografia provavelmente chegarão ao final do ensino 
fundamental com dificuldades ortográficas. (CAPELLINI et. al., 
2010).  

 Os autores trazem que a escrita não é o único objetivo da 

educação, porém é um requisito para a formação acadêmica futura do sujeito. 

 Ler e escrever, enquanto processos de decodificação ou 
grafofonêmico, e de codificação ou fonografêmico, ou seja, o 
reconhecimento das letras e os valores atribuídos aos 
grafemas no reconhecimento das palavras e a possibilidade de 
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codificá-los, não são os únicos, nem os objetivos centrais da 
alfabetização. Porém são necessários para toda aprendizagem 
acadêmica futura sem os quais ocorreria um atraso na 
aquisição de conhecimentos na maioria das áreas do currículo. 
(Fernandez et. al., 2010). 

 Barboza e Prestes (2006) relatam que: 

A disgrafia é conhecida como letra feia e que essa dificuldade 
se dá pela dificuldade que a criança tem de recordar a grafia da 
letra, e que ao tentar se recordar das letras elas escrevem 
muito lentamente e acaba unindo as letras de forma 
inadequada e sua grafia se torna ilegível.    

Segundo as autoras algumas das características da disgrafia são: 

Lentidão na escrita, letra ilegível, escrita desorganizada, traços 
irregulares, desorganização geral na folha por não possuir 
orientação espacial, desorganização no texto, pois não 
observam as margens parando muito antes, desorganização 
nas formas, tamanhos diferentes, desorganização no 
espaçamento e liga as palavras de forma desordenadas. Os 
disgráficos não apresentam características isoladas, mas um 

conjunto de algumas destas citadas (BARBOZA; PRESTES, 
2006, p.107). 

 

3.3 Discalculia 

 Segundo Morais (2006), a discalculia é uma dificuldade na 

matemática sendo causada por diversos fatores que podem ser pedagógicos, 

intelectuais, disfunção do sistema nervoso central e podem ser agrupadas em 

diferentes grupos: 

1. Distúrbios de linguagem receptivo-auditiva e aritmética: as 
crianças dessa categoria se saem bem em cálculos, mas 
têm dificuldades nas questões que envolvem raciocínio 
aritmético, em função da limitação na decodificação dos 
enunciados; 

2. (Memória auditiva e aritmética: expressam-se de duas 
formas: a) dificuldades de reorganização auditiva 
reconhece o número quando ouve, mas nem sempre 
consegue dizê-lo quando quer; b) incapacidade de ouvir os 
enunciados apresentados oralmente e, em conseqüência, 
não é capaz de guardar os fatos, o que o impede de 
resolver os problemas propostos; 
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3. Distúrbios de leitura e aritmética: apresentam dificuldades 
para ler os enunciados dos problemas, mas são capazes de 
fazer cálculos quando as questões são lidas em voz alta; 

4. Distúrbios de escrita e aritmética: as crianças com 
disgrafias não conseguem aprender os padrões motores 
para escrever letras e números, razão pela qual os 
conceitos matemáticos precisam ser passados para elas de 
outras maneiras até que o distúrbio da escrita tenha sido 
superado.  

  De acordo com Kocs (apud CARVALHO et. al., 2008 p. 69), “a 

criança que apresenta dislexia muitas vezes também apresenta outras 

dificuldades como a discalculia que acaba sendo uma dificuldade mais ampla 

para que ocorra o aprendizado dos conceitos matemáticos”. O autor ainda traz 

uma classificação de seis subtítulos para a discalculia que são:  

Discalculia verbal - dificuldade para nomear as quantidades 
matemáticas, os números, os termos, os símbolos e as 
relações; Discalculia practognóstica – dificuldade para 
enumerar, comparar e manipular objetos reais ou em imagens 
matematicamente; Discalculia léxica - dificuldades na leitura de 
símbolos matemáticos; Discalculia gráfica - dificuldades na 
escrita de símbolos matemáticos; Discalculia ideognóstica – 
dificuldades  em fazer operações mentais e na compreensão de 
conceitos matemáticos; Discalculia operacional - dificuldades na 
execução de operações e cálculos numéricos.  

  

 Santos e Costa (2011, p. 01) trazem que o termo discalculia “é 

utilizado para definir uma inabilidade de executar operações matemáticas ou 

aritméticas”. É uma inabilidade menos conhecida. A discalculia é um 

impedimento. Alguns estudos apontam que esses impedimentos são 

congênitos ou hereditários. 

 As autoras ainda trazem que a discalculia quando detectada na 

infância se torna uma dificuldade de fácil resolução, porém é necessário que se 

compreenda que o problema não está em ensinar a matemática, mas sim em 

como ensiná-la. Alguns fatores que podem auxiliar na identificação da 

dificuldade são:  

Dificuldades freqüentes com os números, confundindo os sinais. 
Problemas de diferenciar entre esquerdo e direito. Falta de 
senso de direção (para o norte, sul, leste, e oeste) e pode 
também ter dificuldade com um compasso. A inabilidade de 
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dizer qual de dois números é o maior. Dificuldade com tabelas 

de tempo, aritmética mental (SANTOS; COSTA, 2011, p. 1). 

 Barboza e Prestes (2006) analisam que a discalculia 

impossibilita o aluno de realizar cálculos e que os problemas de aprendizagem 

na parte da leitura e escrita auxiliam nessa impossibilidade. 

A discalculia é a impossibilidade de fazer cálculos 
matemáticos, trata-se de um distúrbio e não de preguiça como 
pensam muitos pais e professores desinformados que 
interferem na aprendizagem da matemática e pode ter varias 
causas: distúrbio de  memória auditiva, na qual a criança não 
consegue ouvir os enunciados que lhe são passados 
oralmente, distúrbios de leitura e de escrita. Estes problemas 
dificultam a aprendizagem da matemática,  mas a discalculia 
impede a criança de compreender os processos matemáticos ( 
BARBOZA; PRESTES 2006 p.108). 

 Além dessas dificuldades de aprendizagem existem outras, 

mas a intenção desse trabalho é apenas familiarizar o leitor sobre algumas 

dificuldades de aprendizagem para podermos analisar as ementas.  
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4.  FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 Chacon (2001); Vitaliano (2002); Duboc (2005); Rodrigues 

(2005); Pires (2006); Salgado (2006) comentam que várias pesquisas mostram 

que os professores se encontram despreparados para ensinar alunos que 

apresentam necessidades educacionais especiais (NEE). Comentam, também 

que as Instituições de Ensino Superior (IES) contribuem para manutenção 

desta situação, pois a maioria das IES responsáveis pela formação de 

professores, ainda não desenvolveram  sensibilidade  e consciência sobre a 

necessidade de propiciar uma preparação ampla aos graduandos dos cursos 

de licenciaturas em relação a esta questão. 

 Vitaliano e Valente (2010, p. 33) comentam que o século XXI é 

herdeiro de diversas experiências que não foram bem sucedidas durante o 

século XX, e por isso, temos uma educação escolar defasada. As autoras 

trazem duas concepções que vêem se enfrentando nas ultimas décadas, são 

elas: 

 

(...) a que compreende o professor como um técnico-
especialista comprometido em dominar e aplicar o 
conhecimento cientifica para dar conta da prática docente; e a 
que considera como um profissional autônomo, reflexivo, capaz 
de tomar decisões e de criar, durante seu próprio agir, 
possibilidades pedagógicas para atender às necessidades que 
emergem do cotidiano escolar. Vitaliano e Valente (2010, p. 33) 

 

 As autoras também analisam que a formação de professores 

técnicos no Brasil se deu nos meados dos anos 60 e que atualmente se busca 

uma formação de professores reflexivos, pois assim poderão identificar as 

características e pontos críticos nas esferas políticas, sociais e culturais e 

pedagógicas presente na atuação cotidiana do professor (VITALIANO e 

VALENTE, 2010). 

Martins (apud VITALIANO, 2007) relata sobre a importância da 

formação de um professor reflexivo, pois esta reflexão possibilitará ao 

professor agir diante das situações complexas e problemáticas, de uma 

maneira criativa, e a utilizar seus conhecimentos teóricos / metodológicos de 

modo a ter êxito profissional. 
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 Blasi (2011, p.47) analisa que muitas vezes os professores não 

tem capacitação para atuar com os alunos que possuam dificuldades de 

aprendizagem, por este motivo acabam passando os alunos de ano sem 

trabalhar suas dificuldades de aprendizagem. Sem uma formação adequada 

este aluno não aprenderá, com isso não conseguirá se adaptar a sociedade.  

 
A convivência em sala de aula com as crianças que 
apresentam distúrbio de leitura exige inegavelmente um nível 
de preparo mais especifico do professor, que vai além dos 
níveis atuais. O professor precisa ter consciência da 
necessidade de se conhecer as possibilidades e limites do 
portador de dificuldade de aprendizagem, procurando ampliar-
lhe, assim, o seu potencial (BLASI, 2011, p. 47). 

 

   

 Marques (2010, p. 1) comenta algumas das lacunas na 

formação inicial de professores e que são prováveis causas e fracassos. As 

dificuldades encontradas são:  

 

(...) a má-formação dos profissionais da educação; a 
desvalorização da profissão de professor e a baixa 
remuneração de suas atividades; o pouco investimento em 
programas de educação continuada para os professores em 
exercício; o papel de legitimadora dos valores social vigente 
desempenhado pela escola. 
 

 O autor também questiona a questão da má-formação dos 

professores e do sistema que se utiliza no Brasil para educar as crianças, 

principalmente as crianças que não tem acesso a recursos e que acabam 

aproveitando muito pouco do que lhe é ensinado. Esta má-formação do 

professor segundo o autor se dá pelo fato de que as instituições trabalham com 

currículos arcaicos e os professores que já atuam na rede não estão se 

renovando através de especialização ou cursos de reciclagem para poderem 

trabalhar com os alunos que necessitam de uma atividade de trabalho 

diferenciada, devido a sua dificuldade. 

 Temos também outras análises que consideram as condições 

de trabalho do professor um dos fatores que agrava o mal atendimento aos 

alunos com dificuldades, em relação a esta questão Marinhos (apud 

VITALIANO, 2007, p.3)  comenta que:  
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A maioria dos professores recebe baixos salários, sobretudo 
aqueles que atuam nas séries iniciais, os quais, por esse 
motivo, têm de assumir aulas em dois e ,até mesmo, em três 
períodos diários para garantir o provimento de suas 
necessidades, essa sobrecarga de atividades com certeza não 
permite que o professor tenha tempo para se dedicar a 
estudos, reflexões, e planejamento de suas atividades. Além 
disso, é unânime a informação por parte dos professores de 
que inexistem, ou são insuficientes, as oportunidades de 
formação em serviço, sem dizer que com a ampliação  da 
abrangência da educação e das políticas inclusivas, as salas 
de aula, geralmente têm excessivo número de alunos que 
apresentam diferenças culturais, sociais, étnicas, religiosas, de 
gênero, dificuldades de aprendizagem ou capacidade bastante 
avançadas, com expectativas de encontrar professores que 
sejam capazes de aceitá-los como são e de ensinar-lhes o 
máximo possível e o  mais rápido possível os conteúdos 
acadêmicos. 
 
 

 Collares e Moysés (1995, p.96), também analisam aspectos 

semelhantes e acrescentam que o sistema brasileiro de ensino, ainda possuí  

currículos arcaicos e falha na preparação dos professores. Além disso, 

comentam que quando este professor vai para o mercado de trabalho se 

depara com a desvalorização profissional do professorado e também com os 

baixos salários a qual são submetidos e a condições de trabalhos que nem 

sempre são as melhores, com carga horária excessiva. Com isso se torna 

freqüente encontrarmos professores com problemas de saúde e que não têm 

formação adequada para atuar em sala de aula. 

 

4.1 Currículo  

 

 Este estudo tem como objeto a análise do currículo formal nos 

cursos de Pedagogia, pois durante a pesquisa somente tivemos acesso ao 

currículo e não ao processo de formação dos professores.  

 Para Saviani (2003, p.25) currículo significa movimento 

progressivo ou carreiro e faz-se idéia de ordem e disciplina como elemento 

indispensável para os cursos e através do currículo ocorre uma ordenação, ou 

seja, uma força maior ou uma eficiência.   

 L’Abbate e Leonello (2006, p.4) concordam com Saviani 

quando colocam que apesar das diferentes possibilidades de definições, 
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observamos, de acordo com a literatura, que ao se considerar a estrutura 

curricular, deve-se refletir sobre o contexto social na qual essa estrutura está 

inserida. Tal visão crítica torna-se necessária para que se possa manter o 

objetivo da educação orientado para a transformação da realidade conforme 

encontramos na teoria de Pedra (1997); Torres (1995); Saviani (1994). 

 Segundo Moreira (2003, p. 81): 

 

Quando se considera que o currículo só se 
materializa no ensino, momento em que alunos e 
professores vivenciam experiências nas quais 
constroem e reconstroem conhecimentos e 
saberes, compreende-se a recorrente referência à 
prática e à formação docente nos estudos que toma 
o currículo como objeto de sua atenção. 
 

 

 O autor coloca que o currículo é um objeto de atenção, pois 

através dele poderá se materializar o ensino e ocorrerá a construção de 

saberes e conhecimentos com grande importância para a escola. Além disso,  

nos últimos anos houve uma intensificação no investimento e na pesquisa que 

tratam sobre o panorama pedagógico para a formação de professores, mas 

mesmo com todo avanço teórico e das propostas não ocorreu uma mudança 

significativa no sistema de formação docente, que  acabam ficando insatisfeito 

com os resultados que o ensino brasileiro vem alcançando com as mudanças 

nos currículos. 

 O autor comenta sobre o currículo que o Brasil vem adotando 

nas últimas décadas, o mesmo sofreu uma grande interferência da literatura 

internacional, principalmente da influencia americana nos anos 80 e 90, mas 

atualmente não se apóia somente na cultura americana como era antes e com 

isso houve uma homogeneização dos conhecimentos e conteúdos aplicados e 

discutidos. 

 

  Macedo (2006, p.102) define o currículo como: “um 

instrumento de prática que está presente em nossas formulações e nas 

implicações políticas”. O currículo formal é visto como uma prática já 

estabelecida. São práticas que denunciam a escolarização com base em 

currículos pré-ativos. 
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5  MÉTODO 

  

 Tendo em visa os objetivos propostos a presente pesquisa  se 

constitui em uma análise documental que desenvolve a análise dos dados 

utilizando-se de análises qualitativas e quantitativas. 

 Segundo Richardson (1999, p.70): 

 O método quantitativo se caracteriza pelo emprego da 
quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, 
quanto no tratamento dessas através de técnicas estatísticas, 
desde as mais simples como percentual, média, desvio padrão, 
as mais complexas como coeficiente de correlação, análise de 
regressão. 

    Richardson (1999 p.79) apresenta o método qualitativo como: 

A abordagem qualitativa de um problema além de ser uma 
opção do pesquisador, justifica-se, sobretudo, por ser uma 
forma adequada para entender a natureza do fenômeno social. 
Tanto assim é que existem problemas que podem ser 
investigados através de uma metodologia quantitativa e há 
outros que exigem diferentes enfoques, e conseqüentemente 
uma metodologia de conotação qualitativa.  

 

 Segundo Terense e Filho (2006, p.01 apud FREITAS et. al., 
2000) podem-se: 

 Utilizar diversas abordagens metodológicas, tanto de caráter 
quantitativo como qualitativo. Observe-se, entretanto, que a 
escolha de um ou outro tipo deve estar associada ao objetivo 
da pesquisa e que ambos apresentam características 
específicas, vantagens e desvantagens. Por outro lado, muitas 
vezes, pode-se fazer uso de diferentes métodos de forma 
combinada, recorrendo-se a mais de uma fonte para coleta de 
dados, aliando-se o qualitativo ao quantitativo. 

 Os autores trazem que uma pesquisa unicamente quantitativa 

não é satisfatória, pois uma pesquisa não se restringe apenas a adoção de 

uma teoria, de um método ou paradigma, mas sim se permite abordar uma 

multiplicidade de procedimentos e técnicas e que dessa forma as investigações 

que recaem sobre as compreensões das intenções são chamadas de 

qualitativa. 
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 Segundo Vitaliano (2008) a pesquisa documental é 

caracterizada por utilizar fontes diversas, normalmente não localizadas nas 

bibliotecas, tais como os documentos conservados em arquivos de órgãos 

públicos e instituições privadas. Os documentos são geralmente fontes ricas e 

estáveis de dados e são utilizados, costumeiramente, em pesquisas históricas. 

 Sá-Silva; Almeida e Guindani (2009 apud GAUTHIER, 1984 p. 

296) trazem que a pesquisa documental: 

Trata-se de um método de coleta de dados que elimina, ao 
menos em parte, a eventualidade de qualquer influencia, 
presença ou intervenção do pesquisador, do conjunto das 
interações, acontecimentos ou comportamentos pesquisados, 
anulando as possibilidades de reação do sujeito à operação de 
medida. 

 

5.1 Procedimentos de Coleta dos Dados 

 

    A coleta de dados desta pesquisa ocorreu por meio de uma 

pesquisa documental, tendo como fonte de dados os projetos curriculares do 

curso de Pedagogia das Instituições de Ensino Superior (IES) da região de 

Londrina.  

 Iniciamos a pesquisa identificando as Instituições de Ensino 

Superior que têm curso de Pedagogia em andamento. Em seguida, entramos 

em contato, inicialmente por telefone, com os coordenadores dos colegiados 

dos respectivos cursos identificados. Nesse contato explicamos os objetivos da 

pesquisa e informamos que levaríamos um ofício pessoalmente, solicitando o 

acesso aos projetos pedagógicos do curso em questão, bem como o 

fornecimento de outras informações, caso fosse necessário, após a leitura dos 

referidos documentos. Consideramos que seriam necessárias mais 

informações, caso os projetos pedagógicos enviados não apresentassem a 

nomenclatura das disciplinas com suas respectivas ementas. 

Na ocasião que pessoalmente solicitamos os projetos 

pedagógicos, também firmamos o compromisso de apresentar os resultados da 

pesquisa após a sua finalização. Após o recolhimento dos dados passamos ao 

seu tratamento. 



 29 

 A seguir, apresentamos a descrição dos documentos que serão 

alvo de investigação, a delimitação do campo de pesquisa, e o tratamento dos 

dados. 

 Descrição dos documentos a serem pesquisados: os 

documentos selecionados para análise desta pesquisa são os currículos dos 

cursos de Pedagogia das IES da região de Londrina, especialmente as 

ementas das disciplinas que tratam do tema dificuldades de aprendizagem.  

 Delimitação do campo da pesquisa: foram localizadas na 

região metropolitana de Londrina, o total de 8 IES que ofertam 9 cursos de 

Pedagogia, sendo uma pública e as demais particulares.  

 Tratamento dos dados: Observando a grades curriculares, a 

nomenclatura das disciplinas e as ementas do curso pesquisado das 

respectivas IES pesquisadas buscam-se distinguir quais disciplinas eram 

diretamente relacionadas com a questão das dificuldades de aprendizagem dos 

alunos nas séries iniciais do ensino fundamental e quais continham tópicos 

relacionados à questão. Dessa forma, ao proceder esta análise obteve-se 

dados que nos possibilitaram identificar quantitativamente as disciplinas que 

cada curso tem em sua proposta curricular referente à questão em foco, bem 

como à carga horária disposta. Em relação às ementas das disciplinas 

encontradas procedemos análises  qualitativas. 

Tomando por base os dados encontrados construímos o 

quadro 1 onde contém as Disciplinas que tratam diretamente do tema 

Dificuldades de Aprendizagem, o quadro 2 que contém as Ementas da grade 

curricular vigente em 2011 e o quadro 3 que contém as disciplinas que 

indiretamente estão ligadas as dificuldades de aprendizagem. Para tanto, 

consideramos todos os cursos pesquisados no ano de 2011. Com esta 

organização dos dados pretendemos dar conta do objetivo da pesquisa que se 

refere à análise dos currículos e ementas das IES com o intuito de analisar as 

disciplinas que auxiliam no processo de formação do professor para lidar com 

alunos que tenham dificuldade de aprendizagem.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 

Tendo em vista que o objetivo principal da presente pesquisa 

foi conhecer como os cursos de Pedagogia desenvolvidos nas  Instituições de 

Ensino Superior (IES)  privada e públicas existentes na cidade de Londrina vêm 

realizando a preparação de seus graduandos para lidar com os alunos que 

apresentam dificuldade de aprendizagem, os resultados serão apresentados na 

seguinte seqüência: inicialmente analisamos como se configura a distribuição 

das disciplinas diretamente relacionadas à questão em foco com suas 

respectivas cargas horárias. Esta análise tem como objetivo verificar se as 

Grades Curriculares do curso de graduação em Pedagogia ofertam uma 

formação dos graduandos em relação às dificuldades de aprendizagem. 

 Na seqüência analisaremos as características das ementas 

referentes às disciplinas diretamente relacionadas ao tema em questão.  

 Destacamos que nem todas as IES pesquisadas nos 

forneceram os documentos solicitados, portanto as análises a seguir 

apresentadas, poderão estar incompletas em alguns aspectos, dado a não 

disponibilidade dos documentos solicitados. Uma das IES alegou que só 

poderia fornecer os dados que estão dispostos na página da internet, desta 

forma tivemos acesso apenas à grade curricular do curso atual e não tivemos 

acesso a ementa da disciplina, outra, mesmo após vários contatos não 

disponibilizou os documentos solicitados. 

A seguir apresentaremos quadro 1 que mostra o total de 

disciplinas que identificamos serem diretamente relacionadas à questão em 

foco com suas respectivas cargas horárias em cada uma das IES pesquisadas 

por meio da análise do seu projeto curricular atual. 
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QUADRO 1: Caracterização das disciplinas diretamente relacionadas à dificuldade de 
aprendizagem de alunos em cada uma das IES pesquisadas com suas respectivas 
cargas horárias identificadas nos projetos pedagógicos.  

 

IES 

Disciplinas ligadas a dificuldades de 
aprendizagem 

Carga horária 

A Intervenções Pedagógicas e Dificuldades de 
Aprendizagem 

72 horas teóricas. 
14  horas práticas.  

B Saberes e Fazeres do Professor diante das 
dificuldades de Aprendizagem A 

60 horas 

C Intervenções Pedagógicas e Dificuldades de 
Aprendizagem. 

80 horas 

D Dificuldades e Distúrbios de Aprendizagem. 60 min = 60 horas 
50 min = 72 horas 

E Não Apresenta.  

F Não Apresenta  

G Não disponibilizou os dados solicitados  

H  Não Apresenta  

I Não Apresenta  
FONTE: Projeto curricular do curso de Pedagogia das IES pesquisadas. 

 

Como vimos no quadro 1 temos 9 cursos de Pedagogia que em 

8 IES, nas quais temos 7 cursos presenciais e dois à distância. Dentre estes, 

apenas a Faculdade D não disponibilizou os dados solicitados. Foi verificado 

que 4 das 8 IES pesquisadas contemplam em sua grade curricular disciplinas 

voltadas a questão dificuldades de aprendizagem. Nos cursos que ofertam, 

verificamos a existência de apenas uma disciplina que trata do das dificuldades 

de aprendizagem em seu projeto curricular, com carga horária variando entre 

60 a 80 horas/aulas.  

 Verificamos que as nomenclaturas das disciplinas são 

semelhantes, a exemplo: a disciplina chamada Intervenções Pedagógicas e 

Dificuldades de Aprendizagem tem a mesma nomenclatura na IES: A e E a 

única diferença entre elas está contida em suas ementas e carga horária. A 

disciplina contida no projeto curricular do curso de Pedagogia da Instituição de 

Ensino Superior A tem carga horária de 86 horas, sendo 72 horas teóricas e 14 

horas práticas e a da E com 80 horas.   

Na IES B  no currículo do ano de 2007 a nomenclatura da 

disciplina é: Saberes e Fazeres do Professor diante das dificuldades de 

Aprendizagem A. Esta disciplina é ofertada no 4º ano de seu curso com 

duração de 6 meses e a carga horária de 60 horas. 
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A instituição de ensino superior F oferta duas modalidades do 

curso uma com duração de 3 anos e ½ e outra com duração de 4 anos. Esta 

mesma IES também possui o curso de Pedagogia presencial com duração de 4 

anos, entretanto nenhuma das modalidades oferta disciplina específica 

relacionada à dificuldade de aprendizagem. 

Analisando a grade curricular das disciplinas das IES, é 

possível perceber uma característica específica da IES D a carga horária, 

apresenta a disposição em aulas de 50 e 60 minutos. Sendo assim, o total de 

horas/aula é diferenciada, com a carga horária de 60 horas. Com isso se 

verificou que a carga horária de cada IES é variada. 

Outro aspecto que pode ser ressaltado é a preocupação dos 

cursos de Pedagogia analisados com as disciplinas voltadas às necessidades 

educacionais especiais, presentes em todas as grades curriculares com carga 

horária variando entre 50 a 80 horas/aulas. No entanto, ao analisar a ementa 

destas disciplinas, verificamos que todas focalizavam apenas o atendimento 

educacional de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais 

relacionadas às deficiências e a outras condições, mas não tratavam da 

população que apresenta dificuldades de aprendizagem específica. 

O quadro 2 apresenta as ementas que estão em vigor na grade 

curricular do ano de 2011 das IES pesquisadas.  

 

QUADRO 2: Caracterização das  ementas das disciplinas diretamente relacionadas as 
disciplinas que falam sobre a dificuldade de aprendizagem em cada uma das IES 
pesquisadas no ano de 2011. 
 

             IES EMENTAS do projeto curricular vigente em 2011  

B currículo  2007 Saberes e Fazeres do Professor diante das Dificuldades de 
Aprendizagem A: Histórico das concepções de dificuldades de 

Aprendizagem. Caracterização das dificuldades de Aprendizagem. 
Abordagens contextuais, prevenção e intervenção. Multiplicidade de 
fatores na determinação das dificuldades de Aprendizagem. 
Possibilidade de observação das dificuldades de aprendizagem em 
sala de aula. Possíveis alternativas de atuação pedagógica nas 
dificuldades de aprendizagem em diferentes contextos educativos. 

C Intervenções Pedagógicas e Dificuldades de 
Aprendizagem: A avaliação e intervenção pedagógicas. 

Desenvolvimento e as adaptações curriculares. Elaboração, 
aplicação e avaliação de Programas Educativos Individualizados. 
Ação Psicopedagógica na sala de aula e processos de Intervenção 
pedagógica. Estratégias inovadoras para as dificuldades de 
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aprendizagem.  

D Dificuldades e Distúrbios de Aprendizagem: Histórico das 

concepções de dificuldades de aprendizagem. Caracterização das 
dificuldades de aprendizagem. Abordagens contextuais: prevenção e 
intervenção. Possibilidades alternativas de atuação pedagógica nas 
dificuldades de aprendizagem em diferentes contextos educativos. 

FONTE: Projeto curricular do curso de Pedagogia das IES pesquisadas. 
 
 

 Ao analisar as ementas da disciplina Intervenções 

Pedagógicas e Dificuldades de Aprendizagem que estão presentes na IES C e 

na A foi verificado que a IES C apresenta apenas atividades de natureza 

teórica e a A oferta atividades teóricas e práticas dentro dessa disciplina. 

Considerando que a IES C apresentou sua ementa e a IES A não apresentou, 

verificamos que a primeira focalizou em sua ementa: a avaliação e intervenção 

pedagógica, o desenvolvimento e as adaptações curriculares, elaboração e 

aplicação de Programas Educativos Individualizados, ações Psicopedagógicas 

na sala de aula e Intervenção, estratégias inovadoras para a dificuldade de 

aprendizagem. 

 Verificamos que a IES B oferta a disciplina saberes e fazeres 

do professor frente às dificuldades de aprendizagem A e a IES D oferta a 

disciplina Dificuldade e distúrbios de aprendizagem, ambas apresentam 

ementas semelhantes, pois trabalham com o histórico das concepções de 

dificuldades de Aprendizagem; Caracterização das dificuldades de 

Aprendizagem. Abordagens contextuais, prevenção e intervenção. 

Possibilidade de observação das dificuldades de aprendizagem em sala de 

aula. Possíveis alternativas de atuação pedagógica nas dificuldades de 

aprendizagem em diferentes contextos educativos. Verificamos ainda que a 

IES B apresenta, além destes conteúdos, também  multiplicidade de fatores na 

determinação das dificuldades de aprendizagem. 

 Blasi (2011 p.47) relata sobre uma das preocupações que 

atualmente os professores não tem capacitação para atuarem com os alunos 

que possuam dificuldades de aprendizagem. Pois os alunos com dificuldades 

de aprendizagem ligadas a leitura e escrita exigem um preparo adequado do 
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professor que vai além dos níveis que encontramos nas ementas atuais, pois o 

professor deverá ter a consciência que seu aluno possui uma dificuldade de 

aprendizagem e buscar ampliar e modificar seu potencial para poder realizar 

um bom trabalho com o aluno.  

 No quadro 3 a seguir apresentamos as disciplinas que apesar 

de não tratar diretamente do tema dificuldades de aprendizagem contemplam 

em suas ementas tópicos relacionados ao referido tema. 

 
 
QUADRO 3: cargas horárias e ementas das disciplinas que contemplam tópicos 
relacionados ao tema dificuldades de aprendizagem. 

IES Disciplinas 

relacionadas 

Carga 

horária 

Ementas das disciplinas 

I Abordagem Psicológica 

da Aprendizagem  II. 

80 
horas 

O desenvolvimento e a aprendizagem 

como resultado da relação entre o 

sujeito e o meio. O processo de 

ensino-aprendizagem nas 

perspectivas de Lev S. Vygotsky, 

Henri Wallon e teóricos atuais, 

privilegiando os processos 

educacionais. Dificuldades e 

distúrbios da aprendizagem. O 

desenvolvimento moral em Piaget e 

Kohlberg. Perspectivas atuais,  

quanto às aplicações da psicologia à 

educação 

FONTE: Projeto curricular do curso de Pedagogia das IES pesquisadas. 
 

 
Ao analisar as ementas das demais disciplinas contidas nos 

projetos curriculares analisados notamos que 1 IES não ofertavam diretamente 

uma disciplina ligada a dificuldade de aprendizagem, mas tinham uma 

disciplina que  abordavam a questão. São elas IES E e IES I. 

Analisamos que a IES I oferta a disciplina Abordagem 

Psicológica da Aprendizagem II com a carga horária de 80 horas. Em sua 

ementa constam conteúdos relacionados à dificuldade e distúrbios de 

aprendizagem, entre outros ligados ao processo de ensino e 

aprendizagemreferentes à teoria de Vygotsky e Wallon. 

A partir dos dados analisados, bem como das leituras 

realizadas sobre o tema, sugerimos que haja uma mudança ou reformulação 

dos currículos de Pedagogia que são trabalhados nas IES, visto que como 
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vimos nos trabalhos citados na fundamentação teórica (Blasi (2010), Collares e 

Moyses (1995), Marques (2010), Vitalliano e Valente (2010)) existe a 

necessidades dos professores serem melhor formados para lidar com os 

alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem. Sugerimos em 

específicos que sejam trabalhados com mais profundidade os conteúdos 

teóricos referentes ao tema, dada a sua complexidade, bem como a prática do 

professor frente a tais alunos, com oportunidades de avaliação, planejamento 

de atividades e intervenção direta junto a eles.  

A exemplos de indicações de conteúdos e práticas que os 

professores deveriam dominar para trabalhar com mais eficiência junto aos 

alunos com dificuldades de aprendizagem temos sugestões. 

Conforme APPDAE (2008) o professor deve encorajar o aluno 

com disgrafia através de atividades que utilizem as mãos e dedos como 

pinturas, plasticina e lápis.  Recortes de desenhos, colagens e picotar, 

promover a utilização da escrita, contorno de figuras, pintar dentro das linhas, 

ligar os pontos, porem sempre deixando a criança se expressar livremente no 

papel. 

Ainda segundo a APPDAE algumas rotinas podem ajudar o 

professor a trabalhar com o aluno que tenha dislexia como: ler livros todos os 

dias junto com a criança, solicitar à criança que invente um final para a historia, 

deixar a criança antecipar as frases e sempre elogiar esta ação da criança, 

levar a criança a biblioteca e trabalhar muito com ela a questão da visualização 

de figuras. 

Assim, a partir das análises realizadas nas ementas  

acreditamos que seja  necessário uma ampliação nos conteúdos de formação 

dos futuros professores, em relação a questão das dificuldades de 

aprendizagem, a qual poderá ocorrer com  a ampliação nas carga horária das 

disciplinas ligadas ao tema,  bem como com a inclusão de carga horária em 

estágios para que o aluno desenvolva experiências de atuação em relação a 

esta questão. Outra sugestão é a inclusão desta temática, especialmente nas 

disciplinas que tratam de questões metodológicas, visto que os alunos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem requerem procedimentos 

diversificados e mais estímulos para efetivar sua aprendizagem. 
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Segundo Lopes e Dias (2003, p. 1156) O Brasil tem passado 

por uma transformação na área escolar e o currículo para a formação de 

professores esta nessa reforma. Pois entre 1999 e 2001 houve uma série de 

regulamentação no âmbito do legislativo e estas mudanças estão relacionadas 

a formação de professores. Um exemplo é a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1996, em que o conceito que envolve as competências 

foi apresentado como nuclear na organização curricular. Este conceito busca 

favorecer que a formação de professores ocorra com mais qualidade, a qual 

contemple conhecimentos teóricos e experiências que auxilie na identificação 

de resposta para as diferentes demandas e situações do seu local de trabalho. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Diante dos dados coletados podemos constatar que a 

formação inicial dos professores em relação à preparação para atuar com 

alunos com dificuldades de aprendizagem  necessita ser aprimorada, tendo em 

vista que identificamos que ainda temos cursos que não abordam esta questão 

e outros que abordam apenas em uma disciplina específica com baixa carga 

horária.  

        A partir das análises que foram realizadas foi constatado que, 

possivelmente ainda são poucos os cursos de formação de professores que  

abrangem conteúdos relacionados a formação do professor para atuar  com 

alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, menos de 50% dos 

cursos analisados continham disciplina relacionada ao tema em questão. Desta 

forma, é necessário que os professores desenvolvam a consciência de que 

sempre devem estar em busca de uma formação permanente, pois somente 

assim seremos capazes de poder auxiliar nossos alunos com dificuldades de 

aprendizagem. Em especial quando se deparam com alunos que apresentam 

dificuldades específicas de aprendizagem, os professores devem conhecer as 

necessidades especiais destes alunos e desenvolver estratégias que os 

auxiliem a superar tais dificuldades. 

          Em relação a análises das ementas e grades curriculares das 

universidades constatamos que das 8 universidades,  4 contemplavam em seu 

currículo disciplinas referentes a dificuldades de aprendizagem, as quais 

provavelmente oferecem algum suporte para o futuro professor trabalhar com 

os alunos e suas dificuldades dentro da sala de aula, sendo assim 50% das 

IES possuem a disciplina em seu currículo. 

    Considerando os dados obtidos e as análises apresentadas 

por alguns dos autores citados neste estudo  apresentamos algumas sugestões 

com vistas à melhoria da formação dos professores para atuar junta a alunos 

com dificuldades de aprendizagem  que são: aumento da carga horária voltada 

às disciplinas sobre a dificuldade de aprendizagem, estágios supervisionados 

com alunos que tenham dificuldade de aprendizagem bem como, aulas práticas 

relacionadas a dificuldades de aprendizagem, e principalmente uma 

interdisciplinaridade entre as áreas do conhecimento e a área citada.  
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 Após as leituras consideramos que uma criança com 

dificuldades de aprendizagem necessita de currículos mais flexíveis que 

envolvam atividades significativas, tais como passeios a museu, exposições 

feiras, em fim nos diferentes espaços sociais, pois devemos  mostrar a criança 

que ela é criativa e capaz de se superar suas dificuldades. Os professores 

devem evitar rotulares os alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem e sim auxiliá-los nas suas dificuldades, pois sua superação 

ocorrerá de forma gradual mas para isso precisa que o professor desenvolva  

procedimentos que o auxiliem nesta superação. Além disso, este trabalho deve 

envolver também a família e toda comunidade escolar. No caso de uma criança 

com dislexia, por exemplo, é fundamental que a família trabalhe a questão de 

leitura com ela e que se possível realizem leituras diárias em voz alta, mas sem 

constranger a criança.  

 Como vimos, a literatura especializada aponta que para se 

trabalhar com um aluno que tenha dificuldade de aprendizagem o professor 

deverá ter um conhecimento de como e quando intervir com este aluno sem 

constrange-lo, utilizar-se de técnicas e métodos para trabalhar e auxiliar o 

aluno em seu processo de aprendizagem..    
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