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A criança que não aprende

•É a criança que não aprende?

•É a escola que não ensina?

•São as políticas públicas que são
inadequadas?

•São as famílias que não ajudam?



Analfabetismo no Brasil

• Analfabetismo no Brasil afeta 7,0% da população 
brasileira, o que corresponde a 11,5 milhões de 
pessoas (IBGE 2017). No entanto, o Plano 
Nacional de Educação pretende zerar o 
analfabetismo no Brasil até 2024.

• Analfabetismo funcional
• indivíduo que não consegue entender pequenos textos. 

Esses indivíduos, mesmo sendo capazes de ler alguns 
textos, não desenvolveram a capacidade de 
interpretação e realização de operações 
matemáticas simples.



Evasão escolar no Brasil

• A taxa de evasão escolar no Brasil é a terceira 
maior do mundo: em média, 24,1% dos alunos 
não concluem o Ensino Fundamental até os 16 
anos. Em uma lista com os 100 países com 
melhor IDH no mundo, o resultado só não é 
pior que o da Bósnia e o das ilhas São 
Cristóvão e Névis, no Caribe.

• A reprovação é de cerca de 3,5 milhões 
(Censo Escolar. MEC. 2018) é mais frequente 
no ensino médio.
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A criança que não aprende

dificuldades de 

aprendizagem

transtornos de 

aprendizagem

Adversidade,impasse,privação,obstáculo, 

impedimento,oposição,objeção,complexo, 

complicado, etc.

O que se considera difícil, trabalhoso, 

árduo, laborioso. 
Desorganização, perturbação, desajuste,

anomalia.

Desordem, alteração, desordem, prejuízo,

distúrbio. 



Dificuldades de aprendizagem

Quantos são?

40% teriam alguma dificuldade



Dificuldades de aprendizagem

• Intercorrências, impedimentos e/ou 
fatores/variáveis dificultadoras do processo de 
ensino e aprendizagem, de complexa 
determinação causal.

• Podem estar associadas a:

• Deficiência intelectual

• Transtornos mentais (como ansiedade e
depressão),

• Adversidades psicossociais e/ou econômicas,

• Falta de proficiência na língua de instrução
acadêmica,

• Instrução educacional inadequada.



Transtornos de aprendizagem

• Dificuldades persistentes na aprendizagem e no uso de 
habilidades acadêmicas, abaixo do esperado para a 
idade cronológica, causando interferência significativa 
no desempenho acadêmico, profissional e/ou nas 
atividades diárias.

• Não podem ser explicadas por:

• Deficiência intelectual,

• Acuidade visual ou auditiva não corrigida,

• Outros transtornos mentais ou neurológicos,

• Adversidades psicossociais,

• Falta de proficiência na língua de instrução acadêmica,

• Instrução educacional inadequada.



Dificuldades de aprendizagem

• Deficiência intelectual.

• Problemas emocionais:

ansiedade; depressão; regulação emocional.

• Problemas comportamentais:

agressividade; controle de impulsos.

• Abuso:

físico; psicológico, sexual.

• Cultura.

• Práticas parentais e vida familiar.



DEFICIÊNCIA INTELECTUAL



Deficiência intelectual

• deficiência intelectual se caracteriza pela 
presença de limitações significativas no 
funcionamento intelectual e comportamento 
adaptativo iniciando-se antes dos 18 anos de 
idade

• prevalência estimada em 1-3% da população
• leve 85%

• moderada 10%

• severa 4%

• profunda 2%



Deficiência intelectual

modificado de Kim e Arnold, 1998

85%

10%
3%2%

leve moderado severo profundo



Deficiência intelectual

• Níveis de severidade: dependendo do 
propósito (diagnóstico ou planejamento do 
suporte necessário) os indivíduos com 
deficiência mental poderão ser 
classificados de formas diversas:

• nível do QI
• intensidade de suporte necessário
• limitações em comportamentos adaptativos
• etiologia
• categorias de saúde mental



Dificuldades de aprendizagem

• Políticas Públicas.

• Professor e Escola:

formação/capacitação; estímulo salarial;
desvalorização; ambiente/estrutura; materiais e
métodos; gestão.

• Nível Socioeconômico:

alimentação; moradia; saneamento; sono; saúde mental
do cuidador; alfabetização/instrução parental; trabalho
infantil; prostituição.



Dificuldades de aprendizagem

•Estratégias pessoais

•Exposição/Alfabetização precoce

•Diferenças de gênero



Dificuldades de aprendizagem

•Pedagogia
• Método Global

• Método fônico

• Construtivismo

• Montessori

• Método eclético

• Método intuitivo



Dificuldades de aprendizagem

•Pedagogia
• Cartilhas?

• Apostilas?

• Sistemas de ensino?

• Mono, Bi ou Trilinguismo?

• Uma inteligência?

• 12 inteligências?



Dificuldades de aprendizagem

•Pedagogia
• Escola regular?

• Escola especial?

• Escola inclusiva?

• Todos na escola

• Todos na mesma Escola?

• Ensino domiciliar?



TDA/TDAH



Transtorno de déficit de atenção com ou sem 
hiperatividade

• a queixa de que uma criança é “hiperativa” é 
bastante comum

• as cifras variam de 0,5% a 20% da população em idade 
escolar (Ross & Ross, 1982)

• a taxa de 20% (se correta) sugere que o problema seja 
uma variação do normal

• segundo a Associação Psiquiátrica Americana (1987) 
esta incidência seria de 2% a 4%



Transtorno de déficit de atenção com ou sem 
hiperatividade

Disfunção Cerebral 

Mínima

1960

George Still 

descreveu os

sintomas do 

TDAH

1902

Déficit de Atenção / 

Hiperatividade (DSM-

III-R)

1987

Criação do MTF

1955

Bradley;

Benzedrina

1937

Déficit de Atenção com 

ou sem  Hiperatividade 

(DSM-III)

1980

Clements descreve

atenção como um 

déficit em crianças

1966 1994

DSM-IV 

atualização

dos 

critérios



Transtorno de déficit de atenção com ou sem 
hiperatividade



não hiperativos

não impulsivos

não desatentos

típicos

tdah

hiperativos

impulsivos

desatentos

TDAH: modelo discreto



TDAH: modelo contínuo

Habilidade atencional

diminuida



comorbidades 

do TDAH



Transtornos de 
aprendizagem CID 10

• F81.0 transtorno específico de leitura

• F81.1 transtorno específico do soletrar

• F81.2 transtorno especifico das habilidades
aritméticas

• F81.3 transtorno misto das habilidades
escolares

• F81.8 outros transtornos das habilidades
escolares

• F81.9 transtorno do desenvolvimento das 
habilidades escolares, não especificado



Transtornos de aprendizagem 
DSM-IV-TR 2002

• transtorno da leitura

• transtorno da matemática

• transtorno da expressão escrita

• transtorno da aprendizagem sem outra 
especificação



Transtornos de aprendizagem 
DSM-IV-TR 2002

• as taxas de prevalência variam de 2% a 10%

• um transtorno da aprendizagem é 
identificado em aproximadamente 5% dos 
estudantes das escolas públicas norte-
americanas



Distúrbios específicos da 
aprendizagem: epidemiologia

• 7% a 8% entre 2 700 alunos da 3ª e 4ª séries com 
habilidades intelectuais médias (Myklebust e 
Boshes, 1969)

• 2% a 3% de severo prejuízo na aprendizagem em 
alunos de 6 a 16 anos de idade (Kaufman e Kaufman, 
1983)

• 3% a 6% das crianças em idade escolar (Keogh, 
1986)



Transtornos de 
aprendizagem CID 10

• diagnosticados quando os indivíduos 
demonstram, em testes padronizados e 
individualmente administrados de leitura, 
matemática ou expressão escrita, resultados 
substancialmente (discrepância entre rendimento 
e Q.I. entre 1 e 2 desvios-padrão) abaixo do 
esperado para sua idade, escolarização e nível de 
inteligência

• interferem de forma evidente no rendimento 
escolar ou nas atividades da vida diária que 
exigem habilidades de leitura, matemática ou 
escrita



Transtornos de 
aprendizagem CID

diagnósticos diferenciais

• variações normais do rendimento escolar

• falta de oportunidades, ensino deficiente ou fatores 
culturais

• comprometimento visual e/ou auditivo

• deficiência intelectual

• transtornos globais do desenvolvimento (TEA)

• transtornos da comunicação



Transtornos da aprendizagem
características gerais (DSM-IV-TR 2002)

• transtornos associados: desmoralização, 

baixa auto-estima e déficits nas habilidades 

sociais

• evasão escolar é de 40% (cerca de 1,5 vezes 

a média)

• adultos com esta condição podem 

apresentar dificuldades no emprego ou 

ajustamento social



dislexia de evolução



Transtorno da leitura 
(dislexia)

características gerais (DSM-IV-TR 2002)

• A - rendimento da leitura (correção, velocidade ou 
compreensão) substancialmente inferior ao esperado para a 
idade cronológica, inteligência medida e escolaridade

• B – a perturbação da leitura interfere de forma importante 
no rendimento escolar ou em atividades da vida cotidiana 
que exigem habilidades de leitura

• C- na presença de um déficit sensorial, as dificuldades de 
leitura excedem as que se poderiam atribuir a elas



Transtorno da leitura 
(dislexia)

características gerais (DSM-IV-TR 2002)

• 60% a 80% dos casos identificados são do sexo 
masculino

• o transtorno da matemática e o transtorno da 
expressão escrita podem estar associados

• a leitura oral caracteriza-se por distorções, 
substituições ou omissões; tanto a leitura em voz 
alta quanto a silenciosa caracterizam-se por 
lentidão e dificuldade de compreensão



Quantas são???

5 - 10% 
são possivelmente afetadas

das crianças em idade escolar são 

diagnosticadas

3 a 6% 



Transtornos específicos da aprendizagem

neurobiologia

• na maioria dos indivíduos o cérebro se caracteriza por certos 

padrões de assimetria

• em 75% dos cérebros de pessoas normais encontramos regiões 

frontais do hemisfério direito com volume maior do que as 

regiões homólogas contralaterais (Weinberger et al., 1982)

• a região do planum temporale esquerdo é maior do que a do 

direito em cerca de 66% dos cérebros normais (Geschwind & 

Levitsky, 1968)

• a maioria dos cérebros normais apresentam a região posterior 

maior à esquerda (LeMay, 1981)



giro temporal transverso



planumtemporale



linha de corte

córtex

auditivo

primário

planum

temporale

direito

esquerdo

fissura silviana

anterior posterior

assimetrias hemisféricas



Transtornos específicos da aprendizagem

neuroimagem

• Hier et al. (1978) estudaram pela TC 24 disléxicos e observaram 
em 33% a região posterior esquerda maior do que a direita 
enquanto que 67% apresentavam ou simetria desta região ou 
assimetria reversa

• Ashkenazi (1980) encontrou em todos disléxicos estudados 
(n=10) simetrias ou assimetria reversa da região posterior

• Haslam et al. (1981) encontraram simetria ou assimetria reversa 
da região posterior em 54% dos disléxicos estudados

• Larsen et al. (1990) na RNM encontraram simetria do planum
temporale em 70% dos disléxicos estudados enquanto que 
apenas 30% dos controles estudados exibiam este padrão



assimetria (habitual) do

planum temporale
planum temporalesimétrico

e d e d



Transtornos específicos da aprendizagem

neuroimagem

• Hynd et al. (1990) também utilizando-se da RNM 

investigaram a morfologia do planum temporale
em um grupo de disléxicos, um grupo controle 

normal e um grupo de crianças com a DDA+H 

sem dificuldades de leitura:

• 90% dos disléxicos apresentavam simetria ou 

assimetria reversa do planum temporale

• nos outros 2 grupos, 70% apresentavam o padrão de 

assimetria habitual (presente em apenas 10% dos 

disléxicos)



Transtornos específicos da aprendizagem

achados neuropatológicos 

• Drake (1968) encontrou padrão anormal nas 
circunvoluções no lobo parietal esquerdo ao lado de 
adelgaçamento e estiramento do corpo caloso

• Galaburda & Kemper (1979) descreveram um padrão 
desordenado das camadas corticais, uma extensa área de 
polimicrogiria na região do planum temporale esquerdo e 
outras anormalidades celulares; encontraram, também, 
alterações citoarquitetônicas em algumas regiões do 
núcleo geniculado medial e no núcleo póstero-lateral do 

tálamo



Transtornos específicos da aprendizagem

achados neuropatológicos 

• Galarbuda et al. (1985) estudando 8 cérebros de 

indivíduos disléxicos encontraram uma simetria na região 

do planum temporale e córtex parieto-occipital; além 

disso, ectopias neuronais, polimicrogiria e outras displasia 

foram observadas

• boa parte dessas anormalidades celulares se originam, 

provavelmente, entre o quinto e sétimo mês de gestação



caso 1- ectopias e displasias      , formação verrucosa       e
micropoligiria  

esquerdo

direito

e d
planum temporale



caso 4 caso 1

caso 3 caso 2

exemplos de ectopias e displasias



Diagrama mostrando a localização de focos de ativação durante

tarefa de leitura obtidos em nove estudos diversos

Fiez e Petersen, 1998



Leitura de palavras

controles disléxicos

Rumsey e Horwitz, 2003



Tarefa fonêmica: rima (Shaywitz, 2003)

leitores ativam a área

temporal esquerda

maus leitores não ativam

a área temporal esquerda

disléxicos leitores ativam

áreas do hemisfério direito

E D E D E D



Leitura: identificação do significado (Shaywits, 2003)

leitores ativam a área

temporal esquerda

maus leitores ativam

as mesmas áreas

disléxicos leitores não ativam a 

área temporal esquerda

E D E D E D



Ativação cerebral em adultos disléxicos e controles durante identificação 

de estímulos sonoros não verbais:  ”apresentação rápida x lenta”

controles

disléxicos

diferenças entre

os grupos

axial

coronal

axial

coronal

axial

coronal

E

E

E
E

E
E

D

D

D

D

D
D

controles

disléxicos

diferenças entre

os grupos

axial

coronal

axial

coronal

axial

coronal

E

E

E
E

E
E

D

D

D

D

D
D

Temple et al., 2000



Crianças durante tarefa de rimar letras

grupo controle

disléxicas antes

do tratamento

direito esquerdo

áreas com aumento

de ativação nas crianças

disléxicas após tratamento

Temple et al., 2003



controles/padrão estático disléxicos/padrão estático controles/movimento disléxicos/movimento

Ressonância nuclear magnética funcional



disléxicos

dislexia de evolução: modelo discreto

não disléxicos



dislexia de evolução: modelo contínuo

leitores típicos leitores excepcionaisdisléxicos

maus leitores



TRANSTORNO DO ESPECTRO 

DO AUTISMO





processamento auditivo central PAC



PAC
• Para pessoas com transtorno de 

processamento auditivo central, realizar 
algumas tarefas simples pode ser 
praticamente impossível. As dificuldades de 
concentração provocadas pelo problema 
podem ser facilmente confundidas com 
transtornos de atenção, falta de interesse, 
por isso, é preciso prestar atenção aos 
sinais do transtorno. Conheça alguns dos 
sinais:



PAC

• •dificuldade de aprendizagem
•dificuldade de memorização e desatenção
•cansaço rápido e agitação ao assistir 
aulas
•dificuldade para ouvir e prestar atenção 
em lugares barulhentos
•necessidade constante de pedir para 
repetir



PAC

•parecer não ouvir/entender bem
•demora para escutar e/ou compreender o que 
foi dito
•dificuldade em conversas com muitas pessoas 
ao mesmo tempo
•dificuldade para localizar de onde o som está 
vindo
•dificuldade para realizar uma sequência de 
tarefas que lhe foi solicitada
•dificuldade para entender conceitos abstratos



síndrome de Irlen



Síndrome de Meares (1980)-Irlen (1987): 

síndrome da hipersensibilidade escotópica



• queixas subjetivas:
• as letras se movem

• visão borrada

• visão dupla das letras 

• ofuscamento por material gráfico

• ilusão de cores

• cefaleia

• estresse visual após leitura

• fotofobia

Síndrome de Meares (1980)-Irlen (1987):  
síndrome da hipersensibilidade escotópica



• sintomas principais:

fotofobia

problemas na resolução espacial

restrição de alcance focal

dificuldades na manutenção do 
foco

astenopia

problemas na estereopsia

Síndrome de Meares-Irlen :  segundo Dra. Marcia Guimarães



• prevalência de 12% a 14% da população geral

• em 46% de pessoas com dislexia 

• em 33% de pessoas com déficits de atenção

• em 17% de estudantes com dificuldades de 
leitura

• já foi descrito em casos de autismo

Síndrome de Meares-Irlen :  segundo Dra. Marcia Guimarães





• 51 trabalhos publicados

• a maioria com vieses importantes

• alguns trabalhos relatam melhoras com lentes 
coloridas similares aos observados em 
condições placebo

• consistente com estudos prévios e 
manifestações de vários grupos de profissionais 
esta revisão não endossa o uso de lentes ou 
filtros coloridos para a melhora de dificuldades 
de leitura

• os benefícios declarados se devem, 
provavelmente ao efeito placebo ou ao efeito 
Hawthorne

The effect of coloured overlays and lenses on Reading:
a systematic review of the literature (Griffiths et al., 2016)



• já se pronunciaram contra a sua 
eficácia:

• Academia Americana de Pediatria (2009)

• Academia Americana de Oftalmologia (2014)

• Associação Americana de Oftalmologia Pediátrica

• Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica

• Conselho Federal de Medicina (2014)

•

Manifestações quanto à eficácia das lentes ou filtros coloridos
para dificuldades de leitura
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