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  DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: 

SINAIS DE ALERTA EM CASA E NA ESCOLA 
INTRODUÇÃO 

As dificuldades de Aprendizagem, embora sejam formalmente diagnosticadas depois de promover atrasos 

escolares, podem ser percebidas antes, evitando que se agrave e promova a baixa autoestima e desmotivação 

do aluno. Nesse sentido, torna-se mister conhecer os sinais precoces de sua presença, identificando quando 

há necessidade de uma avaliação, para posterior intervenção adequada, minimizando futuros problemas 

escolares. 

CONCLUSÃO 

As dificuldades segundo Smith e Strick (2001), 

podem ser percebidas através de seis áreas, e 

alguns sinais podem servir de alerta para pais e 

professores.  A primeira área refere-se a atrasos 

desenvolvimentais, caracterizada pelo 

desenvolvimento motor e/ou da linguagem. 

Figura 1: Sinais das Dificuldades de Aprendizagem. Disponível em  

<http://psicopedagogiacuritiba.com.br/dificuldade-ou-transtorno-de-aprendizagem/>. 
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Os alertas descritos, podem não representar 

necessariamente uma dificuldade de aprendizagem, 

apenas a necessidade de uma acompanhamento mais 

preciso, mas, se ignorados, podem   desencadear o 

agravamento. Nesse sentido, os sinais sempre 

indicam que algo não vai bem, e deve-se estar atento, 

para poder intervir positivamente no processo de 

ensino e aprendizagem. Essa intervenção torna-se 

muito mais satisfatória na medida em que escola e 

família trabalham juntas. Pode-se concluir que é 

necessário um diagnóstico, seguido de uma 

intervenção pedagógica adequada, bem como o 

acompanhamento dos pais, no desempenho escolar 

de seus filhos, com especial atenção aos sinais de 

alerta. 

A segunda, relaciona-se ao desempenho 

inconsciente, e esta tem relação com a capacidade  

de memorização. A criança consegue desenvolver a 

atividade com perfeição num momento, e depois 

não consegue mais. A perda do interesse,  é a 

terceira área, e esta pode ser consequência da 

anterior como também, problemas familiares, 

prática pedagógica inadequada, e o próprio 

currículo. A escola passa a ser vista como um lugar 

ruim. A quarta área abordada é o baixo 

desempenho inesperado, em que a criança 

apresenta um atraso muito grande em relação aos 

seus pares em idade e ano escolar. Um 

relacionamento desarmonioso com os colegas, e as 

frustrações da não aprendizagem podem gerar os 

sinais apresentados pela quinta área, sendo a de 

Comportamentos ou problemas emocionais 

persistentes caracterizada por crianças zangadas, 

hostis, ou deprimidas. A sexta área, referente ao 

Declínio na confiança e na autoestima, a criança 

passa a desacreditar de si mesma e de sua 

capacidade. Nesse sentido deve-se atentar para 

crianças que referem-se a si mesmas com termos 

negativos e desmotivadores.  Assim, as autoras 

abordam ser importante as informações repassadas 

pelos pais, e consideram que “a intuição é digna de 

confiança”, (2001, p. 76), valorizando o trabalho 

conjunto entre escola e família, contribuindo na 

avaliação e intervenção adequada. 


