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inclusivo dos alunos no contexto da EPT
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1 .  CONTEXTUALIZAÇÃO
DO PRODUTO
EDUCACIONAL

A atividade de formação
docente intitulada
“Transtornos Funcionais
Específicos do
Neurodesenvolvimento no
Contexto da EPT” foi
concebida como Produto
Educacional do curso de
Mestrado do Programa de
Pós Graduação em
Educação Profissional e
Tecnológica – PROFEPT.

Este projeto encontra-se dentro da linha de

pesquisa “Práticas Educativas em EPT”, que trata

dos fundamentos das práticas educativas e do

desenvolvimento curricular na Educação

Profissional e Tecnológica, em suas diversas

formas de oferta, com foco nas estratégias

transversais e interdisciplinares, que

possibilitem formação integral e significativa do

estudante, sustentados no trabalho como

princípio educativo e na pesquisa como princípio

pedagógico, em espaços formais e não formais.

Considera, também, às questões relacionadas à

Educação de Jovens e Adultos, à Educação

Indígena, à Educação e Relações Étnico-raciais, à

Educação Quilombola, à Educação do Campo, às

Questões de Gênero e à Educação para Pessoas

com Deficiências (PCDs) e sua relação com as

diversas práticas do mundo do trabalho.

Proposta de Formação Docente:
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É na formação continuada que o
professor tem a oportunidade de
problematizar suas experiências e
de estabelecer consciência de si e
daquilo que lhe falta
(MIZUKAMI, 2002)

2. CARACTERIZAÇÃO
DE FORMAÇÃO
INICIAL/E OU
CONTINUADA
DOCENTE
Para Proença (2002), o despreparo profissional do

professor que é fruto de um sistema educacional que

não prioriza ou dá importância à qualidade da

formação docente é o aspecto que mais pode

interferir no processo de escolarização das pessoas

com qualquer tipo de necessidade especial,

especialmente porque nem toda dificuldade é

transtorno e isso pode gerar uma visão equivocada,

mesmo quando este grupo reconhece que há

diferenças entre ambos.

Para Arroyo (2002), a escola está cada vez mais

ultrapassada e o professor necessita de novas

formações a fim de intervir na realidade. As

mudanças sociais exigem

um ser mais pensante, crítico, reflexivo e atuante.

Por isso, vários nomes foram dados a essas

formações como: reciclagem, atualização,

capacitação, aperfeiçoamento e formação.

É na formação continuada que o professor tem a

oportunidade de problematizar suas experiências e

de estabelecer consciência de si e daquilo que lhe

falta e assim, a formação básica passa a ser vista

apenas como um dos momentos do processo

formativo (MIZUKAMI, 2002).

Garcia (2009), aderiu ao conceito de

“desenvolvimento profissional docente”

(substituindo o termo “formação docente”), para

ressaltar a concepção de profissional do ensino e

porque o termo “desenvolvimento” sugere evolução

e continuidade. Processo a longo prazo, no qual se

integram diferentes tipos de oportunidades e

experiências.
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3. CARACTERIZAÇÃO
DA FORMAÇÃO
PROPOSTA

´Título: Transtornos Funcionais Específicos do

Neurodesenvolvimento.

´Público sugerido: Docentes e demais agentes

escolares.

´Modalidade: Formação Inicial e/ou Continuada 

´Forma de Oferta: Presencial; Remoto ou

Híbrido.

´Carga horária Total: 3 horas, sendo divididas

em dois encontros em dias diferentes, de 1 hora e

30 minutos, podendo ser ampliada para mais

encontros, dependendo da necessidade e

demanda da instituição. 

´Requisitos para o público alvo: Não há

requisitos.

´Quantidade de participantes: Grupos de até 25

pessoas na modalidade presencial e até 50

pessoas, na modalidade remota. Caso a oferta

seja híbrida, manter até 25 pessoas.
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4. JUSTIFICATIVA DA
FORMAÇÃO DOCENTE
PROPOSTA

Em  conversas com servidores do Instituto Federal

de São Paulo (IFSP), Câmpus Sertãozinho, observou-

se necessidade de um trabalho formativo, que

pudesse auxiliar os agentes escolares na

identificação, caracterização e manejo com alunos

com NEE, uma vez que esses apresentam

dificuldades de aprendizagem que dificultam o

processo educacional. 

Atualmente, estes alunos são encaminhados pelos

docentes à CSP (Coordenadoria Sociopedagógica),

que por sua vez, pode encaminhar ao NAPNE

(Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades

Educacionais Específicas), após observações em sala

de aula, bem como resultados em procedimentos

avaliativos. É um consenso na literatura de que a

ausência de instrumentos e parâmetros na

identificação desses escolares prejudica o

julgamento do professor e sua acuracidade

(FEITOSA; DEL PRETTE; LOUREIRO, 2007).

Tanto a CSP como o NAPNE são formados por

psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, tradutores

e intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS),

técnicos em assuntos educacionais, nutricionistas e

técnicos de enfermagem.

As dificuldades de aprendizagem são caracterizadas

por desempenho acadêmico abaixo do esperado,

quando comparado à pares com a mesma idade e

nível de escolarização. Tais dificuldades ocorrem por

múltiplos fatores, sendo: habilidades cognitivas,

perceptivas, motoras, linguísticas, pedagógicas,

emocionais e sociais (FEITOSA; LOUREIRO; PRETTE,

2007).

Para os autores, as dificuldades de aprendizagem

estão quase sempre relacionadas a problemas

comportamentais, como: desobediência,

irritabilidade, impaciência, agitação, desatenção,

ansiedade, oposição, esquiva, insegurança, timidez,

isolamento, preocupação, destruição, etc. e são esses

comportamentos disruptivos, os problemas que

mais desestabilizam os professores em sala de aula,

portanto sendo considerados, os mais difíceis de

lidar.

Por tudo isso, o psicólogo educacional, acaba sendo o

profissional, mais solicitado pelos docentes, gestores

e familiares.
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Propor formação inicial e/ou continuada para

os servidores, como produto educacional, que

trate da identificação, caracterização,

diferenciação e manuseio das Dificuldades e

Transtornos Específicos de Aprendizagem, para

facilitar o processo inclusivo destes alunos no

contexto da EPT considerando a psicopedagogia

institucional.

Fazer uso da Psicopedagogia Institucional que

está centrada na prevenção do fracasso e das

dificuldades escolares, não somente dos alunos

como também dos educadores e demais

envolvidos no processo de aprendizagem.

Auxilia no resgate da instituição com o saber e

aprender e reflete sobre o indivíduo e sobre a

instituição (PORTO, 2006).

5. OBJETIVOS DA
FORMAÇÃO
PROPOSTA
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6. CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO DA
FORMAÇÃO DOCENTE

Diferenças entre Transtornos e Dificuldades de

Aprendizagem;

´Transtornos Funcionais Específicos e

Transtornos Comportamentais;

Critérios Diagnósticos do DSM-V;

Disgrafia;

Disortografia;

Dislexia;

Discalculia;

Transtorno do Déficit de Atenção e

Hiperatividade (TDAH);

Sinais de risco e estratégias para manejos

educacionais;

Legislação vigente;

Detectei um caso suspeito, e agora?

Coordenadoria Sociopedagógica e NAPNE –

Trabalho colaborativo com docentes.
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7.  ROTEIRO E
METODOLOGIA DA
FORMAÇÃO DOCENTE
PROPOSTA
Tenha em mente que a Formação consiste

primeiramente em uma exposição de informações.

Porém, é fundamental que o mediador oportunize a

interação com público, de modo que o deixe a

vontade para comentar e/ ou questionar, a fim de

sanar as dúvidas e compartilhar experiências. Na

maior parte das questões, o público irá fazer

perguntas para poder reconhecer as informações

colocadas pelo mediador baseando-se em sua

experiência como docente e/ou outro profissional

escolar. O sucesso da formação consiste nessas

associações que os agentes escolares irão fazer.

Lembre-se de suscitar a curiosidade pelo tema,

deixando o ambiente livre de críticas e julgamentos.

Provoque o público com reflexões sobre suas

práticas e sobre a inclusão e não apenas leia o

conteúdo apresentado.

Assim, estas podem ser realizadas de duas maneiras:

´Lembre-se também de que a organização do espaço

onde ocorrerá os encontros é fundamental.

Isso significa que o local precisa ser arejado, amplo e

se possível com o mínimo de distratores. 

Caso o evento aconteça de forma remota, atente-se

ao link da reunião que deve ser enviado com

antecedência.
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1 – Exposição de material com conteúdos com

permissão para que qualquer agente possa

interromper e fazer perguntas;

2 - Exposição de material com conteúdos por 45

minutos por dia de formação com mais 45

minutos de diálogo/discussão com o público.

Nessa modalidade, o mediador terá que ampliar o

número de encontros, para que todo o conteúdo

proposto seja ofertado ao grupo.



7.  ROTEIRO E
METODOLOGIA DA
FORMAÇÃO DOCENTE
PROPOSTA
Os participantes também podem sentir a

necessidade de tomarem nota, de pontos

importantes. Por isso, disponibilize canetas, blocos

de anotações, cadernos, pranchas ou qualquer outro

material que possa ser utilizado para esse fim. Além

disso, as impressões dos slides, podem facilitar a

leitura e portanto, otimizar a condução do evento de

maneira que todos consigam acompanhar o

raciocínio. 

Caso a instituição queira, poderá oferecer um coffe

break no intervalo e disponibilizar água durante

todo o evento. 

Agradeça a participação.

Se apresente.

Exponha sua formação e o motivo pela qual a

formação está sendo oferecida.

Explique sobre a avaliação do evento.

´

Há diferença entre Dificuldades e Transtornos

Específicos de Aprendizagem?

Quantos escolares na sala de vocês, possuem

dificuldades?

Vocês contam com a ajuda da equipe gestora, para

manejar o processo de aprendizagem desses escolares?

Vocês costumam convidar a família e profissionais

para conversas e orientação?

Costumam pedir relatórios para ampliarem as

percepções que se tem daquele indivíduo?

Quais as maiores dificuldades que encontram na

prática docente em relação à estes alunos?

Para quais profissionais, costumam encaminhar estes

alunos? 

Acreditam no trabalho multidisciplinar?
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como: 



´Caro mediador,

Sabemos que a quantidade de materiais disponíveis

sobre a temática é ampla. No entanto é necessário

que saibamos selecioná-las a partir de resultados

baseados em evidências científicas.

Os materiais sugeridos neste capítulo, poderá

aprimorar e ampliar seu conhecimento no que se

refere aos Transtornos Funcionais Específicos do

Neurodesenvolvimento, bem como os critérios

diagnósticos do DSM-V, legislação vigente e manejo

institucional. 

´Nesta Cartilha, o leitor poderá ter acesso aos pressupostos teóricos

e históricos da Inclusão no Brasil, além de uma explicação bastante

didática sobre as principais deficiências e transtornos. 

Você irá se deparar com inúmeras sugestões de como incluir essas

pessoas no contexto institucional e com um Projeto de Escola

Inclusiva, que se compromete com o planejamento, organização,

capacitação e monitoria de todos os envolvidos. 

A cartilha está disponível no seguinte link:

https://www.dislexia.org.br/cartilha-da-inclusao-escolar/

8. MATERIAIS
COMPLEMENTARES
PARA APROPRIAÇÃO
DO CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO
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Compreendendo os Transtornos Específicos de

Aprendizagem - Vol. 1 - Compreendendo a

Disgrafia

Compreendendo os Transtornos Específicos de

Aprendizagem - Vol. 2 - Disortografia

Compreendendo os Transtornos Específicos de

Aprendizagem - Vol. 3 - Discalculia

Compreendendo os Transtornos Específicos de

Aprendizagem - Vol. 4 - Compreendendo a

Dislexia

Esta coleção composta por 4 volumes, contempla

cada um dos Transtornos Específicos de

Aprendizagem de uma forma mais especifica e

apronfundada. São eles:

O desenvolvimento da escrita manual;

A ação motora para a escrita manual;

A integração percepto-viso-motora;

Alterações  percepto-viso-motoras e as

consequências para a escrita manual A

automaticidade da escrita manual;

Disgrafia : Transtorno especifico de

aprendizagem da expressão escrita;

Métodos de avaliação da escrita manual;

Procedimentos para avaliação da escrita

manual no Brasil;

Durante a avaliação da escrita manual: Quais

os cuidados a serem tomados;

Intervenção com a escrita manual: quais

estratégias utilizar.

Infelizmente a coleção não é disponível para

download. No entanto, no site da livraria

BookToy, que também é a editora é possível fazer

a compra do pacote contendo os quatro volumes.

Abaixo você os tópicos abordados por exemplo, no

volume 1 "Compreendendo a Disgrafia".

8. MATERIAIS
COMPLEMENTARES
PARA APROPRIAÇÃO
DO CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO
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DISLEXIA E OUTROS
TRANSTORNOS ESPECÍFICOS DE

APRENDIZAGEM

DISLEXIA

"COMO ESTRELAS NA
TERRA"

Nesta Live que ocorrera dia 12/05/2020, a
fonoaudióloga Larissa Lemos entrevista Simone
Capellini. Simone é referência em pesquisas e
estudos sobre Dislexia e Transtornos Específicos
de Aprendizagem no país. Seu laboratório em
Marília-SP "LIDA" (Laboratório de Investigação
dos Desvios de Aprendizagem) desenvolve
materiais de avaliação e intervenção para
profissionais da área clínica e educacional. O
vídeo está disponível no link:
https://www.youtube.com/watch?v=y7G0Ilc6SqA

Este vídeo (https://www.youtube.com/watch?
v=B6cP4ilOyV4) é um pequeno trecho do DVD
"Dislexia, Disortografia e Disgrafia" de Nádia
Bossa, doutora em psicologia, neuropsicóloga e
psicopedagoga. Infelizmente o DVD completo
está indisponível para comprar no momento,
mas em seu canal do youtube, você encontrará
diversos vídeos sobre a temática,
psicopedagogia e aprendizagem. 

O filme conta a história de uma criança que sofre
com dislexia e não é compreendida pelos
professores e pais. Ishaan Awasthi, de 9 anos, já
repetiu uma vez o terceiro período (no sistema
educacional indiano) e corre o risco de reprovar
novamente. Inesperadamente, um professor
substituto percebe que há algo de errado. Ao
descobrir que o garoto era disléxico, o professor
coloca em prática um plano para resgatar aquele
garoto. Assista na integra em:
https://www.youtube.com/watch?v=0CMMlN4bKVs

8. MATERIAIS
COMPLEMENTARES
PARA APROPRIAÇÃO
DO CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO
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DISORTOGRAFIA

DISGRAFIA

DISCALCULIA

Trecho do DVD "Dilexia, Disortografia e
Disgrafia", da Dra. Nádia Bossa. O vídeo explora
as características gerais da Disortografia e
expressão funcional, o funcionamento do 
 diagnóstico, memória visual e da análise da
produção dos escolares, a importância do
diagnóstico comparativo entre Dislexia e
Disortografia e como estruturar a intervenção.
O vídeo está disponível no link:
https://www.youtube.com/watch?v=pS5l1C2li3k

Este vídeo (https://www.youtube.com/watch?
v=7tndJj-RapY) é mais um trecho do DVD
"Dislexia, Disortografia e Disgrafia" de Nádia
Bossa. Ele resume as características gerais e
expressão funcional da Disgrafia, o
funcionamento do diagnóstico clínico, a análise
da produção escrita dos alunos e estratégias
interventivas para escolares com esse
transtorno. 

Parte do DVD "Discalculia e TDAH" da Dr. Nádia
Bossa. Aqui mais uma vez, a autora de inúmeros
livros fala sobre as características gerais e
expressão funcional da Discalculia, o
funcionamento do diagnóstico, importância do
diagnóstico diferencial entre Discalculia e
Dislexia e sugestões de intervenção.
Assista na integra em:
https://www.youtube.com/watch?v=mfHXkM1ctD0

8. MATERIAIS
COMPLEMENTARES
PARA APROPRIAÇÃO
DO CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO
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TRANSTORNO DO DÉFICIT DE
ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE

(TDAH)

ARTIGO

"PEIXES NÃO SOBEM
EM ÁRVORES"

O instituto NeuroSaber criado pelo neuropediatra
Clay Brites e pela psicopedagoga e psicomotricista
Luciana Brites, compartilha conhecimentos sobre
aprendizagem, desenvolvimento e comportamento
da infância e da adolescência, tendo como base
profunda fundamentação teórica, com uma
linguagem simples e aplicabilidade prática. 
Neste vídeo, explicam tudo que os pais e
educadores precisam saber sobre TDAH.
O vídeo está disponível no link:
https://www.youtube.com/watch?v=5IGgt-jiMkk

Neste artigo, as autoras Renata Mousinho e Ana
Luiza Navas (2016) trazem as principais
mudanças ocorridas na classificação dos
Transtornos Específicos do
Neurodesenvolvimento, no DSM-V, em relação
aos critérios diagnósticos,  à terminologia  e 
 recomendação do uso do paradigma de RTI. O
artigo está disponível em:.  
 https://www.researchgate.net/publication/3060
00108

o vídeo aborda uma sentença de morte à
Educação, uma vez que esta mata a curiosidade
dos escolares há décadas, por priorizar testagens e
resultados, em detrimento dos processos e das
conquistas individuais. A sentença é dada com a
condenação do sistema educacional que não
evoluiu de acordo com as mudanças mundiais.
Assista na integra em:
https://www.youtube.com/watch?
v=KEyC2RsRNXY&t=13s

8. MATERIAIS
COMPLEMENTARES
PARA APROPRIAÇÃO
DO CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO
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A avalição pode ser realizada a partir da

participação, manifestação, reação, do

envolvimento e assiduidade dos participantes,

mediante a exposição do tema e por meio de um

questionário (Anexo I deste documento).

9. AVALIAÇÃO DA
FORMAÇÃO DOCENTE
PROPOSTA
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10. TEXTOS DE APOIO
AO MODERADOR

NAPNE - Núcleo de Apoio às Pessoas com

Necessidades Educacionais Específicas (Resolução

IFSP nº 137 de 4 de novembro de 2014) (IFSP, 2020).

O público-alvo das ações do NAPNE do IFSP são os

estudantes com necessidades educacionais

específicas que se originam em função de

deficiência, de transtorno do espectro autista e/ou

de altas habilidades/superdotação.

Os objetivos desse núcleo, no IFSP são:

·Criar a cultura da educação para a convivência, o

respeito à diversidade, a promoção da acessibilidade

arquitetônica, bem como a eliminação das barreiras

educacionais e atitudinais, incluindo socialmente a

todos por meio da educação;

·Prestar apoio educacional aos estudantes com

deficiência, com transtorno do espectro autista e/ou

com altas habilidades/superdotação do campus;

·Difundir e programar as diretrizes de inclusão dos

estudantes com deficiência, com transtorno do

espectro autista e/ou com altas

habilidades/superdotação no campus;

·Integrar os diversos segmentos que compõem a

comunidade escolar do campus para desenvolver

sentimento de corresponsabilidade na construção da

ação educativa de inclusão;

·Promover a prática democrática e as ações

inclusivas para estudantes com deficiência, com

transtorno do espectro autista e/ou com altas

habilidades/superdotação como diretrizes do

campus.

O núcleo é composto por uma equipe básica

formada por um (a) pedagogo (a), um (a) assistente

social, um (a) psicólogo (a) e um (a) técnico (a) em

assuntos educacionais. Além dessa equipe, podem

participar outros servidores do IFSP (docentes e

técnicos administrativos) e pessoas da comunidade

escolar (direção-geral, docentes, técnicos

administrativos, estudantes e familiares) que se

identificam com a temática da inclusão, manifestam

desejo de participarem, se dispõem a incorporarem-

se nos projetos e a desenvolverem ações da

educação inclusiva no câmpus.

20



Transtornos Específicos do Neurodesenvolvimento

no Brasil.

Existem inúmeros problemas na Educação da rede

pública e privada. Problemas que perpassam pelas

políticas públicas, até chegarem em questões mais

específicas, tais como: dificuldades na alfabetização,

ausência de atenção e motivação dos alunos,

abandono e fracasso escolar, evasão, ausência de

recursos, violência e indisciplina, condições do

trabalho docente, formação docente etc (MAZER;

BELLO; BAZON, 2009).

Para os autores Valente e Arelato (2002), o Sistema

de Progressão Continuada, adotado pela Secretaria

da Educação do Estado de São Paulo e implantado de

maneira inadequada pelas escolas, intensificou o

número de crianças aprovadas sem repertório

mínimo de conhecimentos e habilidades que

possibilitam a continuidade e efetivação da

aprendizagem.

As dificuldades de aprendizagem são apresentadas

ou percebidas na escolarização do jovem, uma vez

que é na escola, que esta deve cumprir tarefas

desenvolvimentais (ELIAS, 2003). É na sua

autoavaliação, que desde a primeira infância, o

indivíduo constrói uma visão positiva e negativa de

si mesmo.

Situações de baixo desempenho, não geram apenas

problemas emocionais, mas influencia na própria

capacidade produtiva do indivíduo e na maneira

como este, se relaciona com o mundo (ELIAS, 2003).

Mazer, Bello e Bazon (2009) explicam que

dificuldades de aprendizagem são fatores de risco

para problemas psicossociais e comportamentais e

vice-versa, ou seja, ambos estão diretamente

relacionados e interferem negativa ou

positivamente em seus respectivos processos,

podendo se tornar causa ou consequência. Em

contrapartida, não há consenso em relação às

definições para as dificuldades de aprendizagem.

É necessário compreender que “Dificuldade de

Aprendizagem” é um termo amplo e genérico, para

dizer que o sujeito apresenta defasagem para

adquirir uma ou mais competências, sem causa

evidente. Geralmente os problemas são externos ao

sujeito, podendo ser: metodologia inadequada,

presença de desinteresse e desmotivação, 

 problemas socioeconômicos, fome, sonolência,

preocupações e etc. As queixas são sanadas

rapidamente, de acordo com intervenção

individualizada ou mesmo, coletiva.

Nestes casos, não há qualquer indício de disfunção

neurológica ou prejuízo cognitivo (BOSSA, 2000).

Em uma perspectiva educacional, as dificuldades de

aprendizagem refletem uma incapacidade ou

impedimento para a aprendizagem da leitura,

escrita ou cálculo ou para a aquisição de aptidões

sociais (CORREIA;MARTINS, 2005).
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Ainda Correia e Martins (2005) explicam que dentro

da perspectiva orgânica, os transtornos são

considerados como desordens neurológicas que

interferem na recepção, integração ou expressão de

informação e são manifestadas por dificuldades na

aquisição da motricidade, da fala, audição, leitura,

escrita, raciocínio, habilidades matemáticas,

habilidades emocionais e sociais.

A CID 10 (2008) denomina transtornos aqueles

conjuntos de sintomas nos quais as modalidades

habituais de aprendizado estão alteradas desde as

primeiras etapas do desenvolvimento.

´Isso significa que embora o estudante seja

submetido à inúmeras intervenções e haja melhoras

significativas, os problemas, queixas e sintomas são

persistentes, devido dificuldades nas conexões

neurais. É importante pontuar que nestes casos, não

há comprometimento intelectual, porém na maioria

deles há comorbidades diversas, ou seja, associação a

outros transtornos, exemplo: Dislexia e Transtorno

do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) (CID

10, 2008).

´O DSM-IV (1994), por sua vez, definia como

transtornos da aprendizagem (TAs) quadros

sintomatológicos cujos resultados do indivíduo em

testes padronizados de leitura, matemática ou

expressão escrita apresentavam-se

substancialmente abaixo do esperado para sua idade

e nível de escolarização. 

O diagnóstico era feito por exclusão, devendo

descartar Deficiência Intelectual, má acuidade

visual e auditiva, desordens neurológicas/mentais,

falta de oportunidade acadêmica e adversidades

psicossociais e comportamentais. 

´Mesmo após atualização, o DSM-V (2014), volta a

ressaltar a importância de excluir fatores

emocionais e psicossociais, como causa das

dificuldades, além de constatar a persistência das

características, por meio de testes que mensurem as

habilidades metafonológicas, memória operacional,

nomeação automática rápida (RAN), velocidade de

processamento e decodificação. Todavia, o novo

documento permite o diagnóstico dessas disfunções,

como secundárias ao quociente de inteligente

abaixo da média, ou seja, decorrente de um quadro

de Deficiência Intelectual, assim como admite que

crianças com Q.I superior possam apresentá-los.

´As três perturbações que apresentavam critérios

diagnósticos distintos no anterior DSM-IV

(Perturbações da Escrita; Da Leitura; Do Cálculo),

foram reunidas em uma única categoria:

Perturbações da Aprendizagem Específica. Nela

existem três “especificadores” com o intuito de

identificar de modo mais preciso as características

sintomatológicas das dificuldades de aprendizagem. 

(DSM-V, 2014).
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Os três “especificadores” são: Déficit da Leitura

(precisão na leitura de palavras, ritmo ou fluência de

leitura e compreensão); Déficit na Expressão Escrita

(precisão ortográfica, gramática, pontuação, clareza

ou organização da expressão escrita) e Déficit na

Matemática (senso numérico, memorização de fatos

aritméticos, cálculo preciso ou fluente e raciocínio

matemático preciso) (DSM-V, 2014).

´É válido ressaltar que embora as terminologias

anteriores (Dislexia, Disgrafia, Disortografia e

Discalculia) não estejam presentes no atual manual,

estas ainda estão em vigor nos estudos, publicações e

pesquisas recentes da área, mantendo o uso desses

significantes.

´Este documento ainda sinaliza que o processo de

avaliação deve incluir o recolhimento/análise de

informações formais e informais do desempenho,

percurso e histórico escolar, bem como avaliação

psicoeducacional e clínica. Os sintomas precisam

estar presentes no indivíduo, desde os primeiros

anos escolares e que é recomendável que a

conclusão do diagnóstico seja feita apenas, após

observação da resposta à intervenção (response to

intervention- RTI).

Mousinho e Navas (2016, p. 39), explicam que RTI é:

[...] um modelo em que o diagnóstico não é dado a priori; inicialmente,

pode ser estabelecida uma hipótese diagnóstica, que deve ser

confirmada após um período de intervenção eficaz e cientificamente

embasada. Tal proposta baseia-se na ideia de que, como há muitas

variáveis ambientais que podem promover um falso positivo para um

diagnóstico (no caso, de dislexia), a evolução no período de 6 meses de

intervenção ou a rapidez e o modo de resposta podem ser aspectos

decisivos para confirmar ou não o diagnóstico.

No modelo de RTI, os escolares que não estão

aprendendo como seus colegas, são submetidos a

uma intervenção escolar, junto ao seu grupo (classe).

Depois disso, àqueles que ainda se mantiveram com

desempenho abaixo do esperado nas tarefas

pedagógicas, são encaminhados a intervenções em

pequenos grupos. Os alunos que superaram as

dificuldades iniciais, são classificados como

“dificuldades de aprendizagem”, o que denota que

não há necessidade de intervenção especializada,

mas sim, de monitoria por mais tempo. Já os alunos

que mostram dificuldades persistentes, são

considerados de “risco para Transtorno de

Aprendizagem” e por isso, são encaminhados à

equipe multidisciplinar, para que recebam

intervenções especializadas, além do

monitoramento (MOUSINHO; NAVAS, 2016). 

Isso diminui o número de escolares que são

encaminhados de forma desnecessária e assegura

maior assertividade para aqueles que de fato são

potenciais para transtorno.

Dentre as características e/ou sintomas mais

visíveis, estão: 

Baixo desempenho em leitura de palavras (frequentes e não

frequentes/pseudopalavras); Fluência, velocidade e acurácia leitora

abaixo do esperado; Dificuldade em compreender orações e textos;

Baixo desempenho de codificação; Dificuldade na compreensão e

memorização de regras ortográficas e gramaticais; Dificuldades com

pontuação; Dificuldade em manter a clareza e organização da expressão

escrita; Dificuldades em senso numérico; Dificuldades na memorização

de fatos aritméticos; Dificuldade na fluência de realização dos cálculos e

baixo desempenho no raciocínio matemático (DSM-V, 2014).
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No documento também é possível encontrar uma

Classificação Qualitativa dos Níveis de Severidade

dos TAs, sendo:

·Leve: Dificuldades leves em um ou dois domínios

que possibilitam compensar ou funcionar bem

quando providas as devidas acomodações ou

serviços de suporte nos anos escolares;

·Moderado: Dificuldades consideráveis em um ou

mais domínios de modo que o indivíduo não se torne

proficiente sem intervenções intensivas periódicas e

ensino educacional especializado. Adaptações e

suporte devem ser oferecidos ao mínimo uma vez ao

dia (escola/casa) de modo a realizar tarefas de

maneira eficiente;

·Grave: Dificuldades severas nos domínios

acadêmicos, sendo que neste o indivíduo não

aprende tais habilidades sem intervenções

intensivas e contínuas e ensino educacional

especializado na maior parte do tempo. Mesmo com

adaptações e suportes apropriados, o indivíduo não

pode ser capaz de completar as tarefas de forma

satisfatória (DSM-V- 2014).

Ballone (apud MAZER, et al. 2009) afirma que as

dificuldades de aprendizagem não devem ser

tratadas como se fossem problemas insolúveis, mas

como desafios que fazem parte do próprio processo

da aprendizagem. Também considera necessário

identificar e preveni-las mais precocemente, de

preferência ainda na pré-escola. 

Dentre os principais Transtornos Funcionais

Específicos, estão a: Dislexia, Disortografia,

Disgrafia, Discalculia e TDAH (DROUET, 2006).

A Dislexia é um distúrbio da leitura que se

caracteriza pela leitura lentificada e que tem como

manifestação a dificuldade de aprendizagem,

especialmente na habilidade de decodificação,

acesso lexical, habilidade sintática e semântica e na

escrita sem domínio da ortografia, apesar do nível

de inteligência normal ou acima da média.

Geralmente é detectada desde o início da

alfabetização, porém é possível identificar fatores de

risco para tal, como: dificuldade na aquisição da

linguagem oral e no desenvolvimento psicomotor;

trocas fonológicas; dificuldades em compreender

enunciados curtos e longos; dificuldades em dar

recados, dificuldades com rimas, aliterações e

dificuldades com lateralidade (FERNANDES;

AZONI; CIASCA, 2015).

A Disortografia pode ser definida como dificuldade

na sistematização, compreensão e memorização de

regras ortográficas. Isso inclui, dificuldades em

apresentar escrita correta de letras, sílabas e

palavras já conhecidas, na correspondência fonema-

grafema, segmentação de palavras na frase,

dificuldades com pontuação, acentuação e

paragrafação. Os indivíduos com disortografia

possuem textos reduzidos e apresentam

desinteresse pela escrita (DROUET, 2006).
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A Disgrafia é um distúrbio específico da escrita

caligráfica/manual. É popularmente conhecida

como “letra feia”, porém as dificuldades

transcendem o nível de dedicação e capricho. 

Se caracteriza por dificuldades em se recordar da

grafia correta da letra e mesmo tentando

rememorar, apresenta escrita lenta e por vezes

ilegíveis. Isso não significa que o sujeito tenha déficit

intelectual ou neurológico, mas geralmente se

manifesta como comorbidade da Dislexia e/ou

Disortografia (SAMPAIO, 2009).

É importante destacar que a Disgrafia, pode ser

classificada em dois grupos, conforme Pérez (1985

apud CAMARGO, 2008), sendo: Maturativa e

Provocada. A Disgrafia Maturativa é desencadeada

a partir de fatores próprios do desenvolvimento e a

Provocada, que tem causa pedagógica, cujo substrato

é o ensino inadequado da escrita.

A Discalculia é definida como uma desordem

neurológica específica que afeta a habilidade de uma

pessoa em compreender e manipular números,

automatizar cálculos que envolvem as quatro

operações fundamentais e em entender enunciados

matemáticos. Também pode ser hereditário e estar

diretamente relacionado com outro Transtorno

(DROUET,2006).

Pessoas discálculicas não são capazes de sequenciar

números, compreender o significado dos sinais e

símbolos matemáticos, lembrar da estrutura,

funcionamento e procedimento de cálculos diversos,

contar e quantificar objetos e aprender tabuadas

(CAMARGO, 2008).

O TDAH, se configura como transtorno

comportamental e portanto, as principais

dificuldades observadas nessas pessoas, se

restringem às dificuldades em permanecer por um

longo tempo, realizando uma única atividade,

especialmente porque existe extrema agitação

motora, que pode prejudicar o tempo e a qualidade

da atenção sustentada. Também apresentam

dificuldades em ficar quieto e promove conversas

paralelas, não finalizando suas atividades (HARPIN,

2005). 

O TDAH, provoca desatenção, inquietude e

impulsividade, atinge de 3% a 5% das crianças e

costuma ser tratado com uma combinação de

medicamentos, terapia e orientação pedagógica

(GOLDSTEIN, 1996). 

A desatenção, bem como a agitação, o excesso de

atividade e a impulsividade além de afetar a

personalidade e a aprendizagem do aluno, afeta

também a sua integração com os colegas na escola e

fora dela (GOLDSTEIN, 1996).

O autor mencionado acima, explica que muitas

crianças hiperativas também vivenciam uma ampla

gama de problemas comportamentais ou

emocionais secundários na escola, como

consequência de sua incapacidade de satisfazer as

exigências na sala de aula.

O transtorno é dividido em três subtipos: TDAH do

Tipo Predominantemente Desatento; TDAH do tipo

predominantemente Hiperativo e Combinado,

quando há sintomas de desatenção e hiperatividade

(DSM-V, 2014).
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Legislação

A Educação Especial/Inclusiva deve constituir a

proposta pedagógica em todos os níveis de ensino,

sem qualquer distinção. A Educação

Especial/Inclusiva define como seu público-alvo,

conforme Nota Técnica nº 04/2014

(MEC/SECADI/DPEE), os estudantes com qualquer

tipo de Deficiência (física, visual, auditiva,

intelectual, múltipla); Transtornos Globais do

Desenvolvimento e Altas

Habilidades/Superdotação. No entanto, os

Transtornos Funcionais Específicos (Dislexia,

Disortografia, Disgrafia, Discalculia e TDAH),

embora não estejam respaldados por essa portaria,

são mencionados na Política Nacional de Educação

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva

(2008), da seguinte forma:

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a

integrar a proposta pedagógica da escola regular, promovendo o

atendimento aos estudantes com deficiência, transtornos globais do

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Nestes casos e em

outros, como os transtornos funcionais específicos, a educação especial

atua de forma articulada com o ensino comum, orientando para o

atendimento desses estudantes (BRASIL, 2008, p.11).

É importante ressaltar que, mesmo que as

conceituações sejam necessárias, o que farão

diferença são atitudes que favoreçam a inclusão e o

olhar individualizado a cada caso, que precisa ser

analisado com base em suas respectivas

singularidades e particularidades, para ajustes e

alinhamentos necessários, além de sensibilidade e

acolhimento (RODRIGUES; TEIXEIRA, 2015).

Lembrando que na década de 90 do século XX, os

alunos com NEE, conseguiram o direito de

participarem das atividades pedagógicas, nas salas,

juntamente com aqueles que não apresentaram

qualquer dificuldade para aprender. Dessa forma,

passaram a ser integrados, porém ainda não

incluídos, uma vez que, enquanto os demais

realizam determinadas atividades, estes

permaneciam muitas vezes, em atividades

aleatórias ao planejamento didático-pedagógico

(MENDES, 2006). 

Os resultados dessa política, sempre contribuíram

para fortalecer o processo exclusivo nas escolas e

por isso, ainda nos dias atuais, é possível encontrar

inúmeros escolares, em instituições especiais

privadas ou filantrópicas. Mesmo assim, censos

realizados pelo MEC, em diferentes anos, mostram

que após 2008, o número de pessoas com

Necessidades Especiais nas classes comuns é maior,

que o número em classes especiais (MENDES, 2006).

Rodrigues e Teixeira (2015) explicam que aquele que

é diferente, constantemente é rejeitado em um

mundo onde se almeja igualdade e que estes grupos

minoritários são frequentemente alvos de

discriminação explícitas ou implícitas, preconceitos,

estigmas. Por tudo isso, a inclusão dessas pessoas,

não acontecerá de forma natural.
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´Psicopedagogia 

De acordo com o capítulo 1° do Código de Ética da

Psicopedagogia (ABPp, 2011, p. s/n): 

A Psicopedagogia é um campo de atuação em Educação e Saúde que se

ocupa do   processo de aprendizagem considerando o sujeito, a família, a

escola, a sociedade e o   contexto sócio-histórico, utilizando

procedimentos próprios, fundamentados em diferentes   referenciais

teóricos.

A Psicopedagogia surgiu da necessidade de

compreender o processo de aprendizagem, de

caráter interdisciplinar, uma vez que possui seu

próprio objeto de estudo (BOSSA, 2007). Atua na

prevenção, tratamento e intervenção das

dificuldades de aprendizagem.

Ainda segundo a autora, a Psicopedagogia teve

início através da pedagogia, porém é na filosofia,

neurologia, sociologia, linguística e psicanálise que

ela encontra a compreensão deste processo. Essas

áreas contribuem para a reflexão e

operacionalização no campo psicopedagógico.

Na instituição escolar o trabalho psicopedagógico

deve ser pensado no campo da socialização de

conhecimentos disponíveis, na promoção do

desenvolvimento cognitivo e na construção de

regras de conduta, em um projeto social mais amplo.

A escola, vista como sujeito, é participante do

processo de aprendizagem e é a grande preocupação

do psicopedagogo na ação preventiva (BOSSA, 2000).

Nessa perspectiva, o psicopedagogo institucional,

vai orientar a família, e elaborar parcerias com

outros profissionais como neurologistas,

neuropsicólogos, pediatras, psicólogos, terapeutas

ocupacionais e fonoaudiólogos para fazer os devidos

encaminhamentos quando necessário, tentando

prevenir os problemas que aparecem como uma

inadequação institucional, ou seja, não trabalhando

as reações e sintomas já instalados, mas com a

possibilidade de que estes venham a surgir,

adiantando-se no movimento e suprimindo-se as

possíveis causas promotoras destes problemas

(ANDRADE, 1998).

Com relação à Psicopedagogia Clínica, o profissional

que a exerce, realiza o diagnóstico psicopedagógico,

com especial ênfase nas possibilidades e nas

dificuldades apresentadas pelo sujeito, procurando

averiguar quais são os obstáculos que estão levando

o sujeito à situação de não aprender, aprender com

lentidão e /ou dificuldade; faz esclarecimento e

orientação daqueles que o procuram apresentando

uma queixa: sujeito, família ou escola (SCOZ, 1994).

Piaget (1976), explica que é nas relações sociais e na

interação com o meio, que o indivíduo se constitui

de forma mais organizada no mundo cultural e

simbólico.
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A escola, assim como a família e a sociedade, se

configura como espaço privilegiado que possibilita

ou não a aprendizagem de conteúdos historicamente

acumulados. No entanto, deve-se ressaltar de que

quando esta não se dispõe a alterar seu sistema de

ensino e acolher o aluno em suas necessidades,

então o fracasso será mais efetivo (FERNÁNDEZ,

1991).

Exigir que todos façam as mesmas atividades, sem

levar em conta suas especificidades ou deixando de

considerar a diversidade é o mesmo, que referendar

o processo de exclusão.

Um ambiente que promove a aprendizagem

significativa, valoriza a relação professor-aluno,

estimula o desenvolvimento do pensar, propõe o

questionamento, o diálogo, que encoraja o aluno a

ser criativo e autônomo, ou seja, que viabiliza

recursos para atender as necessidades dos

estudantes, transforma o fazer pedagógico e se

torna uma ferramenta poderosa rumo aos novos

desafios educacionais (WEISS, 1997).
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1. Nome:

2. E-mail:

3. Em relação a “Formação Docente” que recebera, acredita que agora será capaz de

identificar com mais assertividade, os possíveis alunos com Transtornos Específicos

do Neurodesenvolvimento na sala de aula?

Sim / Não  / Talvez.

4. Com a experiência da formação, acredita que haverá maior entrosamento entre

instituição e profissionais médicos e terapêuticos?

Sim / Não  / Talvez.

5. Após a formação, consegue distinguir Dificuldades de Aprendizagem de

Transtornos Específicos do Neurodesenvolvimento?

Sim / Não  / Talvez.

6. Consegue definir as causas dos Transtornos abordados?

Sim / Não  / Talvez.

7. É capaz de citar legislações brasileiras que asseguram os direitos educacionais

desses alunos?

Sim / Não  / Talvez.

8. Consegue identificar a função de cada profissional na equipe multidisciplinar e no

processo investigativo dos desvios da aprendizagem?

Sim / Não  / Talvez.

9. É capaz de visualizar aplicabilidade das estratégias metodológicas apresentadas?

Sim / Não  / Talvez.

10. Acredita que agora sente-se mais seguro para discutir sobre o tema com gestores

e famílias? 

Sim / Não  / Talvez.

ANEXO I  -  QUESTIONÁRIO DE
AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO -

PRODUTO
EDUCACIONAL

Érika de Cássia Lopes Silva
Rodrigo Palucci Pantoni

Proposta de Formação Docente:
Transtornos Funcionais Específicos do Neurodesenvolvimento no Contexto da EPT

34



11. A formação possibilitou enxergar um caminho a ser seguido para que a inclusão

destes alunos de fato ocorra na instituição?

Sim / Não  / Talvez.

12. Reconhece a importância da Psicopedagogia na avaliação e intervenção dos

Transtornos Específicos do Neurodesenvolvimento?

Sim / Não  / Talvez.

13. Acredita que os conhecimentos adquiridos na “Formação” trarão benefícios para

a prática docente?

Sim / Não  / Talvez.

14. Acredita que é possível realizar o manejo desses alunos apenas na instituição?

Sim / Não  / Talvez.

15. Caso seja necessário, para qual profissional encaminharia?

·Psicólogo

·Fonoaudiólogo 

·Terapeuta Ocupacional

·Psicopedagogo

·Neurologista

·Neuropsicólogo

·Psiquiatra

·Otorrinolaringologista

·Oftalmologista

·Pedagogo Educacional

·Gestor Escolar 

·Assistente Social. 

16. Gostaria de dizer algo sobre a “Formação”?
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