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RESUMO 

Rastrear indicadores de dificuldades de aprendizagem nos primeiros anos de escolarização 

formal é uma demanda que exige o uso de instrumentos padronizados. A educação básica é 

um dos contextos apropriados para a implementação desse tipo de instrumentos. O objetivo 

geral deste estudo foi avaliar a sensibilidade de um modelo padronizado para uso de 

professores do ensino fundamental I na identificação de alunos com suspeita de Transtorno 

específico de aprendizagem. A amostra foi composta por: 32 professores de 16 escolas (um 

professor de sala de aula de 2º ano e um do 4º ano); os respectivos alunos que apresentavam 

sinais de T.Ap, mas sem laudo diagnóstico de acordo com os prontuários da escola; pais 

desses alunos. Os instrumentos para coleta de dados foram: o Checklist para identificação de 

sinais de T.Ap; Breve Monitor de Problemas/Formulário para pais e professores (BPM-T e 

BPM-P); Escala Wechsler Abreviada de Inteligência (WASI); Teste de Competência de 

Leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP); Teste de Desempenho Escolar (TDE); Prova 

de Consciência Fonológica (PCFO). Os instrumentos WASI, TCLPP, TDE, PCFO, BPM-T e 

BPM-P foram corrigidos conforme padronização específica de cada um. Foram calculados 

coeficientes Kappa para a análise da concordância entre professores e pais no Checklist e o 

teste t de student foi utilizado para comparação de pontuações nos testes entre as crianças do 

2º ano e do 4º ano. Os professores identificaram 31 alunos com suspeita de T.Ap, e quatro 

deles tiveram indicadores de prejuízo intelectual pela WASI. Estes, foram excluídos e 

avaliados por suspeita de deficiência intelectual. Os resultados mostraram que 64,28% dos 

alunos do 4º ano classificaram nas faixas baixa e muito baixa na PCFO. Os resultados do teste 

t de student mostraram que houve diferenças estatisticamente significativas entre os alunos do 

2º ano e do 4º ano nas provas de aliteração (p=0,007), segmentação fonêmica (p= 0,02), 

manipulação silábica (p= 0,02), manipulação fonêmica (p= 0,01), transposição silábica (p= 

0,00), transposição fonêmica (p= 0,008) e na pontuação total do teste (p= 0,003). No TCLPP 

ambos os grupos tiveram as melhores médias de acertos nas pseudopalavras estranhas (o 4º 

ano obteve a maior média com 9,71 de 10 pontos). Já os desempenhos mais baixos foram 

observados nas pseudopalavras homófonas com 4,46 e 4,71, nos 2º e 4º ano, respectivamente. 

O desempenho de todos os alunos na prova de escrita TDE foi baixo, somente 7,14% (4º ano) 

dos alunos classificaram médio no teste. Em relação à matemática, 16 alunos tiveram a 

suspeita confirmada de T.Ap com prejuízos na matemática (11 crianças do 4º ano e 5 crianças 

do 2º ano). Os coeficientes Kappa indicaram concordâncias com significância estatística entre 

pais e professores na maior parte dos sinais do checklist dos sinais do T.Ap com coeficientes 

de baixa a moderada qualidade. Os melhores índices de concordância estatisticamente 

significantes foram em dificuldades de compreensão (Kappa= 0,66) e dificuldades na 

gramática (Kappa= 0,61). O teste t de student não identificou diferenças estatisticamente 

significantes entre os relatos de pais e professores sobre problemas comportamentais e 

emocionais das crianças. O modelo identificou 9 crianças com confirmação de suspeita de 

dificuldades em leitura (33,33%), 18 crianças com confirmação de suspeita em escrita 

(69,23%), 16 crianças com dificuldades em aritmética (61,54%) e apenas 5 alunos não 

mostraram prejuízos de acordo com os testes. Os dados confirmaram a sensibilidade do 

modelo evidenciando a importância de o professor ter habilidades e ferramentas para uma 

avaliação objetiva de alunos com suspeita de T.Ap. 

Palavras-chave: Avaliação, Educação Básica, Pais, Professores, Transtorno Específico de 

Aprendizagem. 
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ABSTRACT 

Screening indicators of learning difficulties in the early years of formal schooling is a demand 

that requires the use of standardized tests.  Basic education is one of the appropriate contexts 

for the implementation of such instruments. The general objective of the study was to evaluate 

the sensitivity of a standardized model for the use of Basic Education teachers in the 

identification of students with complaints of Specific Learning Disorder (SLD).  The sample 

was composed by 32 teachers from 16 schools (a classroom teacher of 2nd year and one of the 

4th year); the respective students who presented signs of SLD, but without diagnostic report 

according to the school records; and parents of these students. The instruments for data 

collection were the Checklist for identification of signs of SLD; Brief Problem Monitor/Form 

for parents and teachers (BPM-T and BPM-P); Wechsler Abbreviated Intelligence Scale 

(WASI); Word-Pseudoword Reading Competence Test (WPRCT), School Performance Test 

(SPT); Phonological Awareness Test. The instruments WASI, WPRCT, SPT, Phonological 

Awareness Test, BPM-T and BPM-P were corrected according to the specific standardization. 

Kappa coefficients were calculated for the analysis of the agreement between the teachers and 

parents in the checklist, and the student's t test was used to compare scores in the tests 

between the children of the 2nd and the 4th grade. The teachers identified 31 students with 

suspected SLD, 4 had indicators of intellectual impairment by the WASI, they were excluded 

of the sample and evaluated for intellectual disability. The results showed that 64,28% of the 

4th grade students classified in low and very low range at Phonological Awareness Test. The 

t-student test results showed that there were statistically significant differences between 

students in the 2nd and 4th grades in alliteration test (p = 0.007), phonemic segmentation (p = 

0.02), syllabic manipulation (p = 0,02), phonemic manipulation (p = 0.01), syllabic 

transposition (p = 0.00), phonemic transposition (p = 0.008) and total score (p = 0.003). In the 

WPRCT, both groups had the best means in the strange pseudowords (the 4th grade had the 

highest mean with 9.71 of 10 score). On the other hand, the lowest performances were 

observed in the pseudowords homophones with 4.46 and 4.71, in the 2nd and 4th grades, 

respectively. The performance of all students in the SPT writing test was low, only 7.14% 

(2nd grade) and 3.85% (4th grade) of the students were classified into the middle range in the 

test. In the mathematic test, 16 students had a confirmed suspicion of SLD (11 children of the 

4th grade and 5 children of the 2nd grade). The Kappa coefficients indicated concordances 

with statistical significance (from low to moderate quality) between parents and teachers in 

most signs of the checklist of the SLD. The best indexes of agreement with statistical 

significance were in comprehension difficulties (Kappa = 0.66) and grammar difficulties 

(Kappa = 0.61). The t-student test did not identify statistically significant differences between 

parent’s and teacher’s reports on behavioral and emotional problems. The model identified 9 

children with confirmed impairment in reading (33.33%), 18 children with confirmed 

impairment in written expression (69.23%), 9 with reading and writing impairments 

(34.61%), 16 with impairment in mathematics (61.54%), and only 4 students did not show 

any impairment according to the tests. The data confirmed the sensitivity of the model 

evidencing the importance of the teacher having skills and appropriate instruments for an 

objective evaluation of students with suspected SLD. 

 
Key words: Assessment, Basic Education, Parents, Specific Learning Disorder, Teacher 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Dificuldades escolares relativas a habilidades de aprendizagem de leitura, escrita e 

matemática têm sido alvo de pesquisas nos últimos anos. Pode-se definir como dificuldade 

acadêmica a presença de barreiras ou obstáculos que impedem o processo de aprendizagem do 

aluno durante o período escolar, podendo ser reversível ou não, a depender das condições 

biológicas (CAPELLINI; TONELOTO & CIASCA, 2004).   

Estudos relatam que vem crescendo o número de casos de crianças que apresentam 

queixas escolares e prejuízos em seu desempenho acadêmico (CABRAL & SAWAYA, 2001; 

CAPELLINI; TONELOTO & CIASCA, 2004; BICALHO & ALVES, 2010; AL-YAGON, 

2011; NICOLAU & NAVAS, 2015; NAVARRO et al., 2016; DIAS & SEABRA, 2017). Um 

estudo de Labadessa e Lima (2017) verificou um crescimento dessa demanda de 

aproximadamente 400%, entre os anos 2008-2009 e 2009-2010, em escolares do ensino 

fundamental, principalmente nos 1º e 2º anos.  

Pesquisa realizada em um CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial Infantil), por 

exemplo, no estado da Bahia, revelou que dos 283 prontuários de crianças e adolescentes 

encaminhados e atendidos por esse serviço, 55% apresentavam queixas escolares e, 

especificamente, 26% relacionados a problemas de aprendizagem. A maioria era do sexo 

masculino (70%), cursando o ensino fundamental I (33%), com média de idade de 12 anos, 

mas encaminhados ao serviço com nove anos. Os dados apontaram um aumento considerável 

de encaminhamentos ao CAPSi de queixas escolares, sobretudo de aprendizagem, nos últimos 

cinco anos (aproximadamente 700%) (FREIRE, 2017; FREIRE & VIÉGAS, 2018).  

No estudo de Navarro et al. (2016) havia mais de 1000 solicitações de alunos entre 10 

e 15 anos com queixas escolares aguardando para o atendimento em uma clínica - escola no 

município de Santana de Parnaíba, sendo que mais de 50% dessa população apresentava 

dificuldades na leitura e escrita. Uma das principais queixas levantadas foi dificuldade em 

compreender e finalizar as atividades em sala. Um estudo de Scortegagna e Levandowski 

(2004) analisou encaminhamentos de crianças e adolescentes de 2ª a 8ª série do ensino 

fundamental, em fila de espera, ao setor de psicologia de um programa na rede municipal de 

Caxias do Sul, observando que o número de queixas escolares era muito maior do que o de 

encaminhamentos (três vezes e meio maior). Dentre os motivos de encaminhamento de queixa 

escolar encontravam-se os problemas de aprendizagem (36% dos casos). 

O sistema de avaliação da educação básica, por meio da Avaliação Nacional de 

Alfabetização (SAEB), vem destacando o fraco desempenho dos alunos de escola pública em 
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habilidades de nível básico. Dados revelam que estudantes, sendo 90% com idade aproximada 

de oito anos, demonstraram insuficiência em provas que avaliam desempenho em leitura, 

escrita e matemática em 2016, sendo que aproximadamente 55% apresentam níveis abaixo do 

esperado em leitura, 34% em escrita e 54,5% em matemática (BRASIL, 2017a). 

O elevado número de alunos com queixas escolares tem sido uma realidade frequente 

nas salas de aula, configurando demandas de atendimento por parte de profissionais como 

psicólogos, psicopedagogos e fonoaudiólogos (CAPOVILLA et al., 2004; NETO et al, 2015), 

além de que tais circunstâncias por vezes têm gerado desmotivação, desinteresse e baixa 

autoestima nos alunos (CARVALHO; CRENITTE & CIASCA, 2007). Dados apontam que 

cerca de 30 a 40% das crianças que frequentam os primeiros anos do ensino fundamental 

apresentam baixo rendimento escolar (CIASCA, 2004).  

Para Dias e Seabra (2017) a importância de investigar e compreender os determinantes 

e as variáveis associados a essas queixas surgem de evidências nacionais e internacionais de 

dificuldades em habilidades de desempenho acadêmico de estudantes brasileiros, como 

verificado nos resultados do Programa para Avaliação Internacional de Estudantes (PISA), 

realizado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que destaca o 

fraco desempenho dos estudantes brasileiros em provas de leitura, matemática e ciência em 

comparação com outros países.  

De acordo com os resultados do PISA, o Brasil ocupa uma posição inferior à média 

em relação aos países que fazem parte da Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD), apresentando 377 pontos para desempenho matemático, 407 em 

relação à leitura e 401 para ciências, variando conforme o estado, em 2015. O desempenho 

médio dos países da OECD foi de 493 para ciências e leitura, e 490 em matemática 

(ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2018). 

Tal indício de alunos que não estão aprendendo nas escolas oportuniza sentimentos de 

fracasso por parte dos mesmos, bem como dificuldades emocionais como sentimentos de 

frustração e impotência por parte dos profissionais da educação básica, os quais não 

apresentam conhecimentos suficientes sobre o assunto, nem ferramentas adequadas para lidar 

com tal situação (RODRIGUES & CIASCA, 2016).  

Estudos mostram represamento de alunos que aguardam em filas de espera para 

definição de queixas relativas a problemas de aprendizagem, demandando que profissionais 

da educação básica estejam preparados para o reconhecimento adequado dessas queixas 

(SCORTEGAGNA E LEVANDOWSKI, 2004; NAVARRO et al., 2016; FREIRE, 2017; 

LABADESSA E LIMA, 2017). O professor, por sua vez, tem um papel essencial na 
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estimulação de habilidades acadêmicas do aluno, podendo também detectar indícios de 

dificuldades de aprendizagem de leitura, escrita e matemática. Tanto na fase pré-escolar como 

escolar, o professor pode verificar a ocorrência de diferentes dificuldades de aprendizagem 

nos alunos. Por exemplo, referente a dificuldades na aquisição de habilidades de consciência 

fonológica, dificuldades para aprender a correlacionar letras a sons e aquisição de habilidades 

de leitura e escrita (CAPELLINI, TONELOTTO & CIASCA, 2004; FERNANDES e 

CRENITTE, 2008; CARVALHO, CRENITTE & CIASCA, 2007).  

Apesar da importância da avaliação de alunos que apresentam queixas de 

aprendizagem por parte dos professores da educação básica, essa tarefa pode ser de extrema 

complexidade para eles em razão da falta de padronização no que diz respeito a terminologias 

(dificuldade, fracasso, deficiência, insucesso, transtorno, distúrbio), além da escassez de 

instrumentos de avaliação cientificamente validados (CAPELLINI; TONELOTTO & 

CIASCA, 2004; NETO et al., 2015). Rastrear indicadores de dificuldades de aprendizagem 

nos primeiros anos de escolarização formal é uma demanda que exige o uso de instrumentos 

padronizados e a educação básica é um dos contextos apropriados para a implementação desse 

tipo de modelo de avaliação.  

Este estudo está assentado em uma das linhas de pesquisa do Programa de Pós-

graduação em Distúrbios do Desenvolvimento (PPG-DD) denominada ‘Políticas e formas de 

atendimento em educação, psicologia e saúde’, sendo continuidade de um conjunto de ações 

de pesquisa do PPG-DD desenvolvidas no município de Barueri desde 2009. Ele fez parte de 

um projeto maior em andamento até 2020, que conta com apoio do CNPq (Chamada 

Universal 2016 Processo 408808/2016) – com o título: Transposição de procedimentos e 

instrumentos padronizados de avaliação para a Educação Básica, sob coordenação da 

orientadora desta dissertação de mestrado. O projeto maior teve como objetivo avaliar alunos 

com queixas neurocomportamentais, compatíveis com Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade, Transtorno do Espectro do Autismo, Deficiência Intelectual e Transtorno 

Específico de Aprendizagem. Os dados analisados neste estudo foram coletados entre 2015-

2016. 

O modelo foi desenhado para uso de equipes educacionais e de professores em 

contexto de sala de aula. Tratando-se de um estudo piloto, esta pesquisa foi implementada 

somente em alunos com queixas compatíveis com dificuldades de aprendizagem, na tentativa 

de contribuir para que essas crianças com dificuldades no âmbito escolar recebessem 

atendimento adequado na maior brevidade de tempo possível. Dessa forma, este estudo teve 

como finalidade testar em uma rede pública educacional, mediante estudo piloto, um modelo 



16 
 

para identificação de alunos com alterações em habilidades relacionadas à aprendizagem 

compatíveis com Transtorno Específico de Aprendizagem no ensino fundamental I. Os 

impactos sociais do estudo contribuirão para formulação de políticas públicas educacionais, 

pois o modelo que será testado oportunizará uma avaliação sistematizada de alunos com 

suspeitas de dificuldades de aprendizagem, favorecendo a intersetorialidade saúde-educação. 

O modelo padronizado de avaliação permitirá aos professores direcionar ações para o 

monitoramento de alunos e para a identificação daqueles com suspeita de dificuldades de 

aprendizagem mediante uma metodologia rápida e de baixo custo, o que contribui 

positivamente para a execução e prática do objetivo proposto.  

A seguir, serão apresentados capítulos relacionados à caracterização geral do contexto 

educacional e dificuldades de aprendizagem, uma caracterização clínica do T.Ap, bem como 

um panorama de políticas públicas relativas ao T.Ap. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. CONTEXTO EDUCACIONAL E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 

O processo formal de aprendizado acadêmico demanda do aluno o desenvolvimento 

de diversos repertórios sócio-comportamentais e habilidades cognitivas compatíveis com as 

exigências das atividades em contexto escolar, a saber: habilidades de leitura, escrita, 

matemática, repertórios de habilidades sociais de relacionamento com pares; habilidades 

sociais assertivas de relacionamento com colegas, realização de atividades acadêmicas em 

grupo, solução de problemas interpessoais, dentre outras (DEL PRETTE & DEL PRETTE, 

2008; GUZMÁN et al., 2015; ANSARY; MCMAHON & LUTHAR, 2017; DIAS & 

SEABRA, 2017).  

Dentro dos domínios acadêmicos, a leitura, escrita e matemática não são processos 

adquiridos de forma natural, mas são habilidades complexas associadas a diversos fatores 

biológicos e ambientais. São capacidades que não se desenvolvem isoladamente, mas 

dependem de outras competências cognitivas para que esses mecanismos funcionem de 

maneira eficaz (BICALHO & ALVES, 2010; LEON et al., 2016; PAZETO et al., 2017; 

GJICALI et al., 2019). 

No caso da leitura e da escrita, há evidências de algumas condições preliminares 

importantes para a ocorrência de tais mecanismos, sendo elas: o desenvolvimento de 

habilidades relacionadas à linguagem oral, como por exemplo, a consciência fonológica; 

vocabulário receptivo e expressivo; e memória fonológica de curto prazo (PAZETO et al 

2017). As habilidades em linguagem oral já podem ser observadas desde os primeiros anos de 

vida da criança, e podem ser estimuladas em circunstâncias relacionais de interação com o 

outro sem, necessariamente, serem aprendidas pelo ensino formal (LIMA et al 2018; 

BICALHO & ALVES, 2010). Além da linguagem oral, o aprendizado da leitura e da escrita 

também é proveniente de habilidades preliminares de leitura e escrita, tais como o 

conhecimento dos nomes das letras do alfabeto e seus respectivos sons, e a capacidade em 

codificar e decodificar sílabas e fonemas (PAZETO et al 2017).  

Outros componentes cognitivos também parecem estar envolvidos com o 

desenvolvimento da aprendizagem em leitura e escrita, tais como as habilidades em memória 

de trabalho, velocidade de processamento e o acesso ao léxico mental, além do uso do 
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vocabulário e da gramática (CORSO & DORNELES, 2015; NICOLAU & NAVAS, 2015). 

Falhas nesses processos cognitivos podem ocasionar dificuldades para codificar e decodificar, 

soletrar sílabas e fonemas, reconhecer palavras, processar, armazenar e reter informações, 

compreender o que é lido e para o raciocínio lógico e matemático (SILVA e CAPPELINI, 

2013). A decodificação e a compreensão são componentes importantes para o aprendizado da 

leitura e podem ser explicados, respectivamente, como o processo de reconhecimento da 

correspondência grafofonêmica e a maneira pela qual um símbolo ortográfico é interpretado 

(OLIVEIRA; GERMANO & CAPELINNI, 2016).  

Uma das abordagens teóricas mais aceitas para entender o processo de domínio da 

aquisição de leitura e escrita pertence a Utta Frith (1986). A autora divide esse processo em 

três estratégias: logográfica, alfabética e ortográfica. Contribuições importantes foram feitas a 

este estudo, por parte de pesquisas brasileiras, com verificações desse processo em alunos do 

país e mediante o desenvolvimento de instrumentos de avaliação de habilidades de leitura e 

escrita (CAPOVILLA et al., 2004).  

Segundo Capovilla et al. (2004), na estratégia logográfica a palavra escrita é tratada 

pela criança como se fosse uma representação pictoideográfica e visual do referente, não se 

atentando ao código de correspondências entre determinadas letras e combinações de letras 

(que são os grafemas) e seus respectivos sons da fala (que são os fonemas). A leitura é 

verificada a partir do reconhecimento visual global de palavras comuns que a criança encontra 

com grande frequência, tais como seu próprio nome e os nomes de comidas, bebidas e lugares 

impressos em rótulos e cartazes (ex. Coca-Cola). Ainda, de acordo com os autores, na 

estratégia alfabética a criança desenvolve a rota fonológica aprendendo a fazer a 

decodificação grafo-fonêmica das palavras, fazendo com que as relações entre o texto e a fala 

se fortaleçam. Dessa forma, Capovilla et al. (2004) descrevem que estratégias fonológicas são 

desenvolvidas para que a escrita passe a ficar sob controle dos sons da fala. Já na leitura, a 

seleção e o sequenciamento de sílabas e fonemas passam a ficar sob controle dos grafemas do 

texto. Nessa etapa, a criança aprende o princípio da decodificação na leitura (competências 

para converter as letras do texto escrito em seus sons correspondentes) e o princípio da 

codificação na escrita (competências para converter os sons da fala ouvidos ou apenas 

evocados em seus grafemas correspondentes). Na medida em que a criança desenvolve essas 

competências, os alvos passam a ser palavras complexas.  

Os autores descrevem a terceira estratégia, denominada ortográfica, como um novo 

período no qual a criança aprende que há palavras que envolvem irregularidade nas relações 

entre os grafemas e os fonemas, em que a memória passa a ter um importante papel, pois dela 
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dependerá o desenvolvimento de habilidades para fazer uma boa pronúncia na leitura e uma 

boa produção ortográfica na escrita. O desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita 

nessa estratégia se completa em função da rapidez e fluência, por meio do reconhecimento 

visual direto (estratégia lexical), e não mais exclusivamente por meio de decodificação 

(estratégia fonológica) (CAPOVILLA et al., 2004).  

Por meio dessa rota, o escolar apresenta maior fluência na leitura pelo fato de estar 

familiarizado com determinadas palavras, não sendo mais necessário o processo de 

decodificação nessas circunstâncias. Nesse caso, o acesso ao significado é direto e independe 

da decodificação (OLIVEIRA; GERMANO & CAPELINNI, 2016). Essas estratégias não 

ocorrem de maneira sequencial, mas são utilizadas conforme a necessidade e capacidade da 

criança (CAPOVILLA; CAPOVILLA & SUITER, 2004; DIAS; MONTIEL & SEABRA, 

2015; LEON et al., 2016). Estudos mostram as associações entre a aquisição da linguagem 

escrita e o desenvolvimento da consciência fonológica, considerando-a como um requisito 

essencial para o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita na segunda estratégia 

(CAPOVILLA; CAPOVILLA & SUITER, 2004; CAPOVILLA; DIAS & MONTIEL, 2007). 

Além das habilidades acima citadas, a matemática também faz parte de uma das 

competências essenciais que a criança precisa conhecer e aprender durante o período de 

escolarização. A matemática compreende um domínio amplo que engloba inúmeras áreas 

correspondentes a ela, tais como, aritmética, álgebra e geometria, por exemplo, sendo a 

aritmética uma das áreas mais estudadas pela psicologia. A aritmética, por sua vez, envolve a 

habilidade em compreender o significado dos números, de quantidades e na realização de 

operações por meio deles. Pode-se compreender que as competências aritméticas fazem 

referência tanto ao conhecimento e escrita de números e símbolos, quanto às habilidades de 

execução de cálculos simples até operações mais complexas (SEABRA; DIAS, 2013). 

A habilidade matemática, dessa forma, abrange um domínio complexo que 

compreende tanto capacidades mais básicas, que se inicia na aprendizagem da criança sobre o 

conhecimento numérico, em operações lógicas envolvendo, por exemplo, pequenas 

diferenciações ou soma simples de quantidades de dados, até operações de alta complexidade 

para resoluções de problemas difíceis (PRADO et al 2015; MÉNDEZ et al., 2019). Tal 

habilidade se faz presente no dia-a-dia das pessoas para inúmeras utilidades e, antes mesmo 

de ingressar na vida escolar, é possível perceber crianças fazendo uso da matemática, por 

exemplo, quando demonstram sensibilidade para mudanças na quantidade de elementos, 

constatando a ausência ou o acréscimo de objetos (SPERAFICO, 2014). 
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Autores atribuem que a aprendizagem da matemática pode estar relacionada com 

habilidades tais como a contagem, estimação e compreensão de procedimentos (SILVA et al 

2015). Há indícios que a contagem, que se refere à capacidade de estabelecer relações entre 

objetos e quantifica-los numericamente, seja uma das habilidades preditoras para 

aprendizados posteriores na matemática, sendo essa habilidade um recurso importante para a 

obtenção de conhecimentos numéricos e aritméticos. A utilização bem sucedida desse recurso 

parece contribuir para a capacidade do aluno em realizar operações matemáticas simples e 

complexas, bem como propiciar facilidade em conteúdos aritméticos (SPERAFICO, 2014). 

Estudos corroboram que as habilidades da linguagem oral também podem ser 

preditoras de desempenho matemático em crianças do ensino fundamental. Habilidades 

linguísticas tais como vocabulário e compreensão verbal estão envolvidas na aprendizagem de 

habilidades numéricas iniciais (CHOW & EKHOLM, 2019; FOSTER et al, 2019; MÉNDEZ 

et al., 2019). A lógica consiste na explicação de o indivíduo primeiramente armazenar a 

informação numérica como palavras e não como dígitos, o que implica sistemas de linguagem 

em conhecimentos matemáticos. Diante disso, é fundamental para o desempenho matemático 

que a criança tenha armazenado vocabulários numéricos para a realização de tarefas 

matemáticas. Por exemplo, em situação de sala de aula em que o professor ministra uma 

tarefa oral, envolvendo a adição de número de dois dígitos, exige-se que o aluno compreenda 

os significados das palavras “adicionar”, “soma” e possivelmente “dígitos” para realizar o que 

foi pedido (CHOW & EKHOLM, 2019).  

Alunos com dificuldades em matemática podem ter seus desempenhos prejudicados 

em algumas habilidades importantes associadas à essa disciplina, tais como a capacidade em 

realizar procedimentos aritméticos básicos de matemáticas, habilidades na compreensão do 

senso numérico, memória de trabalho, velocidade de processamento de fatos numéricos e 

processamento viso-espacial (CORSO & DORNELES, 2015; SILVA, 2015). Outros 

mecanismos cognitivos também parecem estar relacionados com a aprendizagem da 

matemática e, se limitados em seu funcionamento, podem ser uma das causas de crianças com 

dificuldades relacionadas à matemática, tais como memória semântica de longo prazo e 

processamento fonológico. Isso pode ser observado, por exemplo, na aprendizagem da 

tabuada em que é necessário que a criança tenha suas funções cognitivas preservadas para 

resgatar o fato numérico, nesse caso a multiplicação, e recordar os resultados armazenados na 

memória de longo prazo (SILVA et al, 2015).  

Dessa forma, é possível inferir que componentes de processamento fonológico, tais 

como as habilidades em consciência fonológica, memória fonológica e de trabalho, e o acesso 
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ao léxico mental devem ser estimulados desde os primeiros anos de vida para evitar ou 

amenizar futuras dificuldades, visto que eles são imprescindíveis para aquisição dos 

aprendizados mais básicos de escolarização (NICOLAU & NAVAS, 2015). 

Por meio das habilidades em leitura, escrita e matemática, a criança é capaz de se 

comunicar oralmente, graficamente e usufruir de situações cotidianas que necessitem de 

reconhecimento numérico e estratégias de contagens como, por exemplo, comprar algo no 

supermercado, sendo capaz de compreender situações a sua volta e de se tornar um adulto que 

se sente pertencente à sociedade, à cultura e em vários outros contextos (BICALHO & 

ALVES, 2010; DIAS et al., 2016; LEON et al., 2016; PACHECO & ANDREIS, 2018).  

O desenvolvimento desses processos varia de acordo com a capacidade e com o tempo 

de cada criança, e o seu desempenho nessas habilidades pode ser influenciado tanto por 

fatores biológicos, que podem contribuir ou dificultar esse processo, assim como o contexto 

social em que a criança está inserida pode facilitar ou desfavorecer esse desenvolvimento 

(BICALHO & ALVES, 2010; FIGUEIRA & SILVA, 2017).  

Autores atribuem que o desempenho escolar da criança, bem como as queixas de 

dificuldades para aprender, podem estar relacionados a múltiplos fatores. Esses fatores podem 

ser de ordem intrínseca, que se refere à estrutura biológica do indivíduo, como o aspecto do 

desenvolvimento cognitivo da própria criança, aspectos motivacionais para aprender ou 

emocionais. Também podem se relacionar a outros fatores de ordem extrínsecos (BICALHO 

& ALVES, 2010; DIAS; MONTIEL & SEABRA, 2015; NETO et al., 2015; DIAS & 

SEABRA, 2017). Dentre os aspectos extrínsecos que podem contribuir ou dificultar o 

processo de ensino e aprendizagem devem ser considerados o método de alfabetização do 

professor em sala de aula, relacionamentos entre a criança, o professor e a escola 

(SCORTEGNA e LEVANDOWSKI, 2004; ZIBETTI; SOUZA & QUEIRÓZ, 2010), crenças 

do professor associadas a atitudes negativas em relação ao aluno como, por exemplo, 

atribuindo rotulações sobre quaisquer dificuldades que este possa apresentar, podendo agravar 

a situação do aluno e possibilitar o desenvolvimento de sentimentos aversivos à escola 

(FERNANDES e CRENITTE, 2008).  

É importante que professores e gestores tenham formação adequada para verificar 

dificuldades de aprendizagem no que compete a questões relacionadas à própria criança, e o 

que pode estar associado a fatores de estimulação acadêmica deficitária ou inadequada. Por 

exemplo, despreparo do profissional para ensinar e alfabetizar o aluno, culpabilizando 

exclusivamente a criança pelo fracasso em aprender e fomentando, em ocasiões, as rotulações 

do aluno como incapaz. Dessa forma, o conhecimento sobre o assunto e o preparo do 
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educador são fundamentais para reavaliar se há falhas na sua postura ou na sua prática 

pedagógica, bem como identificar se o aluno apresenta sinais de transtornos do 

neurodesenvolvimento, ou outros fatores que estejam agravando as dificuldades de 

aprendizagem (FERNANDES; CRENITTE, 2008). 

Estudo realizado por Moreira e Contrin (2016), em que foram entrevistados psicólogos 

que atendem demandas de queixa escolar, sobretudo de dificuldades de aprendizagem, em 

policlínicas do município de Cuiabá (MS), constatou relatos a respeito da deficiência na 

metodologia de ensino de professores. A falta de atualização dos profissionais da educação 

básica e a ineficiência das técnicas de ensino não incitam atratividade aos alunos e ainda 

tornam o ambiente escolar desmotivador. Um exemplo disso são os métodos tradicionalistas 

que incidem em técnicas baseadas na repetição de conteúdos, em que é mais importante o 

aluno decorar o que é proposto do que compreender o que está sendo solicitado pelo educador 

(ARAÚJO & FREITAS, 2016). Em contrapartida, quando o espaço escolar se configura em 

um ambiente estruturado, em que educadores oferecem um ensino de qualidade, 

estabelecendo com a criança relacionamentos de confiança, apoio, cuidado, respeito pela 

diversidade, é possível caracterizá-lo como um fator de proteção ao desenvolvimento do aluno 

favorecendo a aprendizagem do mesmo (NUNES et al 2014). 

Além do contexto escolar, o ambiente familiar também pode ser considerado um dos 

fatores de interferência ao desenvolvimento da criança, no que se refere a problemas de 

comportamento e queixas de dificuldades de aprendizagem. O baixo rendimento acadêmico 

do aluno e a presença de problemas externalizantes e internalizantes podem se configurar a 

partir de um contexto em que há a presença de instabilidade familiar, desordens e outros 

elementos adversos (MARTURANO & ELIAS, 2016). Práticas parentais inadequadas podem 

ser desfavoráveis para o desenvolvimento saudável da criança. Compreende-se que quando o 

repertório comportamental dos pais não agrega um ambiente permeado pela estruturação de 

rotinas, regras e clima emocional positivo, há um risco de a criança desenvolver problemas 

comportamentais, acarretando interferências em diversas áreas. Esses problemas, além de 

prejudicar a sua relação com o outro, também pode se configurar em um obstáculo para a 

obtenção de repertórios importantes, que corroborem para aprendizagem (TEIXEIRA et al., 

2014).  

O excesso de regras aversivas por parte dos pais, ou advindo da escola, pode ser 

também muito prejudicial para o desempenho do escolar, ainda mais quando a criança não 

tem repertórios comportamentais e emocionais adequados (ARAÚJO & FREITAS, 2016). Em 

contrapartida, quando o ambiente é estruturado, permeado por rotinas estabelecidas, abertura 
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para momentos de lazer e brincadeiras (TEIXEIRA et al., 2014; MARTURANO & ELIAS, 

2016), e constituído de relações estáveis e confiáveis (MARTURANO & ELIAS, 2016), o 

ambiente familiar tende a ser um fator de proteção expressivamente positivo ao 

desenvolvimento infantil (TEIXEIRA et al., 2014; MARTURANO & ELIAS, 2016).  

Compreendendo as interações familiares como um dos aspectos que pode trazer resultados 

mais significativamente positivos ao indivíduo, pode-se inferir que a qualidade do ambiente 

familiar pode constituir um sistema protetor para o desenvolvimento saudável da criança, 

favorecendo a aprendizagem (SILVA et al 2008). 

Dessa forma, considera-se relevante a investigação da complexidade do ambiente em 

que a criança está inserida no que tange a condições relacionadas à escola, família e ela 

própria, a fim de utilizar uma abordagem voltada a uma dimensão mais ampla de questões 

pertinentes a ela (SOUZA, 2006). É importante considerar que uma dificuldade escolar, 

principalmente no que se refere aos primeiros anos de escolarização, não pode ser atribuída a 

um único fator sem antes avaliar o processo de ensino-aprendizagem e todas as variáveis 

envolvidas. (CAPELLINI; TONELOTTO & CIASCA, 2004). 

Quando uma criança apresenta algum tipo de dificuldade nas habilidades acadêmicas 

já mencionadas, é recomendável que ela seja avaliada logo no início da idade escolar para 

verificar se há suspeitas de algum tipo de transtorno, ou se ela apresenta alguma dificuldade 

transitória intrínseca ao processo de adaptação escolar, e/ou de alfabetização, e/ou 

dificuldades sócio-emocionais transitórias. Por exemplo, dificuldades associadas ao tipo de 

estimulação de habilidades específicas de aprendizagem, no contexto de sala de aula, 

problemas relativos ao desenvolvimento sócio emocional da criança que afetam a aquisição 

adequada de habilidades de aprendizagem, capacidade de resposta do aluno ao meio escolar, 

fatores relativos ao meio familiar e/ou ambientais de caráter temporário, inclusive doenças 

físicas agudas e/ou crônicas que podem afetar a criança (AL-YAGON, 2011; BARNES et al., 

2014). Crianças com desenvolvimento neurotípico podem apresentar variações de 

desempenho escolar em função de problemas transitórios de saúde, absenteísmo à escola e 

fatores ambientais ligados à estimulação social, educacional e pedagógica, dentre outros 

(OSBORN & PEREIRA, 2012; FLATTERS et al., 2014; SILVA & CAVALCANTE, 2015). 

Segundo Silva e Capellini (2013), a expressão ‘dificuldade de aprendizagem’ não deve 

ser confundida com os transtornos de aprendizagem, pois o primeiro pode ser característico de 

fatores transitórios que interferem na maneira como ele aprende, tais como o ambiente 

familiar e escolar, a relação professor-aluno e os métodos pedagógicos ensinados pelo 

professor. Pode-se conceituar a dificuldade de aprendizagem como uma barreira que está 
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impedindo momentaneamente o processo de aprendizado acadêmico, sem ser necessariamente 

atribuída a um transtorno específico de aprendizagem. Ou seja, não devem ser atribuídos ao 

fracasso escolar, exclusivamente, fatores imanentes ou intrínsecos à criança, sem antes, 

analisar se as estratégias educacionais têm sido eficazes ou não (CAPOVILLA; CAPOVILLA 

& MACEDO, 2005; MONTIEL & CAPOVILLA, 2009). 

Diferente de dificuldades de aprendizagem, um Transtorno Específico da 

Aprendizagem se caracteriza pela presença de déficits específicos na capacidade individual 

para perceber ou processar informações com eficiência e seus principais identificadores são 

dificuldades persistentes nas habilidades básicas acadêmicas de leitura, escrita e/ou 

matemática. A prevalência de transtorno específico da aprendizagem nos domínios 

acadêmicos da leitura, escrita e matemática é de 5 a 15% entre crianças em idade escolar, em 

diferentes idiomas e culturas (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION [APA], 2014). 

Sobre a caracterização do T.Ap tratará o seguinte tópico. 

 

2.2. CARACTERIZAÇÃO DO TRANSTORNO ESPECÍFICO DE APRENDIZAGEM 

 

Segundo a quinta edição do Manual de Classificação Diagnóstica e Estatística dos 

Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria (DSM-5), os transtornos do 

neurodesenvolvimento são um grupo de condições decorrentes de déficits no início do 

desenvolvimento da criança. Tais transtornos podem ser mais bem caracterizados por 

prejuízos normalmente manifestados antes da escolarização e que prejudicam de forma 

significativa o funcionamento do sujeito em seu aspecto pessoal e em contextos sociais, 

acadêmicos ou profissionais nos quais o indivíduo esteja inserido.. As limitações do sujeito 

provenientes de algum transtorno do neurodesenvolvimento não são padronizadas, mas 

podem variar conforme cada indivíduo, podendo ser afetados tanto aspectos mais específicos 

de aprendizagem, ou de funções executivas, quanto aspectos que englobam de forma mais 

ampla questões cognitivas e de ordem social (APA, 2014). 

Um T.Ap deve ser diferenciado de variações normais no desempenho acadêmico 

devido a fatores externos. O DSM-5 (APA, 2014) cita como principais fatores a falta de 

oportunidade educacional, educação escolar consistentemente insatisfatória, aprendizagem em 

uma segunda língua, dentre outras. A criança diagnosticada com o referido transtorno pode ter 

as condições ambientais e socioeconômicas mais favoráveis, pode apresentar capacidades 

intelectuais na média ou acima da média e ainda assim demonstrar limitações. Também não 

podem ser justificadas por dificuldades na acuidade visual ou auditiva, nem por qualquer 



25 
 

outro tipo de transtornos ou deficiência intelectual. O T.Ap está relacionado especificamente a 

uma disfunção de ordem neurobiológica e cognitiva. Daí que o diagnóstico demande sempre 

uma avaliação criteriosa de aspectos fonoaudiológicos, auditivos, funcionamento intelectual, 

padrões de funcionamento comportamental, especificadores do transtorno, condições físicas 

de saúde, condições ambientais relativas a estimulação escolar, dentre outras (CIASCA; 

CAPELLINI & TONELOTTO, 2004; APA, 2014).  

Indicadores de manifestação de T.Ap, contidos na quinta edição do manual (DSM-5), 

são imprescindíveis para auxiliar a equipe multidisciplinar sobre a suspeita do transtorno, uma 

vez que são contemplados indicadores de prejuízos acadêmicos, possibilitando a detecção de 

dificuldades em um ou mais domínios. Considerando que os indicadores corroboram para o 

auxílio de diagnósticos, se tornados operacionais e exemplificados, cotidianamente, de forma 

que facilite o entendimento, profissionais da educação básica poderiam ser capazes de 

identificar alunos com suspeitas de transtornos do neurodesenvolvimento, sempre que 

apresentarem uma formação adequada para tal (APA, 2014). 

De acordo com o DSM-5, o T.Ap tem como características principais a constância e 

persistência, em pelo menos seis meses após ter recebido intervenções dirigidas da dificuldade 

da criança em aprender habilidades acadêmicas básicas como leitura fluente, isso é, a 

capacidade de decodificar letras em seus respectivos sons, escrita com ortografias corretas, 

compreensão de texto, operações básicas em matemática e raciocínio lógico. As dificuldades 

podem se manifestar, inicialmente, nas operações mais básicas do início da escolarização 

(aprendizagem da leitura, escrita e matemática) ou podem se tornar visíveis em situações 

posteriores nas habilidades acadêmicas e/ou profissionais (APA, 2014).   

A identificação dessas crianças geralmente ocorre durante os primeiros anos de 

escolarização, pois é quando normalmente são requeridas as competências de leitura, escrita e 

de matemática básicas. Um critério importante para o diagnóstico diferencial de T.Ap é que 

indivíduos com esse transtorno deverão apresentar uma capacidade intelectual preservada. 

Indivíduos com T.Ap geralmente mostram baixo desempenho em testes psicológicos de 

processamento cognitivo, porém ainda não há clareza se essas anormalidades cognitivas são 

causa, correlatos ou consequência das dificuldades de aprendizagem (APA, 2014). 

Os indicadores de T.Ap, de acordo com o DSM-5 (APA, 2014), variam em função dos 

domínios e sub-habilidades acadêmicas que estão prejudicadas. Assim, um indivíduo poderá 

apresentar de maneira isolada ou em combinação indicadores relativos a: a) prejuízos na 

leitura, que se manifestam predominantemente por déficits em habilidades de leitura de 

palavras, velocidade ou fluência da leitura e compreensão da leitura, b) prejuízos na expressão 
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escrita, que se manifestam predominantemente por déficits na precisão ortográfica, na 

gramática e na pontuação e clareza ou organização da expressão escrita, c) prejuízos na 

matemática, que se manifestam predominantemente por déficits no senso numérico, 

memorização de fatos aritméticos, na precisão ou fluência de matemática e no raciocínio 

matemático.  

Sobre as manifestações de um T.Ap, o manual DSM-5, destaca: 

Um transtorno específico da aprendizagem, como o nome implica, é diagnosticado 

diante de déficits específicos na capacidade individual para perceber ou processar 

informações com eficiência e precisão. Esse transtorno do neurodesenvolvimento 

manifesta-se, inicialmente, durante os anos de escolaridade formal, caracterizando-

se por dificuldades persistentes e prejudiciais nas habilidades básicas acadêmicas de 

leitura, escrita e/ou matemática [...]. Para todas as pessoas, o transtorno específico da 

aprendizagem pode acarretar prejuízos duradouros em atividades que dependam das 

habilidades, inclusive no desempenho profissional (APA, 2014, p.32). 

A sub-habilidade de T. Ap com prejuízos predominantes na leitura se caracteriza por 

prejuízos na linguagem escrita e é uma das formas mais comuns apresentadas. Refere-se à 

dificuldade da criança em decodificar, processar e evocar de maneira fluente os símbolos 

visuais em auditivos, isso é, refere-se à incapacidade da criança para realizar uma leitura 

impressa fluentemente (APA, 2014). A sub-habilidade de T. Ap com prejuízos predominantes 

na matemática é assim denominada por se tratar de uma limitação para realizar operações 

matemáticas básicas, como somatória e subtração de números e para o raciocínio lógico e 

matemático (CIASCA; CAPELLINI & TONELOTTO, 2004; ANDRADE; ANDRADE & 

CAPELLINI, 2013; AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). A sub-habilidade 

de T. Ap. com prejuízos predominantes na escrita se expressa mediante déficits em níveis 

variados para redigir textos de maneira correta e coerente, tornando uma escrita falha e com 

inúmeros erros ortográficos. Pode conter, por exemplo, letras maiores e menores em uma 

mesma palavra, inversão de grafemas, ausência de alguma letra ou construção ininteligível, 

entre outros erros. Normalmente crianças que apresentam tais prejuízos na escrita também são 

disléxicas, devido às falhas no processo de decodificação (CIASCA; CAPELLINI & 

TONELOTTO, 2004; ANDRADE, ANDRADE & CAPELLINI, 2013; APA, 2014).  

Na educação infantil, educadores podem identificar alguns precursores relacionados a 

atrasos ou déficits linguísticos, dificuldades para rimar, contar e reconhecer dias da semana, 

dificuldades com habilidades motoras finas necessárias para a escrita, entre outros problemas. 

Crianças que participam de classe de jardim da infância podem apresentar dificuldades em 

escrever as letras do alfabeto e associá-las a sons, ter problemas em reconhecer a semelhança 

de rimas nas palavras. No ensino fundamental, os prejuízos na associação entre letras e seus 

respectivos sons são acentuados, sendo possível perceber as dificuldades na fluência em 
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leitura das palavras e na exatidão da expressão escrita e ortográfica, bem como problemas na 

compreensão de fatos numéricos (APA, 2014). Diante desses fatores, é muito importante que 

educadores estejam atentos aos sinais que possam indicar um T.Ap para que uma equipe 

especializada possa avaliar e intervir precocemente, buscando amenizar futuras dificuldades 

no  caso de confirmação de diagnóstico. 

Esse tópico ilustra a complexidade que envolve o levantamento de suspeita de um 

T.Ap, bem como o estabelecimento de uma dificuldade de aprendizagem, diferente do 

transtorno propriamente dito. E sendo o T.Ap um tipo de transtorno do 

neurodesenvolvimento, políticas públicas são necessárias para a implementação de diretrizes 

de avaliação e de intervenção. Sobre políticas públicas de educação na identificação de T.Ap 

trata o seguinte tópico. 

 

2.3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO DE 

TRANSTORNO ESPECÍFICO DE APRENDIZAGEM 

 

Há um projeto de lei em andamento na Câmara Municipal de São Paulo que considera 

a importância da implantação de um programa na educação básica que auxilie na identificação 

de crianças com sinais de transtornos do neurodesenvolvimento, como, por exemplo, o de 

aprendizagem (SÃO PAULO, 2017). Em municípios como São José dos Pinhais e Goiânia já 

se tornaram leis programas que priorizam a detecção precoce de escolares com algum tipo de 

transtorno. Ambos consideram a importância de os profissionais da educação básica serem 

devidamente capacitados e preparados para detectar sinais de possíveis transtornos. São esses 

os profissionais que podem levantar suspeitas e encaminhar a criança para atendimentos junto 

às equipes responsáveis pela avaliação diagnóstica e acompanhamento, quando do surgimento 

da demanda (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2013; GOIÂNIA, 2015), até porque, no caso de 

crianças com transtorno específico de aprendizagem, normalmente são detectadas a partir da 

fase de escolarização, quando lhe são requeridas competências específicas de aprendizagem 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 

Em nível nacional, o Ministério da Educação (MEC) tem buscado promover ações no 

âmbito educacional para verificar a qualidade de ensino nas escolas, redefinir metodologias de 

ensino utilizadas pelos professores em salas de aula, sobre tudo referente ao ensino de 

habilidades de leitura e escrita, e para tornar conhecidos sintomas de dificuldades ou de 

possíveis transtornos que alguns alunos possam apresentar (BRASIL, 2011). Dessa forma, o 

cenário nacional tem proposto reflexões que avaliam a construção do conhecimento no âmbito 
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educacional, e essa avaliação do cenário educacional é percebida em ações como a Provinha 

Brasil, aplicada duas vezes ao ano, e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), 

todas voltadas para os alunos de ensino fundamental (BRASIL, 2011; KNIJNIK; 

GIACOMONO & STEIN, 2013). 

 A proposta do MEC, embora adequada, tem-se concentrado predominantemente em 

promover avaliações para verificar o desempenho dos alunos em habilidades de língua 

portuguesa e matemática, no que diz respeito aos alunos do ensino fundamental I, para 

verificar alunos com déficits de aprendizagem (KNIJNIK; GIACOMONO & STEIN, 2013). 

Entretanto, essas avaliações isoladamente não garantem a obtenção de sucesso escolar na 

prática pedagógica, pois nem sempre os professores estão cientes da complexidade do 

desenvolvimento de habilidades adequadas de leitura e escrita, das diferentes estratégias de 

leitura nos variados tipos de transtornos de leitura, das especificidades subjacentes à 

aprendizagem de leitura e escrita no início da alfabetização, seja da decodificação grafo-

fonêmica durante a leitura, bem como a codificação fono-grafêmica na escrita, dentre outros 

aspectos (CAPOVILLA et al., 2004). 

Programas que visam à formação e capacitação de profissionais da educação básica 

em escolas públicas têm sido discutidos no intuito de melhorar a qualidade do ensino e, com 

isso, reduzir o número de crianças com problemas de aprendizagem nos primeiros anos de 

escolaridade. Dessa forma, a Política Nacional de Alfabetização (PNA) foi instituída em abril 

de 2019, em parceria com estados, municípios e distrito federal, com o intuito de fomentar 

ações para melhoria da alfabetização. Foram propostas metas como assegurar que as crianças 

sejam alfabetizadas no máximo até o 3º ano do ensino fundamental, tomando como diretrizes 

o ensino de componentes essenciais para a alfabetização como a consciência fonêmica, a 

instrução fônica sistemática, fluência em leitura oral, desenvolvimento de vocabulário, 

compreensão de textos e produção de escrita. Além disso, o PNA incentiva a identificação 

precoce de crianças com dificuldades em leitura, escrita e matemática, considerando a 

possibilidade de alunos com T.Ap receberem o devido diagnóstico e serem o mais 

precocemente estimulados (BRASIL 2019).  

O ministério da educação, por meio de suas políticas de educação inclusiva, promove 

ações para disseminar práticas educativas que colaborem com o conhecimento e 

aprimoramento dos profissionais da educação básica, quanto ao atendimento educacional de 

crianças com necessidades educacionais especiais, como, por exemplo, a “Coleção saberes e 

práticas da inclusão” – Educação infantil”. Dessa forma, o MEC, disponibilizando de 

materiais informativos aos sistemas de ensino, busca contribuir com a formação continuada de 
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professores, com o desafio de promover a inclusão dessas crianças que contemplam os 

requisitos para essa designação. O referido material também apresenta em seus conteúdos 

orientações pedagógicas para auxiliar os professores a adaptar seus currículos escolares às 

necessidades específicas dos alunos, visando a uma reavaliação de suas práticas educacionais 

(TRISTÃO, 2006).  

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial do Conselho Nacional de Educação 

(BRASIL, 2001b), tradicionalmente, têm concebido alunos com direitos a educação especial 

apenas aqueles com deficiências intelectuais, físicas, motoras, múltiplas ou de altas 

habilidades e superdotação, não contemplando alunos com transtornos específicos de 

aprendizagem. Com a inserção do conceito de necessidades educacionais especiais, é 

repensada a adoção de uma nova abordagem em prol a inclusão de todas as crianças que 

porventura apresentarem dificuldades acentuadas de aprendizagem no decorrer de sua 

trajetória escolar, abrangendo inclusive crianças com T.Ap, além de incluir aquelas com 

dificuldades na aprendizagem provenientes de fatores sócio-econômicos. Em um dos aspectos 

dessa diretriz também é ressaltada a importância de uma rede de apoio que assegure a 

avaliação, atendimento e assistência ao aluno com dificuldades na aprendizagem. Para tal, 

ressalva que professores e equipe pedagógica estejam preparados para assumir a função de 

identificar esses alunos, além do suporte necessário proveniente de setores e órgãos públicos 

responsáveis, bem como apoio de familiares dos escolares em questão (BRASIL, 2001a). 

Embora o cenário nacional revele preocupações quanto à demanda de crianças que não 

estão aprendendo, e busque alternativas para disseminar conhecimentos a respeito do que é 

um transtorno de aprendizagem, políticas públicas brasileiras ainda estão aquém de 

proporcionar métodos adequados de avaliação de crianças com sinais de T.Ap, para que sejam 

identificadas precocemente nos primeiros anos de escolarização. O panorama atual da 

educação no Brasil ainda aguarda primeiro a criança falhar para posteriormente recorrer a 

intervenções, priorizando a correção em detrimento da prevenção das dificuldades. Sabe-se 

que quanto mais precocemente a criança for diagnosticada com problemas de aprendizagem, 

mais haverá possibilidades de se obter sucesso acadêmico ou, no caso de um transtorno, é 

possível amenizar as dificuldades (ALMEIDA et al., 2016).  

De acordo com o departamento de educação dos EUA, o diagnóstico de transtorno 

específico de aprendizagem é preocupante e é o mais prevalente entre os transtornos, 

ocorrendo em 36,7% dos estudantes entre três a 21 anos de idade, no período de 2010-2011 

(UNITED STATES, 2013). Estima-se que 80% dos casos diagnosticados de T.Ap sejam de 

dificuldades em leitura (CHRISTODOULOU et al., 2015). No caso do Brasil, infelizmente, 
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crianças que apresentam esse tipo de transtorno geralmente recebem diagnósticos tardios, 

porque não há ainda a implantação de um sistema de políticas públicas que vise à detecção 

precoce das mesmas, o que dificulta ainda mais o desempenho dessas crianças que não 

recebem o devido acompanhamento (ALMEIDA et al., 2016; BRITO, SEABRA & 

MACEDO, 2018).  

Políticas públicas em prol da educação e inclusão de pessoas com necessidades 

educacionais especiais, no cenário brasileiro, ainda estão longe de tornar visíveis crianças 

com transtorno específico de aprendizagem nos primeiros anos da idade escolar, visto a falta 

de capacitação e de instrumentalização de professores na identificação desses alunos, a 

começar com a inexistência de um sistema de leis que estabeleça como prioridade a inclusão 

de disciplinas no componente curricular de cursos de pedagogia a respeito dos tipos de 

transtornos e de suas características. Tabaquim e colaboradores (2016) ratificam que a falta de 

disciplinas curriculares na formação dos professores a respeito da funcionalidade dos 

transtornos específicos de aprendizagem, bem como a inexistência de prática profissional, 

dificulta que crianças sejam identificadas, produzindo atrasos para o diagnóstico e 

consequentemente atrasos para as intervenções. 

Diferentemente do que ocorre nos países subdesenvolvidos, nos países desenvolvidos 

como, por exemplo, na Inglaterra, é possível verificar a implantação de programas nas 

políticas públicas para padronizar práticas de alfabetização de crianças e investir na formação 

de professores visando à melhoria na qualidade do ensino, o que tende a reduzir dificuldades 

de aprendizagem concernentes a estrutura pedagógica. A Estratégia Nacional de 

Alfabetização (National Literacy Estrategy) foi implementada com o intuito de melhorar o 

desempenho dos alunos desde o início da educação formal (5 anos) e tem como perspectiva 

que eles sejam alfabetizados até o final do nível 1 (7 anos). A proposta foi de centralizar a 

metodologia de ensino dos professores e conteúdos curriculares, proporcionando metas para 

avaliar o progresso do referido modelo, além de contar com que cada educador seja 

responsável por buscar seu desenvolvimento profissional (CAPOVILLA. 2005).  

Nos Estados Unidos funciona um sistema de políticas públicas que adota programas 

tecnológicos de apoio à avaliação e intervenção comportamental de pessoas que apresentam 

algum transtorno do neurodesenvolvimento. Esse tipo de apoio oferecido é definido como 

uma variedade de estratégias que auxiliam na qualidade de vida dessas pessoas e no ensino a 

novas habilidades funcionais (ROTHOLZ; MOSELEY & CARLSON, 2013). Políticas 

públicas nos EUA enfatizam que as estratégias mais efetivas, que fornecem melhores 

resultados em curto prazo, são as que priorizam identificar e intervir precocemente crianças 
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que demonstram sinais de limitações em sua aprendizagem, pois o maior foco na educação é 

obter resultados positivos nos alunos que apresentam dificuldades na leitura ou transtorno de 

aprendizagem (CHRISTODOULOU et al., 2015). 

Um exemplo da utilização dessas estratégias em países desenvolvidos como os EUA é 

a implantação do modelo de RTI (Response to Intervention). Trata-se de uma abordagem 

alternativa para triagem e avaliação pioneira nos EUA e que tem sido difundida a outros 

países.   

Os modelos de RTI são sistemas de prestação de serviços em vários níveis, nos quais 

as escolas fornecem intervenções em camadas que se iniciam na educação como um todo e 

aumentam em intensidade dependendo da resposta instrucional dos alunos. O intuito é realizar 

uma triagem de todas as crianças para identificar precocemente os problemas acadêmicos e 

comportamentais, monitorar o progresso das mesmas para verificar possíveis riscos de 

dificuldades nas referidas áreas, e fornecer intervenções cada vez mais intensas aos alunos 

que apresentam riscos para T.Ap baseadas nas respostas das avaliações de monitoramento. 

Caracteriza-se como objetivo primário a melhora de resultados acadêmicos e 

comportamentais de todos os alunos e, como objetivo secundário, o fornecimento de dados 

para identificação de alunos com dificuldades de aprendizagem (FLETCHER & VAUGHN, 

2009; ALMEIDA et al 2016). 

Essa nova abordagem educacional surgiu como uma forma de substituir o modelo que 

espera a criança falhar para depois intervir, abrindo novos caminhos em busca do rastreio 

precoce de escolares com dificuldades de aprendizagem ou possível transtorno de 

aprendizagem. Trata-se de um modelo interventivo que possibilita averiguar, a começar pelo 

nível 1, se o aluno consegue compreender as instruções concedidas pelos professores em sala 

de aula. Por meio da fase de monitoramento, é possível observar como cada aluno responde aà 

instruções e atividades solicitadas para que, baseado no seu desempenho, sejam organizadas 

intervenções em grupo (nível 2) e/ou individuais (nível 3) de acordo com os resultados das 

avaliações (MACHADO & ALMEIDA, 2014; ALMEIDA et al 2016). 

Ainda políticas públicas no Brasil precisam ser melhoradas para garantir a equidade, 

ou seja, igualdades de direito à educação e aprendizagem das crianças com transtornos do 

neurodesenvolvimento, bem como para promover avaliações para identificar sinais desses 

transtornos (ESTEBAN, 2012; OLIVEIRA, 2012). Tendo em vista a escassez de métodos 

eficazes para identificação de alunos com sinais de transtorno de aprendizagem no cenário 

nacional, este estudo se propôs a testar um modelo de tomada de decisão para identificação de 

alunos com suspeita de T.Ap. O estudo foi desenvolvido com base em uma demanda concreta 
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de uma rede municipal de educação, que apresentava um número elevado de alunos à espera 

de avaliações de dificuldades de aprendizagem para definição da queixa.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.  OBJETIVO GERAL 

Avaliar a sensibilidade de um modelo padronizado para uso de professores do ensino 

fundamental I na identificação de alunos com suspeita de Transtorno Específico de 

Aprendizagem.  

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Verificar se mediante modelo padronizado de avaliação, professores do ensino 

fundamental I podem fazer o reconhecimento de sinais de T.Ap em seus alunos.  

b) Especificar nos casos suspeitos os domínios de sub-habilidades acadêmicas 

prejudicadas predominantes compatíveis com prejuízos em leitura, na expressão da 

escrita e matemática.  

c) Verificar a concordância entre professores e pais em relação à identificação das 

queixas. 

d) Identificar problemas emocionais e comportamentais nos alunos com suspeita de T.Ap 

e verificar diferenças em função de ano de escolaridade. 

e) Comparar o desempenho dos alunos em habilidades de leitura, escrita, matemática e 

habilidades de consciência fonológica em função de ano de escolaridade. 
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4. MÉTODO 

 

4.1  Local de realização do projeto de pesquisa 

A rede educacional municipal de educação onde foi desenvolvido o projeto está 

localizada em uma cidade da região metropolitana de São Paulo (cidade de Barueri). A rede 

educacional consta de 42 escolas maternais e de Educação infantil e 61 EMEF - Escola 

Municipal de Ensino Fundamental. Totalizam a rede 60.977 alunos regularmente 

matriculados entre 2015-2016. Essas escolas estão divididas em 16 setores com média de 6 

escolas por setor, totalizando aproximadamente 3180 alunos em cada setor. Os 16 setores são 

acompanhados por 16 psicopedagogos (1 por cada setor). Na secretaria existe um setor que 

apoia as ações inclusivas de alunos com necessidades educacionais especiais (NEE), 

denominado Departamento Interdisciplinar de Apoio à Inclusão (DIAI), composto por 10 

profissionais com formação em pedagogia, psicologia, psicopedagogia e fonoaudiologia. Na 

proposta, por razões operacionais, o setor da saúde não foi incluído, apenas foi citado na 

tentativa de oferecer uma proposta de modelo intersetorial integrado, que oferecesse ao aluno 

ações avaliativas e de intervenção de acordo com a especificidade da demanda de cada caso. 

As equipes educacionais gestoras que monitoram alunos com queixas escolares, e alunos na 

condição de NEE no município, são distribuídas em dois departamentos; a) Departamento de 

Assessoria Psicopedagógica de Educação Inclusiva (DAPEI); b) Departamento 

Interdisciplinar de Apoio à Inclusão (DIAI). 

 

4.2.  Amostra 

O desenho do estudo foi de tipo transversal, cuja amostra seguiu critérios de seleção 

não probabilísticos. Fizeram parte da amostra 32 professores de salas de aula de 2º e 4º ano do 

EF I, os respectivos alunos desses professores, que apresentavam sinais de T.Ap no período 

que abrangeu a execução do projeto, sem laudo diagnóstico de acordo com os prontuários da 

escola e os pais dos respectivos alunos. Cada sala de aula tinha entre 25 a 30 alunos, 

totalizando 815 alunos elegíveis. As escolas participantes, bem como as salas de aula 

participantes, foram indicadas pela Secretaria Educacional Municipal em função de 

acessibilidade. Para a testagem do modelo optou-se por sala de 2º e 4º anos. 

 

4.3.  Instrumentos de coleta de dados 
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a) Checklist sobre dificuldades de aprendizagem (aplicado a pais e a professores), 

formado por roteiro com afirmações correlatas com os sinais do transtorno do 

neurodesenvolvimento T.Ap, (Anexo 1), baseadas no DSM-5/Manual de 

Classificação Diagnóstica e Estatística dos Transtornos Mentais da Associação 

Americana de Psiquiatria (APA, 2014). Nele constam itens para serem 

avaliados no aluno como: leitura de palavras de forma imprecisa. Ex. lê 

palavras isoladas em voz alta, de forma incorreta, adivinha palavras, tem 

dificuldade de soletrá-las, leitura de palavras de forma lenta e com esforço. Ex. 

ler palavras de forma lenta e hesitante, dificuldade para compreender o sentido 

do que é lido. Ex. pode ler o texto com precisão, mas não compreende a 

sequência, as relações, as inferências ou os sentidos do que é lido, dentre 

outros. Essas manifestações contem afirmações indicativas de características do 

transtorno, que permitem ao professor e aos cuidadores responsáveis emitir um 

julgamento sob critérios operacionais sobre quais dessas características a 

criança apresenta. As opções de resposta foram estabelecidas em escalas likert 

codificadas por frequência, a saber, ‘nunca ou raramente’; ‘às vezes’, 

‘frequentemente’; ‘muito frequentemente’.  Esse checklist foi desenvolvido em 

dois formatos, um para ser respondido pelo professor e outro pelo cuidador 

responsável. Para cada checklist, as respostas foram recodificadas de forma 

dicotômica para 1 indicando a presença de sinais de T.Ap em ‘às vezes, 

frequentemente ou muito frequentemente’ e pontuação zero quando o item era 

respondido como ‘nunca ou raramente’. Foram verificadas as frequências das 

respostas entre os informantes, bem como foi calculado o índice Kappa para 

análise de concordância entre as respostas, considerando p≤0.05.  

 

 

b) Escala Wechsler Abreviada de Inteligência (WASI): é um instrumento 

administrado individualmente para indivíduos de 6 a 89 anos. É composta por 

quatro subtestes: Vocabulário, Cubos, Semelhanças e Raciocínio Matricial, que 

avaliam conhecimento verbal, processamento de informação visual, raciocínio 

espacial e não verbal, inteligência fluída e cristalizada (YATES et al., 2006). 

Podem ser obtidos: QI total (com os quatro subtestes); QI verbal (subtestes 

Vocabulário e Semelhanças) e QI de Execução (subtestes Cubos e Raciocínio 

Matricial). Há versão traduzida e adaptada para a população brasileira. Foram 
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verificadas as médias do escore T referente ao QI verbal e QI de execução, bem 

como a média do QI total do instrumento nos alunos de 2º e 4º ano reportados 

pelos professores com suspeita de T.Ap. Verificou-se o desempenho dos alunos 

em relação a escala WASI a partir das medidas padronizadas do instrumento 

para as faixas de classificação. Sendo assim, os alunos foram classificados na 

faixa Média (90 ≤ QI≤ 109), Média inferior (80 ≤ QI ≤ 89), Limítrofe (70 ≤ 

QI≤ 79) e Extremamente baixa (QI≤ 69). As crianças classificadas na faixa 

extremamente baixa foram excluídas desse processo não participando das 

demais avaliações para verificação de suspeita de T.Ap, passando para a 

suspeita de DI. 

 

c) Breve Monitor de Problemas (BPM-T e BPM-P): formulário em formato único 

destinado a professores e pais de crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos. 

Avaliam indicadores de problemas de comportamento de crianças referentes 

aos últimos dois meses, a partir das escalas de atenção, problemas 

externalizantes e problemas internalizantes (ambos foram respondidos pelo 

professor de sala de aula (BPM-T) e pelo pai e/ou cuidador responsável (BPM-

P). São versões reduzidas dos Inventários dos Comportamentos de Crianças e 

Adolescentes de 6 a 18 anos (Formulários para Professores e para Pais- TRF/6-

18 anos e CBCL/6-18 anos) (ACHENBACH & RESCORLA, 2001; BORDIN, 

ROCHA, PAULA et al., 2013). A padronização que foi utilizada para as 

conversões dos escores brutos em escores T foi baseada em Rescorla, 

Achenbach, Ivanova e colaboradores (2011), referente ao ponto corte para 

diferenciar as faixas normal (abaixo de T-score 65) e elevada (acima de T-

score 65) (ACHENBACH & RESCORLA, 2001). 

 

d) Teste de Desempenho Escolar (TDE): é um instrumento psicopedagógico 

administrado individualmente, validado e normatizado para a população 

brasileira, e foi padronizado para aplicação em escolares da 1ª à 6ª série do 

ensino fundamental. O intuito dessa ferramenta é avaliar o desempenho escolar 

dos alunos em habilidades de leitura, escrita e matemática por meio dos 

subtestes de leitura, escrita e aritmética que compõem o instrumento, sendo 

cada um deles constituído de vários itens com níveis crescentes de 

dificuldades. (STEIN, 1994). Na amostra participante deste estudo foram 
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aplicados apenas os subtestes de escrita e aritmética. Foram verificadas as 

médias de acerto dos grupos de 2º e 4º ano em relação aos subtestes de escrita e 

aritmética, bem como ambos os grupos obtiveram classificação de acordo com 

o desempenho esperado para cada ano de escolaridade. De acordo com a tabela 

de normatização por série escolar, alunos de 1ª série do EF I poderiam ter 

classificação Superior, Média Superior, Média Inferior e Inferior em cada 

subteste realizado, sendo o mínimo esperado de acertos maior que um ponto 

para o subteste de escrita, e maior que dois pontos para o subteste de 

aritmética. Os alunos de 2º ano da amostra (antiga 1ª série) deste estudo, que 

obtiveram pontuação igual ou inferior a um ponto na prova de escrita, bem 

como igual ou inferior a dois pontos nas provas de aritmética, eram 

classificados na faixa inferior. De acordo com a tabela de normatização por 

série escolar, alunos de 3ª série do EF I poderiam ser classificados na faixa 

Superior, Média ou Inferior em cada um dos subtestes realizados, sendo o 

mínimo esperado de acertos maior que 23 pontos brutos para o subteste de 

escrita e maior que 14 pontos brutos para o subteste de aritmética. Os alunos de 

4º ano da amostra (antiga 3ª série) deste estudo com pontuação menor ou igual 

a 23 pontos no subteste de escrita foram classificados na faixa inferior em 

habilidades de escrita, bem como alunos com pontuação menor ou igual a 14 

pontos no subteste de aritmética foram classificados na faixa inferior em 

habilidades matemáticas. 

 

e) Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP): é um 

instrumento psicométrico, utilizado para medir a capacidade e o desempenho 

da criança em realizar leitura de palavras isoladas de maneira silenciosa. Por 

meio dessa ferramenta, avalia-se o estágio de desenvolvimento da leitura e da 

escrita, sendo eles logográfico, alfabético e ortográfico. O teste contém oito 

itens de treinamento e 70 de testes, apresentando sete tipos de pares de figuras 

pareadas com palavras ou pseudopalavras, sendo 10 itens em cada teste. A 

tarefa consiste em marcar como corretos ou incorretos os itens apresentados em 

pareamento (SEABRA; CAPOVILLA, 2010). Foram realizadas análises 

estatísticas de acordo com o teste t de student para comparar as médias de 

acertos entre os grupos de 2º e 4º ano, considerando o valor de p ≤ 0.05. Os 

alunos também eram classificados a partir do desempenho obtido no total do 
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teste, seguindo a normatização do instrumento de acordo com a pontuação-

padrão estabelecida para cada ano de escolaridade. Em geral, os alunos 

poderiam ter classificação: Muito baixa (pontuação-padrão menor que 70, 

desvio padrão entre -3 e -2), Baixa (entre 70 e 84, desvio padrão entre -2 e -1), 

Média (entre 85 e 114), Alta (entre 115 e 129) e Muito alta (igual ou superior a 

130). O desempenho inferior do aluno no instrumento estava relacionado com a 

faixa de classificação Baixa ou Muito baixa. 

 

f) Prova de Consciência Fonológica por Produção Oral (PCFO): Avalia a 

habilidade de consciência fonológica que envolve a manipulação de sons e da 

fala (SEABRA & CAPOVILLA, 2012). Diferentes componentes da 

consciência fonológica são avaliados mediante os testes de Síntese Silábica; 

Síntese Fonêmica; Rima; Aliteração; Segmentação Silábica; Segmentação 

Fonêmica; Manipulação Silábica; Manipulação Fonêmica; Transposição 

Silábica e Transposição Fonêmica. O escore máximo de pontuação em cada 

prova era de 4 pontos. Foram realizadas análises estatísticas de acordo com o 

teste t de student para comparar as médias de acertos de ambos os grupos de 2º 

e 4º ano em cada uma das provas, considerando o valor de p≤ 0.05. O 

desempenho dos alunos foi verificado a partir da pontuação-padrão 

normatizada pelo instrumento que variava de acordo com a idade da criança. 

As classificações poderiam ser: Muito baixa (pontuação-padrão menor que 70), 

Baixa (entre 70 e 84), Média (entre 85 e 114), Alta (entre 115 e 129) e Muito 

alta (igual ou superior a 130). Foi considerado desempenho inferior, nesse 

instrumento, alunos com faixa de classificação Baixa ou Muito Baixa (dois 

desvios padrão abaixo do esperado para a série escolar). 
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Na Tabela 1 a síntese de medidas, instrumentos e participantes. 

 

Tabela 1: Medidas, instrumentos e participantes.  

 

Instrumentos/Procedimentos Participante/Respondente 

Checklist no formato de roteiro do T.Ap Cuidador responsável e 

Professor 

Escala Wechsler Abreviada de Inteligência  

 

Criança 
Teste de Desempenho Escolar 

Prova de Consciência Fonológica por Produção Oral 

Teste de competência de leitura de palavras e 

pseudopalavras   

Breve Monitor de Problemas-Formulário para 

Professores e para Pais de Crianças e Adolescentes 

entre 6 e 18 anos (BPM-T e BPM-P) 

Cuidador responsável e 

Professor 

 

 

4.4.  Procedimentos de coleta de dados  

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE: 56001316.6.0000.0084) (anexo 

2) e foi conduzido ao longo de 10 meses. O estudo foi iniciado no mês de maio de 2016, três 

meses após o início do semestre letivo, para garantir uma avaliação mais acurada dos alunos 

por parte dos professores, baseado na hipótese de tempo de aula proferido pelo professor e 

professores com maiores índices de assiduidade em sala de aula. A coleta de dados foi 

realizada em duas fases. A primeira fase tinha como objetivo a capacitação dos participantes 

abaixo descritos. Para tanto, durante o período de um mês, todas as sextas-feiras, esses 

participantes foram conduzidos por um ônibus alugado pela secretaria da educação de Barueri 

até a UPM (Universidade Presbiteriana Mackenzie), onde ocorreu a capacitação. E a segunda 

fase foi a própria implementação do projeto. 

 

Fase I: os psicopedagogos, os professores e os profissionais do Departamento Interdisciplinar 

de Apoio à Inclusão (DIAI) receberam 20 horas de capacitação sobre os seguintes temas e 

procedimentos envolvidos na execução do projeto: 

- Aulas teórico-práticas sobre sinais do transtorno do neurodesenvolvimento envolvido no 

projeto, a saber T.Ap. As aulas abordaram sinais do transtorno e diferenças entre marcos 

esperados de desenvolvimento e sinais. Também foram apresentadas caracterizações clínicas, 
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especificadores, prevalência, desenvolvimento e curso, diagnóstico diferencial, intervenções 

baseadas em evidências científicas e acomodações curriculares. 

- Aula para apresentação do modelo e fluxograma de procedimentos e técnicas de avaliação 

para definição de queixas de T.Ap (figura 1). Dependendo do papel de cada um dos 

profissionais no processo, os mesmos receberam orientações específicas no uso dos 

instrumentos relativos ao papel de cada um no fluxograma. 

Destaca-se que o papel dos 16 psicopedagogos e 10 profissionais do DIAI, na amostra, 

foi participar do estudo na condição de monitoramento das ações dos professores. 

 

Fase II: implantação do modelo para coleta de dados em uma escola de cada setor (16 escolas 

no total), de acordo com o fluxograma desenhado na figura 1. Em cada escola foram 

selecionadas duas salas, uma de 2º ano e uma de 4º ano, de forma que tanto as escolas como 

as salas foram escolhidas a cargo da Secretaria de Educação de Barueri. A princípio, a ideia 

do projeto era utilizar como amostra apenas os alunos do 1ª ano, porém, alguns sinais do 

Transtorno Específico de Aprendizagem poderiam ser confundidos com as dificuldades que 

são inerentes ao processo de aprendizagem de habilidades de leitura, escrita e matemática, 

portanto foram selecionadas para fazer parte da amostra salas do 2º ano e do 4º ano, pois este 

fecha o ciclo do ensino fundamental I. O modelo foi implantado durante o período letivo entre 

novembro de 2015 a novembro de 2016, sendo que o início da fase I ocorreu em meados de 

fevereiro de 2016 e a fase II a partir de maio de 2016. 

 

Observam-se na Figura 1 os atores/profissionais da educação básica encarregados de 

cada ação.   
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Na Figura 1 é apresentado o funcionamento do processo que resumidamente abrangeu 

as seguintes etapas executadas pelos profissionais da rede envolvidos na amostra:  

- 1ª etapa: detecção dos sinais do aluno pelo professor de sala de aula; 

- 2ª etapa: notificação do aluno que apresenta os sinais e envio ao psicopedagogo; 

- 3ª etapa: o professor de sala de aula realizou a avaliação do aluno mediante uso do checklist 

e do BPM-T; 

- 4ª etapa: professor de sala de aula e psicopedagogo analisaram os dados provenientes do 

checklist. Foi adotada uma tomada de decisão em função dos resultados do checklist (ver 

figura 1). Na figura são especificadas as condições das tomadas de decisão de acordo com a 

queixa.  

 

Essa tomada de decisão do encaminhamento da criança para o DIAI, para uma 

avaliação neuropsicológica e comportamental, foi estabelecida caso o aluno preenchesse pelo 

menos dois critérios do checklist em ‘frequentemente’ ou ‘muito frequentemente’. 

- 5ª etapa: a depender da quantidade de sinais preenchidos no checklist pelo professor, a 

equipe do DIAI realizaria uma avaliação neuropsicológica e comportamental (dado que no 

DIAI há psicólogos, fonoaudiólogos e pedagogos e, tendo recebido a devida capacitação pela 

equipe desta proposta, foi possível realizar esse tipo de avaliação). Além da avaliação feita 

com os alunos, neste mesmo dia era entregue, aos pais, o checklist que foi respondido em 

grupos de até dez pais, para que esse checklist fosse compreendido da melhor maneira 

possível, incluindo momentos de leitura por parte da equipe para os pais que não soubessem 

ler. A partir da presença de sinais, o DIAI fez relatório contendo os resultados da avaliação. 

Nessa última fase, a equipe do DIAI, em conjunto com uma equipe de professores do 

Programa de Distúrbios do Desenvolvimento (um médico e dois psicólogos), efetuou a 

avaliação para verificação da suspeita de T. Ap, seguindo os critérios clínicos do DSM-5 

(APA, 2014). Nesse caso, a avaliação substituiu na figura 1 as ações das unidades de saúde, 

que não participaram do projeto. Foi feito esse procedimento para poder simular o modelo de 

processo completo e possibilitar a verificação de índices de sensibilidade. Embora não fizesse 

parte deste estudo o acompanhamento dos casos que finalizaram com a suspeita ou com a 

confirmação do diagnóstico, a pesquisa previu que os pais e/ou cuidadores seriam orientados 

a procurar atendimentos especializados nas unidades de saúde do município (Unidade Básica 

de Saúde/UBS), e o DIAI assumiu o compromisso de acompanhar esses alunos por 

intermédio do professor de sala de aula.  
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Após a avaliação de todas as crianças, os pais receberam um relatório completo dos 

resultados da avaliação com uma devolutiva presencial que foi realizada individualmente. O 

DIAI recebeu cópia desse relatório quando os pais autorizaram. 

 

4.5.  Procedimentos de análise de dados 

Foram conduzidas análises descritivas para caracterização da amostra de alunos. Os 

instrumentos de coleta de dados WASI, BPM-T, BPM-P, TDE, PCFO e TCLPP foram 

corrigidos conforme padronização específica de cada um. Foram calculados os números de 

casos positivos em função da confirmação ou não da suspeita de T.Ap. A escala likert de cada 

checklist foi recodificada de forma dicotômica para 1 indicando presença de sinais de T.Ap 

quando as respostas da escala eram ‘às vezes, frequentemente e muito frequentemente’ e, 

pontuação 0, quando o item era respondido na escala como ‘nunca ou raramente’.  A 

recodificaçao da escala likert do checklist de pais e de professores possibilitou verificar 

diferenças de frequência de atribuição dos sinais entre os informantes, bem como o cálculo de 

índice Kappa para a análise da concordância entre avaliadores nas pontuações atribuídas aos 

itens dos checklists de acordo professores e pais (SIEGEL; CASTELLAN, 1988). Para a 

avaliação da satisfação do coeficiente de Kappa foi utilizada a referência de Landis e Koch 

(1977), de acordo com a seguinte interpretação: <0 – ausência de concordância; 0-1,9 – 

concordância pobre; 0,20-0,39 – concordância leve; 0,40-0,59 – concordância moderada; 

0,60-0,79 – concordância elevada; 0,80-1,00 – concordância quase perfeita. Adotamos valor 

de p≤0,05 para a significância estatística (PEREIRA, 2005). Para a confirmação de casos 

suspeitos com dificuldade de leitura, utilizou-se como critério que o aluno tivesse resultado 

inferior no TCLPP, pontuação muito baixa (desvio padrão entre -3 e -2) ou pontuação baixa 

(desvio padrão entre -2 e -1), com ou sem prejuízos na PCFO. Para a confirmação de casos 

suspeitos com dificuldade de escrita, utilizou-se como critério que o aluno tivesse resultado 

inferior na prova de escrita do TDE, alunos classificados na faixa inferior, com ou sem 

prejuízos na PCFO. E, para a confirmação de casos suspeitos com dificuldade em matemática, 

utilizou-se como critério que o aluno tivesse resultado inferior na prova de aritmética do TDE. 

A classificação inferior para as provas do TDE estava de acordo com as tabelas de 

normatização por ano de escolaridade do aluno. Foram conduzidos: teste t de Student para 

comparação de médias de acerto dos testes TCLPP, PCFO e escores T do BPM (versões de 

pais e de professores). Adotamos valor de p≤0,05 para a significância estatística (PEREIRA, 

2005), 
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5. RESULTADOS 

 

O objetivo geral deste estudo foi avaliar a sensibilidade de um modelo padronizado 

para uso de professores do ensino fundamental I, na identificação de alunos com suspeita de 

T. Ap. Para atingir este objetivo, foi necessário treinar professores da educação básica no 

reconhecimento de sinais do transtorno e registro desses sinais em modelo padronizado. Para 

avaliar indicadores de sensibilidade desse modelo, foi identificada a frequência de casos que 

não confirmaram a suspeita e, consequentemente, configurariam os casos falsos-positivos, 

bem como a frequência dos que a confirmaram. Os objetivos específicos foram: Verificar se 

mediante modelo padronizado de avaliação, professores do ensino fundamental I podem fazer 

o reconhecimento de sinais de T.Ap em seus alunos; Especificar nos casos suspeitos os 

domínios de sub-habilidades acadêmicas prejudicadas predominantes compatíveis com 

prejuízos em leitura, na expressão da escrita e matemática; Verificar a concordância entre 

professores e pais em relação à identificação das queixas; Identificar problemas emocionais e 

comportamentais nos alunos com suspeita de T.Ap e verificar diferenças em função de ano de 

escolaridade; Comparar desempenho dos alunos em habilidades de leitura, escrita, matemática 

e habilidades de consciência fonológica em função de ano de escolaridade. Serão 

apresentados os resultados obtidos na amostra de alunos com dificuldades de aprendizagem 

identificados pelos professores. 

Na Tabela 1 consta a distribuição da amostra participante em função do ano de 

escolaridade, idade e gênero. No total, 31 alunos foram identificados pelos professores com 

suspeitas de T. Ap. A maior parte da amostra que foi identificada foram meninos (18 alunos). 

O maior número reportado estava matriculado no 4º ano (18 alunos). A faixa etária do grupo 

se distribuiu entre 7 e 8 anos no grupo de 2º ano, e entre 9 e 12 anos no grupo do 4º ano.  
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Tabela 1. Distribuição da amostra por ano de escolaridade, idade e gênero 

 Gênero Idade 

meninos meninas total mínima máxima média (desvio padrão) 

2º 6 7 13 7 8 7,38 (0,51) 

4º 12 6 18 9 12 10,33 (1,03) 

Total 18 13 31 Média Geral de Idade (Desvio padrão) 

9,09 (1,7) 

 

A Tabela 2 mostra a distribuição de queixas de T.Ap isoladamente ou em associação a 

outros tipos de queixas (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade/ TDAH e 

Deficiência Intelectual/DI) em função de ano de escolaridade e gênero.  Das 31 crianças, 28 

crianças apresentaram somente suspeitas relacionadas ao Transtorno Específico de 

Aprendizagem (10 crianças são do 2º ano e 18 do 4º ano. As três crianças com suspeitas de 

T.Ap associada a outras queixas estavam matriculadas no 2º ano. Uma delas com queixa de 

DI, outra com queixa de TDAH e o outra teve três queixas associadas com T.Ap (suspeita de 

Transtorno do Espectro Autista, de TDAH e de DI).   

 

Tabela 2. Distribuição da amostra em função de tipo de queixa, ano de escolaridade e gênero. 

 Ano de escolaridade e o tipo de queixa 

2º ano 4º ano 2º ano 4º ano 

Gênero 

 

Somente Tap Tap associado com outras queixas 

Meninos 

 

5 12 1 0 

Meninas 

 

5 6 2 0 

 

Total 

10 18 3 0 

28 3 

 

Legenda: T.Ap + TDAH= 1; T.Ap + DI = 1; T.Ap + TDAH + DI + TEA= 1 

 

A média resultante do QI total das 31 crianças da amostra foi de 78,26, porém, 

quando divididas por ano escolar, verifica-se que as crianças do 2º ano tiveram melhores 

pontuações de QI total se comparado com as do 4º ano. Os alunos do 4º ano apresentaram 
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média de escore de QI verbal de 79,39, QI de execução de 79,38 e o QI total de 76,56. No 

entanto, a média do QI verbal das crianças do 2º ano foi de 80,08, o QI de execução teve 

média de 87,08 e o QI total foi de 80,62. A Tabela 3 mostra esses resultados obtidos no teste 

WASI em função do ano escolar.  

 

Tabela 3. Médias de Escores T de QI verbal, QI de execução e QI total dos alunos com suspeita de 

T.Ap no teste WASI em função do ano de escolaridade. 

 

 

 

Na Tabela 4 apresenta-se a distribuição da classificação de QI, de acordo com a WASI 

na amostra total (31 alunos), distribuídos pelo ano escolar. Do total da amostra, 13 estão na 

faixa limítrofe (41,94%), sendo seter alunos do 4º ano e seis alunos do 2º ano. Um dado 

importante da tabela é que dos 18 alunos do 4º ano, quatro deles estão na faixa de 

classificação de QI total extremamente baixa (22,22%). 

Tabela 4. Faixa de classificação dos alunos em função da Escala Wechsler abreviada de inteligência 

(WASI) em função do ano escolar e total da amostra 

 

Faixa de Classificação* 

Número de alunos em função da faixa de 

classificação  

 

 

Ano de escolaridade 
Total 

2º 4º 

Média (90 ≤ QI≤ 109) 1 3 4 

Média inferior (80 ≤ QI ≤ 89) 6 4 10 

Limítrofe (70 ≤ QI≤ 79) 6 7 13 

Extremamente baixa (QI≤ 69) 0 4 4 
 

*WECHSLER, 2014 
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Os resultados que serão apresentados em seguida têm como número amostral um 

total 27 alunos, pois os quatro alunos que foram identificados com rebaixamento intelectual 

pela WASI não passaram para a fase de avaliação especializada de indicadores de 

dificuldades de leitura, escrita e matemática, mediante uso do TCLPP, PCFO e TDE, pois a 

queixa principal passou a ser a DI.  

A seguir, serão apresentados resultados do checklist referentes ao domínio A e B, 

considerando os alunos com suspeita de transtorno específico de aprendizagem e descartando 

aqueles que apresentaram rebaixamento intelectual no desempenho na escala WASI (QI 

total≤69). Foram 27 crianças que se mantiveram com suspeitas de T.Ap sem rebaixamento 

intelectual, sendo 13 alunos do 2º ano e 14 alunos do 4º ano. 

A Tabela 5 apresenta a frequência de itens positivos de acordo com pais e 

professores para cada um dos indicadores do domínio A do checklist, bem como a diferença 

entre as respostas do professor e do cuidador responsável. Na tabela são mostrados dados de 

apenas 24 checklists, considerando que três checklists foram perda amostral (n=24). Observa-

se que houve diferenças entre as respostas indicadas pelo professor e pelos pais, 

principalmente nos indicadores referentes à dificuldade na escrita, na organização da escrita e 

na pontuação durante a produção de escrita. Nesses itens, 100% dos professores assinalaram 

presença do sinal nos alunos, diferente dos pais que referiram somente 83,33%, 83,33% e 

87,5%, respectivamente. 

 

  



48 
 

Tabela 5. Distribuição de indicadores de problemas de leitura e escrita de acordo com o relato de pais 

e professores ao checklist (N=24).  

 

Alunos com suspeita de T. Ap sem rebaixamento intelectual (4 alunos excluídos por QI total≤69) 

DOMÍNIO A 

Indicadores 

Frequência de 

indicadores 

positivos segundo 

professor 

(%) 

Frequência de 

indicadores 

positivos 

segundo 

cuidador 

responsável 

(%) 

Diferença de 

frequência 

entre 

professor e 

cuidador 

responsável 

Dificuldades 
Leitura de palavras 

22 91,67 23 95,83 -1 

Dificuldades 
velocidade de 
Leitura 

22 91,67 23 95,83 -1 

Dificuldades de 
compreensão 

24 100 23 95,83 -1 

Dificuldades na 
escrita 

24 100 20 83,33 -4 

Dificuldades na 
pontuação  

24 100 21 87,5 -3 

Dificuldades na 
gramática 

24 100 22 91,67 -2 

Dificuldades na 
organização 

24 100 20 83,33 -4 

*Perda amostral: um aluno de 2º ano e dois de 4º ano 

A Tabela 6 apresenta a frequência de itens positivos, de acordo com pais e professores, 

para cada um dos indicadores do domínio B dos checklist, bem como a diferença entre as 

respostas do professor e do cuidador responsável. Na tabela são mostrados dados de apenas 24 

checklists, considerando que 3 checklists foram perda amostral (n=24). Observa-se que houve 

diferenças entre as respostas, principalmente nos indicadores de dificuldades no senso 

numérico e de memorização aritmética. Os professores responderam afirmativamente em 

95,83% dos casos no quesito dificuldades no senso numérico, porém somente 37,5% dos pais 
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identificaram nos filhos a presença de sinais. Em dificuldades de memorização aritmética, os 

professores tiveram 100% de respostas positivas em comparação a 75% de respostas dos pais. 

 

Tabela 6. Distribuição de indicadores de problemas de aritmética de acordo com o relato de pais e 

professores ao checklist (N=24). 

Alunos com suspeita de T. Ap sem rebaixamento intelectual (4 alunos excluídos por QI total≤69) 

 

DOMÍNIO B 

Indicadores 

Frequência de 

indicadores 

positivos 

segundo 

professor 

(%) 

Frequência de 

indicadores 

positivos 

segundo 

cuidador 

responsável 

(%) 

Diferença de 

frequência 

entre 

professor e 

cuidador 

responsável 

Dificuldades no senso numérico 
 

23 95,83 9 37,5 -6 

Dificuldades de memorização 
aritmética 
 

24 100 18 75 -6 

Dificuldades na fluência de 
cálculo 
 

24 100 21 87,5 -3 

Dificuldades no raciocínio 
matemático 
 

24 100 22 91,67 -2 

Impacto no desempenho 
acadêmico 
 

24 100 20 83,33 -4 

*Perda amostral: um aluno de 2º ano e dois de 4º ano 

 

A Tabela 7 apresenta os resultados do checklist de pais e professores divididos por 

ano escolar, considerando o número de alunos com checklists preenchidos. De acordo com 

essa Tabela, os pais dos alunos do 2º ano atribuíram um número menor de indicadores, se 

comparado aos professores, nos domínios que se referem a dificuldades na escrita e 

dificuldades na organização da escrita (em ambos, somente 75% dos pais reconhece 

dificuldades nos filhos). 
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Tabela 7. Resultados do checklist por ano escolar em relação ao percentual de alunos com sinais 

positivos - Alunos com suspeita de T. Ap sem rebaixamento intelectual (quatro alunos excluídos por 

QI total≤69, N= 27). 

DOMÍNIO A 

 
Total de indicadores 

positivos Professores (%) 

Total de indicadores positivos Pais 

(%) 

Indicadores 
2o ano 4o ano 2o ano 4o ano 

N=13 N=14 N=12 N=12 

Dificuldades 
Leitura de 
palavras 

13 (100%) 12 (85,71) 12 (100%) 11 (91,67%) 

Dificuldades 
velocidade de 

Leitura 

13 (100%) 12 (85,71%) 12 (100%) 11 (91,67%) 

Dificuldades de 
compreensão 

13 (100%) 14 (100%) 11 (91,67%) 12 (100%) 

Dificuldades na 
escrita 

13 (100%) 14 (100%) 9 (75%) 11 (91,67%) 

Dificuldades na 
pontuação 

12 (92,31%) 14 (100%) 10 (83,33%) 11 (91,67%) 

Dificuldades na 
gramática 

12 (92,31%) 14 (100%) 11 (91,67%) 11 (91,67%) 

Dificuldades na 
organização 

13 (100%) 14 (100%) 9 (75%) 11 (91,67%) 

*Perda amostral - um aluno de 2º ano e dois de 4º ano 

 

 

A Tabela 8 apresenta os resultados dos checklists de pais e professores, separados por 

escolaridade referente ao domínio B. Tanto os 2ºs como os 4ºs anos tiveram menos 

indicadores registrados pelos pais se comparado aos indicadores registrados pelos professores. 

De 12 crianças do 2º ano que apresentaram checklists preenchidos pelos pais, apenas quatro 

checklists (33,33%) foram respondidos positivamente no indicador dificuldades no senso 

numérico em comparação a 100% de respostas positivas dos professores. Outra diferença 

observada nas respostas dos informantes quanto aos alunos de 4º ano foi que41,67% dos pais 

identificaram dificuldades no senso numérico, diferente dos professores que identificaram o 

problema em 100%. 
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Tabela 8. Resultados do checklist separados por ano escolar em relação ao percentual de alunos com 

sinais positivos - Alunos com suspeita de T. Ap sem rebaixamento intelectual (4 alunos excluídos por 

QI total≤69, N= 27). 

DOMÍNIO B 

 
Total de indicadores positivos 

Professores (%) 

Total de indicadores positivos Pais 

(%) 

Indicadores 
2o ano 4o ano 2o ano 4o ano 

N= 13 N=14 N=12 N=12 

Dificuldades no senso 

numérico 
13 (100%) 13 (92,86%) 4 (33,33) 5 (41,67%) 

Dificuldades de 

memorização aritmética 
13 (100%) 14 (100%) 8 (66,67) 10 (83,33%) 

Dificuldades na fluência de 

cálculo 
13 (100%) 14 (100%) 11 (91,67) 10 (83,33%) 

Dificuldades no raciocínio 

matemático 
13 (100%) 14 (100%) 11 (91,67) 11 (91,67%) 

Impacto no desempenho 

acadêmico 
13 (100%) 14 (100%) 11 (91,67) 9 (75%) 

*Perda amostral - 01 aluno de 2º ano e 02 de 4º ano 

 

Como descrito no método, a escala likert do checklist foi recodificada de forma 

dicotômica para 1 indicando presença de sinais de T.Ap quando as respostas da escala likert 

foram ‘às vezes, frequentemente e muito frequentemente’ e, pontuação 0, quando o item era 

respondido na escala likert como ‘nunca ou raramente’. Adotando um valor de p≤0,05 para a 

significância estatística (PEREIRA, 2005), verifica-se na Tabela 9 que somente dois índices 

Kappa não mostram concordância com significância estatística: dificuldades no senso 

numérico e dificuldades de memorização aritmética (IC=0,13 e IC=0,20) (PEREIRA, 2005). 

Diferentemente desses itens, os restantes mostraram significância estatística com índices que 

oscilaram de leve a moderada concordância (PEREIRA, 2005).  

 

Tabela 9. Coeficientes de concordância entre os professores e os pais na pontuação dos checklist de 

sinais de T.Ap mediante cálculos do coeficiente Kappa. 

Domínio A e Domínio B: Leitura, Escrita e Matemática (APA, 2014) 

Item % de 

concordâncias  

Índice Kappa de 

Concordância 

Dificuldades leitura de palavras 85,02 0,41* 

Dificuldades velocidade de Leitura 88,90 0,54* 

Dificuldades de compreensão 92,61 0,66* 

Dificuldades na escrita 81,50 0,38* 

Dificuldades na pontuação 85,20 0,56* 

Dificuldades na gramática 88,90 0,61* 

Dificuldades na organização 81,52 0,35* 
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Dificuldades no senso numérico 44,4 0,13 

Dificuldades de memorização aritmética 77,8 0,20 

Dificuldades na fluência de cálculo 88,9 0,51* 

Dificuldades no raciocínio matemático 92,6 0,52* 

Legenda 

*p≤0.05 – significância estatística 

 

No gráfico da Figura 2 observa-se a distribuição do número de acertos dos alunos no 

teste TCLPP em função do ano de escolaridade, em cada tipo de palavras composto pelo 

instrumento.  

 

 

Figura 2. Distribuição de médias de acerto por cada tipo de palavra do Teste de Competência de 

Leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP) e ano escolar (n=27). 

 

 

 

 

 

Na Tabela 10 observam-se os resultados do teste t de student que compara as médias 

de acerto entre os grupos. Observam-se na tabela as estatísticas descritivas e inferenciais, com 

valores de t e p. Os resultados evidenciaram efeito estatisticamente significante do nível de 

escolaridade nas seguintes provas: vizinhas semânticas, vizinhas visuais e pseudopalavras 
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estranhas. Nota-se que o grupo de 2º ano teve piores médias de acertos se comparado ao 

grupo do 4º ano. 

Em geral, nas pseudopalavras estranhas houve um maior número de acertos (8,54 no 

grupo de 2º ano e 9,71 no grupo de 4º ano). Os piores desempenhos dos alunos do 2º e do 4º 

ano foram verificados na categoria Pseudopalavras Homófonas (4,46 e 4,71, 

respectivamente). 

 

Tabela 10. Comparação de médias de acerto de acordo com tipo de palavra do Teste de Competência 

de Leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP) por ano escolar. 

 

Tipo de Palavra 
do TCLPP 

Escolaridade Número de 

alunos/Ano 

escolar 

Méedia Desvio padrão T 

TotalCR 2º ano 13 8,23 1,48  

-1,78 4º ano 14 9,07 ,917 

TotalCI 2º ano 13 5,23 2,00  

-3,92 4º ano 14 8,14 1,83 

TotalVS 2º ano 13 6,08 3,49 -3.,09* 

4º ano 14 9,29 1,63 

TotalVV 2º ano 13 6,77 2,61 -2,32** 

4º ano 14 8,64 1,44 

TotalVF 2º ano 13 5,46 2,29 -0,88 

4º ano 14 6,29 2,52 

TotalPH 2º ano 13 4,46 2,25 -0,27 

4º ano 14 4,71 2,49 

TotalPE 2º ano 13 8,54 1,89 -2,24*** 

4º ano 14 9,71 ,46 

TotalTCLPP 2º ano 13 44,77 8,41 -3,87 

4º ano 14 55,86 6,21  

Legenda 

*p=0,00 

**p=0,03 

***p=0,001 

 

 

 

 

 

Legenda: 

CR: Corretas Regulares 

CI: Corretas Irregulares 

VS: Vizinhas Semânticas 

VV: Vizinhas Visuais 

VF: Vizinhas Fonológicas 

PH: Pseudopalavras Homófonas 

PE: Pseudopalavras Estranhas 

Pontuação Máxima: 10 pontos 
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Na Figura 3 observa-se a distribuição dos 27 alunos conforme faixa de classificação no 

teste TCLPP. Dos 27 alunos da amostra, 18 foram classificados na média (66,67%), sendo 10 

alunos do 2º ano e 8 alunos do 4º ano. Dos alunos do 2º ano, 76,9% classificaram na média e 

15,39% classificaram baixo. Dos alunos do 4º ano, 57,14% classificaram na média e 35,71% 

classificaram baixo.  

 

 

Figura 3. Distribuição de alunos conforme faixa de classificação no Teste de Competência de Leitura 

de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP). 

 

Na Tabela 11 observam-se os resultados do teste t de student que compara as médias 

de acerto entre os grupos na PCFO. Observam-se na tabela as estatísticas descritivas e 

inferenciais, com valores de t e p. Foram verificadas diferenças estatisticamente significantes 

entre os grupos nas provas de aliteração, segmentação fonêmica, manipulação silábica, 

manipulação fonêmica, transposição silábica, transposição fonêmica e no total do teste. O 

escore máximo de 4 pontos foi obtido em uma única prova que foi a de segmentação silábica. 

Os piores desempenhos dos alunos dos dois grupos foram na prova de segmentação fonêmica 

(médias de 0,07 e 0,32 – 2º e 4º anos) e transposição fonêmica (médias de 0,00 e 0,42).  
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Tabela 11: Comparação de médias de acerto de acordo com a Prova de Consciência Fonológica por 

ano escolar.  

 Escolari

dade 

Número 

de 

alunos 

Média 

de 

acertos 

Desvio 

padrão 

t 

Total SS 2o ano 13 3,84 0,55 0,44 

4o ano 14 3,75 0,58 

Total SF 2o ano 13 1,03 1,05 -1,87 

4o ano 14 1,92 1,39 

Total Rima 2o ano 13 1,84 1,21 -1,24 

4o ano 14 2,42 1,22 

Total Aliter. 2o ano 13 2,15 1,34 -3,72* 

4o ano 14 3,64 0,63 

Total Seg. Sil. 2o ano 13 4,00 0,00 ----- 

4o ano 14 4,00 0,00 

Total Seg. Fon. 2o ano 13 0,07 0,27 1,64** 

4o ano 14 0,32 0,46 

Total Manip. Sil. 2o ano 13 1,92 1,44 -3,76** 

4o ano 14 3,57 0,75 

Total Manip. Fon. 2o ano 13 0,38 0,86 -3,64***** 

4o ano 14 2,00 1,35 
Total transp. Sil. 
 

2o ano 13 1,73 1,85 -3,79*** 

4o ano 14 3,71 0,61 
Total transp. Fon. 

2o ano 13 0 0 -1,41**** 

4o ano 14 0,42 1,08 

TotalPCFO 2o ano 13 1,73 1,85 -3,79****** 

4o ano 14 3,71 0,61 

Legenda 

*p=0,007 

**p=0,02 

***p=0,00 

****p=0,008 

*****p= 0,01  

******p= 0,003 

 

A Figura 4 apresenta o percentual de alunos da amostra participante (27) em relação às 

faixas de classificação na PCFO. Observa-se que houve um total de 8 alunos que 

apresentaram classificação baixa (29,63%), sendo 3 alunos referentes ao 2º ano (23,08%) e 5 

alunos do 4º ano (35,71%). Um dado importante dessa tabela é o elevado percentual de alunos 

de 4º ano classificados muito baixo na PCFO.  

 



56 
 

 

Figura 4. Distribuição de alunos em função da faixa de classificação da prova de consciência 

fonológica por produção oral (PCFO) em função do ano de escolaridade 

 

Na Tabela 12 são apresentadas as médias de acertos dos alunos do 2º e do 4º ano nas 

provas do TDE escrita. Os grupos tiveram médias de acertos de 3,42 e 10,29, 

respectivamente. O escore bruto máximo para esse subteste é 35 pontos. Considerando o grau 

de dificuldades para cada ano, o mínimo de acerto esperado para o 2º ano era de 2 pontos e, 

para o 4º ano, mínimo de 24 acertos. 

 

Tabela 12. Distribuição do número de acertos na prova de escrita do TDE em função do ano escolar 

 Média de acertos (desvio padrão) 
 2º 4º Total 
TDE escrita 3,42 (2,75) 10,29 (7,63) 7,12 (6,77) 
Total de alunos 12 14 26 
*Perda amostral: 1 – aluno de 2º ano que não fez o TDE. 

 

A Figura 5 mostra o percentual de desempenho dos alunos na prova de escrita do 

TDE. No 2º ano, 5 alunos participantes apresentaram classificação inferior (41,67%) e no 4º 

ano foram 13 crianças que tiveram desempenho inferior à média (92,86%). No total do 2º e do 

4º ano, 18 crianças (69,23%) enquadraram-se na faixa de classificação inferior. De acordo 

com as normas de classificação do TDE escrita, são considerados com classificação inferior 

alunos do 2º ano com desempenho igual ou inferior a um ponto e para os alunos do 4º ano, 

escore bruto igual ou inferior a 23 pontos. 
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*Perda amostral: 1 – aluno de 2º ano que não fez o TDE. 

Figura 5. Distribuição do percentual de alunos em função da faixa de classificação da prova de escrita 

do TDE, por ano de escolaridade. 

 

Na Tabela 13 apresentam-se as médias de acertos na prova de aritmética do TDE dos 

alunos participantes de 2º ano e do 4º ano, considerando pontuação máxima de 3 pontos para 

as provas de aritmética oral e de 35 pontos para as provas de aritmética por cálculos escritas. 

A parte oral do subteste foi aplicada tanto nos alunos do 2º ano quanto nos alunos de 4º ano. 

No total de desempenho do subteste de aritmética do TDE, considerando o grau de 

dificuldade para cada ano escolar, era esperado mínimo de 3 pontos brutos para os alunos de 

2º ano e mínimo de 15 pontos para os alunos do 4º ano. 

 

Tabela 13. Distribuição de médias de acertos na prova de aritmética do Teste de Desempenho Escolar 

(TDE) dos alunos do 2º e de 4º anos participantes 

  Média de acertos (desvio padrão) 

  2º 4º Total 

TDE 

aritmética 

Oral 1,5 (1,17) 2,79 (0,58) 
8,23 

(4,54) 
Escrita 3,92 (3,48) 7,86 (3,08) 

Total do teste 5,42 (4,21) 10,64 (3,32) 

Total de alunos 12 14 26 
*Perda amostral: – 1 aluno de 2º ano que não fez o TDE. 

 

A Figura 6 mostra o desempenho dos alunos na prova de aritmética do TDE. Observa-

se que 16 alunos dos 27 apresentaram desempenho inferior nas provas de aritmética (61,54%), 
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dos quais 11 são do 4º ano (78,57%) e 5 do 2º ano (41,67%). No 2º ano, dos 12 alunos que 

participaram, 4 deles foram classificados na faixa superior (33,33%). No 4º ano, dos 14 

alunos que participaram nenhum deles classificou superior ou média superior. De acordo com 

as normas de classificação do TDE aritmética, eram classificados inferiores alunos do 2º ano 

com pontuação igual ou inferior a 2 pontos e para os alunos do 4º ano, escore bruto igual ou 

inferior a 14 pontos. 

 

 

*Perda amostral: 1 – aluno de 2º ano que não fez o TDE. 

Figura 6. Distribuição de alunos em função da faixa de classificação da prova de aritmética do Teste 

de Desempenho Escolar (TDE) por ano de escolaridade. 

 

Considerou-se a amostra de 27 alunos com suspeitas de T.Ap que não apresentaram queixas 

de deficiência intelectual para apresentação dos resultados. Houve duas perdas amostrais no 

instrumento destinado aos pais (BPM-P). A Tabela 14 mostra os resultados das médias dos 

escores T dos alunos do 2º e do 4º ano em cada uma das escalas do BPM-T. Dos 27 alunos do 

2º e 4º anos que tiveram seus formulários preenchidos pelos professores (BPM-T), 14 

constam na faixa de classificação elevada e 13 na faixa normal. Das 25 crianças do 2º e 4º 

anos que fizeram parte da amostra do BPM-P, 12 na faixa elevada e 13 se apresentam na faixa 

normal. 
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Tabela 14. Distribuição de escores T médios nas escalas do BPM-T e BPM-P do grupo de 27 alunos 

sem rebaixamento intelectual. 

 Média de 

Escore T 

BPM-T 

Distribuição de 

Classificação 

Média de 

Escore T 

BPM-P 

Distribuição de 

Classificação 

Escalas de 

Síndromes de 

Problemas de 

comportamento 

2o 

ano 

4o 

ano 

Número 

de alunos 

na faixa 

normal 

 

Número 

de alunos 

na faixa 

elevado 

 

2o 

ano 

4o 

ano 

Número 

de alunos 

na faixa 

normal 

 

Número 

de alunos 

na faixa 

elevado 

 

N=13 N=14   N=13 N=12   

Problemas de 

Atenção 
65,15 

 

62,57 

 

15 

 

12 

 

63,62 64,08 16 9 

 

Problemas de 

comportamento 

Externalizantes 

61,46 59,50 18 9 60,69 54,08 20 5 

 

Problemas de 

comportamento 

Internalizantes 

68 59,29 15 12 61,38 65,50 10 15 

Problemas totais 68,08 62,36 

 

13 

 

14 64,77 64,75 13 12 

*Perda amostral: 2 alunos de 4º ano 

 

 

A Tabela 15 apresenta os resultados do teste t de student que compara as diferenças entre os 

relatos de pais e professores sobre os problemas comportamentais e emocionais das crianças 

com suspeitas de T.Ap. Verifica-se na Tabela 15 que não houve diferenças estatisticamente 

significativas entre as respostas dos informantes. 
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Tabela 15. Comparação entre as respostas dos pais e professores (BPM-P e BPM-T) nos alunos da 

amostra 

 
BPM-P e BPM-T Média dos 

escores t de 

2º e 4º anos 

Número de 

crianças com 

preenchimento 

nos BPM’s 

Desvio padrão T P 

BPM T_exter_T 60,88 25 9,10 1,09 0,28 

BPM P_exter_T 57,52 25 10,25 

BPM T_inter_T 63,12 25 7,68 -0,10 0,91 

BPM P_inter_T 63,36 25 6,49 

BPM T_atenção_T 63,36 25 6,93 -0,26 0,79 

BPM P_atenção_T 63,84 25 6,20 

BPM T_total_T 64,92 25 6,70 0,09 0,92 

BPM P_total_T 64,76 25 4,61 

BPM T_total_classif 0,52 25 0,50 0,27 0,78 

BPM P_total_classif 0,48 25 0,50 

*Perda amostral: 2 alunos de 4º ano 

Na Tabela 16 serão apresentados dados referentes ao percentual de crianças do 2º e do 

4º ano que apresentaram resultados baixos ou muito baixos na prova de TCLPP, mas que na 

PCFO tiveram classificação na média ou acima da média e aqueles com classificação baixa ou 

muito baixa na PCFO. Observou-se que dos 13 alunos do 2º ano, 15,38% deles apresentaram 

resultados baixos e muito baixos no TCLPP e desempenhos baixos e muito baixos na PCFO. 

Dos 14 alunos participantes do 4º ano, 42,85% apresentaram classificações baixa e muito 

baixa no TCLPP e também prejuízos na PCFO.  

Tabela 16. Percentual de crianças por ano escolar com dificuldades em leitura no teste de leitura de 

palavras e pseudopalavras (TCLPP) e a classificação na prova de consciência fonológica (PCFO). 

 

Ano 

escolar 

 

TCLPP 

PCFO 

Classificação 2º  Classificação 4º 

Baixa Muito 

baixa 

Média Acima 

da 

média 

Baixa Muito 

baixa 

Média Acima da 

média 

2º Baixa 0 7,69%  7,69% 0     

Muito 

baixa 

7,69% 0 0 0     

4º Baixa     14,28% 21,43% 0 0 

Muito 

baixa 

    0 7,14% 0 0 
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A Tabela 17 apresenta o percentual de alunos com dificuldades na escrita, de acordo 

com o desempenho inferior das provas de escrita do TDE e o desempenho dos mesmos na 

prova de consciência fonológica. Dos 12 alunos do 2º ano participantes, 41,67% tiveram 

classificação inferior na prova de escrita do TDE e prejuízos na PCFO. Dos 14 alunos 

participantes do 4º ano, 57,14% apresentaram desempenho inferior na prova de escrita do 

TDE e desempenhos rebaixados na PCFO. 

Tabela 17. Percentual de crianças por ano escolar com dificuldades em escrita no teste de desempenho 

escolar (TDE) e classificação na prova de consciência fonológica (PCFO). 

 

Ano 

escolar 

 

TDE 

Escrita 

PCFO 

Classificação 2º  Classificação 4º 

Baixa Muito 

baixa 

Média Acima 

da 

média 

Baixa Muito 

baixa 

Média Acima 

da 

média 

2º Inferior 8,33% 16,67% 16,67% 0     

4º Inferior     28,57% 28,57% 28,57% 7,14% 

*Perda amostral: 1 aluno de 2º ano não fez TDE 

A tabela 18 apresenta o percentual de crianças com dificuldade em habilidades 

matemáticas demonstrado nas provas de aritmética do TDE e o desempenho das mesmas na 

prova de consciência fonológica. De 12 crianças participantes do 2º ano, 25% tiveram 

desempenho inferior na prova de aritmética do TDE e prejuízos na PCFO. Dos 14 alunos 

participantes do 4º ano, 57,14% apresentaram classificação inferior no TDE e também 

prejuízos na PCFO. 

Tabela 18. Percentual de crianças por ano escolar com dificuldades em matemática na prova de 

aritmética do teste de desempenho escolar (TDE) e a classificação na prova de consciência fonológica 

(PCFO). 

 

Ano 

escolar 

 

TDE 

Aritmética 

PCFO 

Classificação 2º  Classificação 4º 

Baixa Muito 

baixa 

Média Acima 

da 

média 

Baixa Muito 

baixa 

Média Acima 

da 

média 

2º Inferior 8,33% 16,67% 16,67% 0     

4º Inferior     28,57% 28,57% 14,28% 7,14% 

*Perda amostral: 1 aluno do 2º ano não fez o TDE 

Na Figura 7 mostra-se o fluxograma dos casos elegíveis bem como o número de 

alunos com a suspeita de T. Ap confirmada, descartando a condição de rebaixamento 
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intelectual. O total de alunos elegíveis foi de 815 distribuídos em 32 salas de aula de 16 

escolas participantes, todos matriculados no EF I, em 2º e 4º anos. Observou-se que na 

avaliação do aluno realizada pelos professores, mediante uso do checklist e do BPM-T, 31 

alunos tiveram suspeita de dificuldades de aprendizagem de acordo com o relato dos 

professores nos checklists. Deles, 13 eram alunos do 2º ano e 18 do 4º ano. Após a avaliação 

neuropsicológica mediante uso da WASI, dos 31 alunos com suspeita, 4 alunos apresentaram 

QI≤69, indicando rebaixamento intelectual. Os 27 restantes se mantiveram no modelo de 

processo de avaliação para as avaliações específicas destinadas à verificação dos sinais do 

T.Ap, sendo 13 alunos do 2º ano e 14 alunos do 4º ano.  

 

Foram considerados alunos com suspeita de T.Ap com predomínio de prejuízos em 

habilidades de leitura e resultado inferior no TCLPP com ou sem prejuízo na PCFO. Para a 

confirmação da suspeita de T.Ap com predomínio de prejuízos em habilidades de escrita, 

considerou-se o resultado inferior na prova de escrita do TDE com ou sem prejuízo na PCFO. 

E para a confirmação da suspeita de dificuldade em matemática, utilizou-se como critério o 

desempenho inferior na prova de aritmética do TDE. Observa-se na Figura 7 que, de maneira 

geral, 9 alunos tiveram confirmação de suspeita de T.Ap em dificuldades na leitura (3 alunos 

do 2º ano e 6 alunos do 4º ano), 18 apresentaram prejuízos na escrita (5 alunos do 2º ano e 13 

alunos do 4º ano) e 16 com prejuízo na matemática (5 alunos do 2º ano e 11 alunos do 4º ano). 

Quando as habilidades prejudicadas foram relacionadas entre si, observou-se que os alunos 

apresentaram dificuldades em mais de uma competência. Os resultados mostraram que 8 

crianças tiveram suspeita de dificuldade confirmada em leitura, escrita e matemática, 1 aluno 

em leitura e escrita, 4 alunos somente com dificuldade na escrita, 3 alunos apenas tiveram 

dificuldade na matemática e 5 em escrita e matemática. 
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Figura 7. Distribuição do número de alunos com confirmação de suspeita de transtorno específico de 

aprendizagem com prejuízos em habilidade de leitura, escrita e matemática1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 27 alunos realizaram a prova de leitura e 26 alunos realizaram as provas de escrita e aritmética  
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6. DISCUSSÃO  

 

De acordo com os achados deste estudo, 3 alunos do 2º ano, além de apresentarem 

queixas relacionadas ao transtorno específico de aprendizagem, também tiveram outras 

queixas associadas. Contudo eles foram avaliados também sob a suspeita de T.Ap. Esses 

resultados mostram achados de estudos anteriores em relação à sobreposição de sinais em 

alguns transtornos do neurodesenvolvimento (APA, 2014). Principalmente entre TDAH e T. 

Ap. e como ambos os transtornos impactam o aproveitamento escolar (PIO & NUNES, 2017; 

OLIVEIRA et al 2011; ZEPPONE, 2010). Estudo de revisão de Dupaul, Gormley e Laracy 

(2012) verificou que o TDAH e T. Ap, de fato, podem co-ocorrer em taxas relativamente 

elevadas. Nesse estudo, de um total de 17 estudos e artigos publicados entre 2001 e 2011, a 

taxa de comorbidade média mais alta foi de 45,1%. Uma recomendação importante derivada 

da revisão foi que serviços de saúde mental que avaliam casos suspeitos de TDAH e T.Ap. 

implementem o uso de instrumentos que rastreiem sinais dos dois transtornos, bem como 

intervenções para esses sinais e sintomas nos ambientes escolares e familiares (DUPAUL, 

GORMLEY E LARACY, 2012). 

 

Os alunos da amostra foram primeiramente avaliados com a escala WASI para 

verificar se havia algum aluno com rebaixamento intelectual. É um tipo de rebaixamento que 

interfere na aprendizagem, e sabe-se que geralmente alunos com dificuldades de 

aprendizagem raramente são avaliados quanto ao seu funcionamento cognitivo para descartar 

este tipo de déficit (BRITO, SEABRA & MACEDO, 2018). Essa avaliação, de fato, 

identificou que quatro alunos do 4º ano foram identificados com rebaixamento intelectual 

com classificação de QI na faixa extremamente baixa, sendo que nenhum deles teve outras 

queixas associadas, nem sequer levantamento de suspeita de DI. Tratando-se de alunos que já 

estão no penúltimo ano do ciclo do EF I, medidas de avaliação e de intervenção são 

prioritárias para amenizar prejuízos no desenvolvimento e no funcionamento adaptativo 

dessas crianças. 

 

A partir da identificação desses quatro alunos, procedeu-se a exclusão deles da 

amostra para tratar da queixa sob uma nova suspeita, nesse caso a DI. O WASI é um 

instrumento que estima o funcionamento intelectual (YATES et al., 2006) e medidas isoladas 

de QI não podem ser consideradas predominantes para diagnosticar DI. Tal e como 

preconizado na classificação diagnóstica de DI, pelo DSM-5 (APA, 2014), para esses quatro 
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alunos demandar-se-ia uma avaliação de indicadores de funcionamento adaptativo nos 

domínios social e prático, bem como a avaliação de outros fatores como condições clínicas 

(ex. estado nutricional), déficits de estimulação educacional em ambiente escolar e familiar, 

déficits de estimulação pedagógica, condição socioeconômica, etc. (FLATTERS, HILL, 

WILLIAMS et al., 2014; OSBORN & PEREIRA, 2012; MACEDO, ANDREUCCI & 

MONTELLI, 2004).  A avaliação desses fatores, bem como um exame global e criterioso de 

habilidades cognitivas poderá oferecer indicadores precisos de déficits e habilidades 

preservadas para definir um possível diagnóstico de DI e desenvolvimento de um plano de 

estimulação cognitiva e pedagógica em contexto escolar para esses alunos.  

 

Outro dado relevante das avaliações com uso da WASI foi que dos 31 alunos, 23 deles 

classificaram nas faixas média, inferior e limítrofe (praticamente a mesma frequência de 

alunos no 2º e no 4º ano). Esse dado é relevante, pois provavelmente os prejuízos em 

habilidades cognitivas como memória, raciocínio lógico, atenção, funções executivas como 

controle inibitório, planejamento, organização, dentre outras, devem estar impactando no 

aproveitamento escolar desses alunos. Estudos anteriores verificaram correlações positivas 

entre as habilidades acima mencionadas e o desempenho acadêmico, demonstrando que o 

comprometimento escolar do aluno pode estar sendo prejudicado devido a prejuízos nessas 

habilidades (LEON et al 2013; CAPOVILLA & DIAS, 2008; GATHERCOLE et al 2006). 

 

O checklist foi o instrumento utilizado pelos professores e pelos pais para julgar a 

presença de indicadores que sinalizariam problemas em leitura e escrita (domínio A) e em 

matemática (domínio B). Após o treinamento recebido a respeito do transtorno específico de 

aprendizagem e de como funcionaria o modelo padronizado de avaliação, o intuito era 

verificar se os professores conseguiriam se apropriar do modelo e o quanto o referido modelo 

construído seria sensível para a identificação de alunos com suspeita de T.Ap. Além disso, foi 

possível comparar as respostas entre pais e professores sobre a presença de indicadores 

problemas nas crianças da amostra. 

 

Para comparar ambas as respostas entre pais e professores, foram consideradas apenas 

as crianças com os dois checklists preenchidos nos domínios A e B, em razão de 3 perdas 

amostrais no checklist para pais (n= 24). Observou-se que tanto no domínio A quanto no 

domínio B os professores responderam positivamente aos indicadores com mais frequência do 

que os pais, porém houve variações de concordância de baixa a moderada, com índices Kappa 
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de concordância estatisticamente significantes em relação ao grau de acordo entre os dois 

respondentes aos checklists. No domínio A verificaram-se índices de concordância 

estatisticamente significantes em todos os indicadores, mas com índices melhores nos 

quesitos de dificuldades na compreensão (IC= 0,66) e dificuldades na gramática (IC= 0,61), e 

baixos índices Kappa de concordância para dificuldades na escrita (IC= 0,38) e dificuldades 

na organização da escrita (IC= 0,35).  

 

Quanto ao domínio B do checklist, não se verificaram índices Kappa de concordância 

estatisticamente significativa nos indicadores referentes a dificuldades no senso numérico 

(IC= 0,13) e dificuldade de memorização aritmética (IC= 0,20), sendo que essas diferenças de 

respostas foram mais acentuadas no grupo de alunos do 2º ano. Além disso, verificou-se que, 

dentre as respostas dos informantes para os itens avaliados, os professores responderam com 

maior frequência em comparação aos pais tanto no grupo de 2º como no de 4º ano. 

 

Várias hipóteses podem ser levantadas a partir desses achados. Por exemplo, pode-se 

compreender hipoteticamente esse resultado como uma falha na compreensão dos pais a 

respeito da afirmação averiguada ou um possível comprometimento no nível educacional da 

família, pois se os pais têm condições instrucionais prejudicadas, provavelmente podem ter 

dificuldades para perceber ou reconhecer os déficits dos filhos nessas habilidades. Em Dias e 

colaboradores (2019), por exemplo, foram encontradas correlações positivas entre variáveis 

ambientais com o desempenho acadêmico, indicando principalmente que o nível educacional 

e socioeconômico da mãe são variáveis relevantes no desempenho de vocabulário receptivo 

da criança. Também é possível levantar a hipótese dos pais não se atentarem e não 

perceberam essas dificuldades em seus filhos, pois eles não estimulam nos filhos essas 

habilidades, ou a escola não encaminha deveres de casa que permitam à família reconhecer 

esses prejuízos. Já os professores, por terem atribuições específicas para o ensino dessas 

habilidades, estão mais suscetíveis a identificar a presença desses problemas (CAPELLINI, 

TONELOTTO & CIASCA, 2004). 

 

O Breve Monitor de Problemas (versões para professores e pais/BPM-T e BPM-P) foi 

o instrumento utilizado para verificação de problemas comportamentais entre os alunos da 

amostra. Esse formulário foi preenchido por pais e professores para identificar a presença de 

indicadores positivos relacionados a problemas de atenção, problemas externalizantes e 

internalizantes, e problemas totais nos participantes de 2º e 4º ano nos últimos 2 meses. 
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Verificou-se que dos 27 alunos que tiveram o BPM preenchidos por professores, 51,85% 

classificaram na faixa elevada de problemas totais e, dos 25 alunos com checklists 

preenchidos pelos pais, 48% classificaram elevada nessa faixa, também. Teste t de student foi 

conduzido para avaliar diferenças estatísticas entre os escores dos BPM’s, porém não foram 

verificadas diferenças estatisticamente significantes entre os escores do BPM-P com os do 

BPM-T (respostas de pais e professores, respectivamente), embora professores tenham 

atribuído um número maior de problemas emocionais e comportamentais aos alunos se 

comparado aos pais. Tais achados demonstram que parte da amostra participante, além de 

suspeitas de problemas de aprendizagem, os alunos também apresentaram problemas 

relacionados à atenção e problemas externalizantes e internalizantes. A literatura reporta que 

problemas externalizantes e internalizantes podem ser provenientes da presença de desordens 

e instabilidade no contexto familiar (MARTURANO & ELIAS, 2016), bem como de 

inadequadas práticas parentais que não disponibilizam uma estruturação de rotinas, regras e 

clima emocional favoráveis para a condição de aprendizagem (TEIXEIRA et al., 2014). 

 

Os 27 alunos que se mantiveram com a suspeita de T.Ap foram, portanto, submetidos 

às avaliações especializadas com os instrumentos TCLPP, TDE escrita, TDE aritmética e 

PCFO para verificação da queixa e confirmação de suspeita de dificuldades em leitura, escrita 

e matemática. 

 

A prova de consciência fonológica por produção oral (PCFO) foi aplicada com a 

finalidade de verificar as habilidades de cada aluno em manipular os segmentos fonêmicos e 

silábicos da fala, expressando verbalmente essa manipulação. Observou-se que ambos os 

grupos apresentaram melhores médias de acerto nas provas de segmentação silábica, em que 

todos pontuaram nota máxima, e síntese silábica. Já os piores desempenhos foram nas provas 

de segmentação fonêmica e transposição fonêmica. Os resultados do teste t de student 

mostraram que houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos nas provas de 

aliteração, segmentação fonêmica, manipulação silábica, manipulação fonêmica, transposição 

silábica, transposição fonêmica e na pontuação total do teste. Os alunos do grupo de 4º ano 

classificaram em maior percentual nas faixas baixa e muito baixa da PCFO, em relação ao que 

era esperado para o ano de escolaridade, se comparado com o 2º ano. Os dados mostraram 

como os alunos do 4º ano tiveram prejuízos maiores que os do 2º ano, evidenciando que essas 

habilidades de consciência fonológica precisam ser adquiridas em fases iniciais de 

desenvolvimento. Quando não estimuladas, resultados como esses podem ser comuns e 
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refletem que, além da falta de habilidades de leitura em muitas dessas crianças do 4º ano, as 

habilidades de consciência fonológica tampouco estão plenamente desenvolvidas. 

 

Esses resultados da PCFO revelaram uma inabilidade dos alunos em reconhecer os 

fonemas como parte da composição de palavras, bem como de utilizá-los para formar outras 

palavras. Tais achados podem ser um indicador de prejuízos fonêmicos, um agravante para a 

aquisição de habilidades de leitura e escrita. A consciência fonológica, por sua vez, se refere à 

capacidade da criança em refletir sobre os segmentos da fala e manipulá-los, compreendendo 

posteriormente as correspondências grafofonêmicas que são tão importantes para o 

aprendizado e desenvolvimento das habilidades mais básicas de escolarização (CAPOVILLA, 

DIAS & MONTIEL, 2007).  O fonema corresponde a menor unidade sonora da palavra e a 

segmentação dos componentes fonêmicos não é naturalmente aprendida, mas necessita de 

uma aprendizagem formal e exposição ao código alfabético para consolidar experiências no 

léxico mental. Baixos desempenhos em habilidades fonêmicas podem justificar desempenhos 

rebaixados de crianças em aprendizados como leitura e escrita (LEITE et al 2018). Diante 

desses resultados, evidencia-se que esses alunos ainda não adquiriram essas habilidades que 

são a base para a aprendizagem da leitura, por exemplo, e isso pode ser justificado pela 

ausência de uma metodologia de ensino que favoreça o aprendizado de fonemas. O método 

fônico tem sido atualmente estudado como um tipo de metodologia de alfabetização eficaz 

para o desenvolvimento da rota fonológica e lexical (GODOY; PINHEIRO, 2018). 

 

Quando há a presença de componentes da consciência fonológica desde os primeiros 

anos de vida da criança, além de ser muito importante no início do aprendizado formal, é uma 

das habilidades preditoras de proficiência em leitura, escrita e matemática. Seu 

desenvolvimento ocorre ao longo dos anos escolares e pode contribuir para o desempenho 

acadêmico do aluno. Níveis baixos de consciência fonológica podem interferir na aquisição 

dessas habilidades básicas de escolarização, enquanto que sua progressão promove o 

desenvolvimento de mais habilidades em consciência fonológica (DIAS & SEABRA, 2017).   

 

Um resumo dos resultados na PCFO mostrou que dos 27 alunos que mantiveram a 

suspeita de T.Ap, 8 alunos tiveram classificação baixa e 7 alunos classificaram em pontuação 

muito baixa. Esses resultados sugerem que 15 alunos que mantiveram a suspeita de T.Ap 

apresentaram prejuízos em habilidades de consciência fonológica, possivelmente por sofrer 

interferências de fatores como nível sócio-econômico, cultural, baixa estimulação do 
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ambiente no processo de aprendizagem, métodos de alfabetização ineficazes ou, de fato, pode 

ser um prejuízo decorrente da presença de um T.Ap (LEITE et al 2018). Os resultados da 

classificação dos alunos nessa prova (PCFO) foram comparados, concomitantemente, com 

cada um dos instrumentos propostos para avaliação dos escolares em leitura, escrita e 

matemática para verificar a relação entre o desempenho em cada uma dessas provas com a 

PCFO.  

 

O TCLPP foi o instrumento utilizado para a avaliação de leitura dos alunos com 

suspeitas de transtorno específico de aprendizagem. De acordo com os resultados do TCLPP, 

foi verificado que as melhores médias de acertos corresponderam ao tipo das pseudopalavras 

estranhas (PE) tanto para o grupo de alunos do 2º quanto para o 4º ano, sendo o 4º ano com 

maior pontuação em relação ao 2º ano. As pseudopalavras estranhas fazem parte de um dos 

sete tipos de itens que constituem o TCLPP, sendo compostas de elementos ortograficamente 

incorretos e estranhos no quesito visual e fonológico. São caracteres que embora 

pronunciáveis, não apresentam significado algum (SEABRA & CAPOVILLA, 2010).  

Seguidamente, também houve bons desempenhos nas corretas regulares para o grupo do 2º 

ano e nas vizinhas semânticas para o 4º ano. Esses altos desempenhos observados nessas 

categorias podem ser justificadas pelo fato de que esses três tipos psicolinguísticos podem ser 

lidos por qualquer uma das três estratégias: logográfica, alfabética ou ortográfica, mesmo que 

a criança ainda não tenha bem desenvolvida a rota alfabética ou a rota lexical (DIAS et al, 

2015; SEABRA & CAPOVILLA, 2010).  

 

Os desempenhos mais baixos foram observados nas pseudopalavras homófonas (PH) 

nos 2º e 4º anos. O tipo psicolinguístico das pseudopalavras homófonas compreende 

elementos escritos de maneira incorreta, ortograficamente, porém muito semelhantes à 

pronúncia correta e à figura correspondente. Esse item caracteriza uma forma peculiar em 

leitura, pois apenas com a estratégia ortográfica desenvolvida a criança poderia realizar os 

julgamentos corretos dos pares (SEABRA & LEITE et al, 2018; CAPOVILLA, 2010).  Dessa 

forma, é possível observar que o grupo de alunos da amostra participante parece não ter ainda 

desenvolvido a leitura pela representação do léxico ortográfico, que se refere à rota do leitor 

proficiente, o que se justifica pelo baixo desempenho nessa categoria. 
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A partir dos resultados obtidos, observou-se que em geral a maioria dos alunos da 

amostra teve bom desempenho. De acordo com os dados observados, os alunos do 2º ano 

classificaram em maior percentual na faixa média em comparação com o grupo de alunos do 

4º ano. Os alunos do grupo de 4º ano classificaram em maior percentual nas faixas baixa e 

muito baixa do TCLPP em relação ao que era esperado para o ano de escolaridade que 

frequentavam, em se comparando com os alunos de 2º ano. Os dados mostram como os 

alunos do 4º ano também apresentaram prejuízos maiores na escrita de palavras. Quando 

comparados seus desempenhos com a prova de consciência fonológica, observou-se que os 

42,85% dos alunos de 4º ano que tiveram desempenhos rebaixados no TCLPP também 

apresentaram desempenhos baixos e muito baixos na PCFO e, dos 23,07% dos alunos de 2º 

ano que obtiveram resultados prejudicados na prova de leitura, 7,69% também apresentaram 

prejuízos nas habilidades fonológicas. Os resultados evidenciaram como habilidades de 

conversão fonema-grafema e grafema-fonema estão expressivamente prejudicadas. Esses 

resultados indicam que a maioria da amostra com suspeita confirmada de T.Ap para o subtipo 

de dificuldade em leitura também apresentou dificuldade em habilidades de consciência 

fonológica. Considerando a importância da consciência fonológica como preditora do 

aprendizado na leitura (DIAS & SEABRA, 2017), as implicações de tais achados sugerem um 

comprometimento desses alunos nas estratégias fonológicas para decodificação de grafemas 

em fonemas. 

 

A prova de escrita do teste de desempenho escolar (TDE) foi utilizada para avaliar o 

desempenho dos alunos na habilidade de escrita, considerando o nível de dificuldade que 

varia conforme o ano de escolaridade (mínima de acertos esperados para o 2º ano era de 2 

pontos e mínima de acertos esperados para o 4º ano era de 24 pontos brutos). No caso do 2º 

ano, a média dos alunos ficou acima do mínimo, diferente dos alunos do 4º ano cuja média se 

localizou na metade do mínimo esperado para o teste. Dessa forma, verificou-se que os alunos 

de 4º ano foram classificados na faixa inferior em maior percentual do que os alunos de 2º 

ano, o que remete a um pior desempenho desses alunos na referida prova. Os dados revelaram 

que dos 92,85% dos alunos de 4º ano que apresentaram prejuízos na habilidade de escrita, 

57,14% deles também tiveram classificação rebaixada na PCFO, e dos 41,67% dos alunos de 

2º ano que foram classificados na faixa inferior para habilidade de escrita, 25% também 

apresentaram prejuízos nas habilidades de consciência fonológica. 
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Esses resultados sugerem uma discrepância entre os grupos e um pior desempenho em 

escrita dos alunos do 4º ano em relação aos alunos do 2º ano. Relacionando os 18 alunos com 

dificuldade confirmada em escrita e o desempenho na PCFO, verificou-se que 11 deles (8 

alunos do 4º ano e 3 alunos do 2º ano) também apresentaram classificações rebaixadas nas 

habilidades de consciência fonológica. 

  

Considerando a importância da consciência fonológica como preditora do aprendizado 

na escrita (DIAS & SEABRA, 2017), esses resultados sugerem um comprometimento de 

estratégias fonológicas para codificação de fonemas em grafemas dessa amostra com suspeita 

confirmada de dificuldade em escrita. Estudo realizado em grupo de crianças com queixa de 

dificuldade de aprendizagem em comparação com grupo controle evidenciam diferenças 

significativas entre os grupos nas habilidades avaliadas pelo TDE, indicando maior 

concentração de classificação inferior para o grupo de risco (ALVES et al, 2013). Evidência 

em literatura demonstra que crianças podem apresentar uma dificuldade específica na escrita, 

mas não necessariamente em leitura. Porém habilidades em escrita e compreensão de leitura 

estão fortemente relacionadas, ao passo que quanto melhor desenvolvidas estão as habilidades 

em leitura, melhores se tornam o desempenho na escrita. Assim como habilidades de leitura e 

escrita podem influenciar no desempenho da matemática (SANTOS & FERNANDES, 2016). 

 

O TDE em provas de aritmética foi o instrumento utilizado para a avaliação de alunos 

com suspeita de transtorno específico de aprendizagem com possível subtipo de dificuldades 

em matemática. As provas de aritmética do TDE são constituídas de parte oral em que o aluno 

responde perguntas básicas como, por exemplo, indicar entre dois números qual é o maior, 

perguntas referentes a problemas simples de adição e subtração e a parte de cálculos escritos, 

que são exercícios de resolução em habilidades matemáticas (STEIN, 2018). No manual de 

instruções, a parte oral do teste só é aplicada para alunos até a primeira série (2º ano) e a partir 

da terceira série (4º ano), e tais habilidades podem ser consideradas como adquiridas. 

Contudo, neste estudo, essa primeira parte foi aplicada em todos os alunos da amostra, sendo 

verificado que nem todos os alunos do 4º ano pontuaram todas as questões dessa parte, como 

era esperado. 

 

De acordo com a distribuição de médias de acertos do TDE em aritmética, observou-se 

que o grupo de alunos do 2º ano teve um desempenho dentro do esperado para o ano de 

escolaridade deles. Em relação aos alunos do 4º ano, verificou-se que a média de acertos do 
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grupo foi abaixo do que era esperado para o ano que estava sendo cursado. Quanto à faixa de 

classificação, observa-se que o grupo do 2º ano teve variações de desempenho. Foram 33,33% 

dos alunos de 2º ano que apresentaram classificação superior à média, enquanto 41,67% de 

alunos do mesmo ano classificaram na faixa inferior. Comparando-se aos alunos de 4º ano, 

observa-se que a maioria (78,57%) apresentou-se na faixa de classificação inferior e nenhum 

teve média superior ou superior. 

 

De 78,57% dos alunos de 4º ano que estiveram na faixa inferior em habilidades 

matemáticas, 57,14% também apresentaram desempenhos rebaixados em habilidades de 

consciência fonológica. Quanto aos alunos de 2º ano, observou-se que dos 41,67% que 

apresentaram prejuízos na habilidade matemática, 25% também tiveram a habilidade de 

consciência fonológica prejudicada. Estudos ressaltam a importância das habilidades da 

linguagem oral para o aprendizado da matemática (CHOW & EKHOLM, 2019; FOSTER et 

al, 2019; MÉNDEZ et al., 2019) e, dentre elas, estão as habilidades de consciência fonológica 

(NICOLAU & NAVAS, 2015; SILVA et al, 2015). Dessa forma, pode-se inferir que as 

dificuldades desses alunos no reconhecimento das habilidades de consciência fonológica, 

muito provavelmente, também estão agindo como agravantes das dificuldades na matemática.   

 

A partir dos resultados obtidos nas provas que avaliam habilidades em leitura, escrita e 

matemática, pode-se verificar que houve sensibilidade do modelo padronizado para identificar 

alunos com suspeitas de T.Ap. Para a confirmação de casos suspeitos com dificuldade de 

leitura, utilizou-se como critério que o aluno tivesse resultado inferior no TCLPP, pontuação 

muito rebaixada (entre -3 e -2 desvio padrão), ou rebaixada (entre -2 e -1 desvio padrão), com 

ou sem prejuízos na PCFO. Para a confirmação de casos suspeitos com dificuldade de escrita, 

utilizou-se como critério que o aluno tivesse resultado inferior na prova de escrita do TDE 

(alunos classificados na faixa inferior, segundo a tabela de normas por série escolar), com ou 

sem prejuízos na PCFO. E para a confirmação de casos suspeitos com dificuldade em 

matemática, utilizou-se como critério que o aluno tivesse resultado inferior na prova de 

aritmética do TDE (alunos classificados na faixa inferior, segundo a tabela de normas por 

série escolar). 

 

De acordo com a figura 7, os resultados obtidos no TCLPP, TDE e PCFO, como 

critérios objetivos de desempenho de leitura, escrita e matemática, indicam que o checklist foi 

um instrumento sensível para que os professores pudessem identificar corretamente os casos 
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suspeitos em graus variados. Os percentuais das confirmações de dificuldades de 

aprendizagem com prejuízos em leitura, escrita e matemática foram diferentes a depender do 

tipo de habilidade, sendo que, em geral, observaram-se correlações nas habilidades 

prejudicadas. 

 

Os dados apontaram que dos 27 alunos que participaram do estudo para verificação de 

leitura, e dos 26 alunos que participaram das provas de escrita e aritmética, 33,33% deles 

apresentaram confirmações de problemas relacionados à leitura, em 69,23% da amostra foi 

confirmada dificuldade em habilidades de escrita, e em 61,54% foram os alunos com suspeita 

confirmada de dificuldades em aritmética. Dentre tais resultados, foi observado que mais de 

uma habilidade estava prejudicada, sendo 8 alunos com confirmação de dificuldades nos 3 

domínios avaliados: leitura, escrita e matemática. Os achados também encontraram que 1 

aluno apresentou dificuldade na combinação de leitura e escrita, 4 alunos tiveram dificuldades 

apenas em escrita, 5 alunos apresentaram dificuldades em escrita e matemática e 3 deles 

somente tiveram dificuldade em matemática. Esses resultados demonstram como processos de 

leitura e escrita, quando prejudicados, podem estar associados a outros prejuízos em 

habilidades acadêmicas, por exemplo, a matemática, afetando competências aritméticas como 

atenção visual, discriminação visual, memória visual e memória sequencial (GLAZARD, 

2017).  

 

Foi observado que cinco alunos do 2º ano não apresentaram desempenhos rebaixados 

em nenhum dos testes utilizados para verificação de suspeita (TCLPP, TDE escrita e TDE 

aritmética), porém dois deles tiveram classificações rebaixadas na PCFO. Houve um aluno de 

2º ano que obteve média na classificação do TCLPP e baixa classificação na PCFO, porém 

não realizou os instrumentos do TDE para avaliação da escrita e matemática e, portanto, não 

pode ser considerado como caso no qual a suspeita não foi confirmada. 

 

Países desenvolvidos, como Reino Unido, por exemplo, adotaram políticas públicas 

entre 2005-2006 para ensinar habilidades de leitura à crianças, a partir de estimulação de 

habilidades de consciência fonológica, como preconizado por estudos baseados em evidências 

científicas (FRITH, 1986). O ensino dessas habilidades atualmente faz parte do currículo 

pedagógico das escolas inglesas e, desde 2012, o rastreamento dessas habilidades é feito nas 

escolas desde o 1º ano do nível básico (GLAZZARD, 2017). Com isso, quando identificados 

prejuízos de decodificação fonológica, os alunos recebem intervenções preventivas 
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(GLAZZARD, 2017). Enquanto isso, políticas públicas no cenário brasileiro ainda carecem 

de um sistema que priorize a formação curricular e capacitação de profissionais da educação 

básica para o monitoramento de crianças em salas de aula, tendo em vista a identificação de 

alunos que apresentem algum sinal que possa indicar um transtorno do 

neurodesenvolvimento. Dessa forma, este estudo se torna relevante para estimular a 

implantação de políticas públicas em prol da identificação precoce de crianças com sinais de 

T.Ap durante os primeiros anos escolares e, com isso, diminuir o represamento de alunos que 

apresentam dificuldades, mas que ainda encontram-se desassistidos.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A rede educacional municipal de Barueri contava com 815 alunos matriculados no 

ensino fundamental I reportados com queixas diversas compatíveis com T.Ap, DI, TEA e 

TDAH. O objetivo geral deste estudo foi avaliar a sensibilidade de um modelo padronizado 

para uso de professores do ensino fundamental I, na identificação de alunos com suspeita de 

T.Ap. Os objetivos específicos foram: verificar se mediante modelo padronizado de avaliação, 

professores do ensino fundamental I podem fazer o reconhecimento de sinais de T.Ap em seus 

alunos; especificar nos casos suspeitos os domínios de sub-habilidades acadêmicas 

prejudicadas predominantes compatíveis com prejuízos em leitura, na expressão da escrita e 

matemática; verificar a concordância entre professores e pais em relação à identificação das 

queixas e caracterizar os alunos com suspeita de T.Ap comparando o desempenho em 

habilidades de leitura, escrita, matemática, consciência fonológica e problemas emocionais e 

comportamentais em função do ano de escolaridade. 

 

Foram, no total, 815 alunos matriculados nos 2º e 4º anos do ensino fundamental I que 

participaram da amostra maior, sem a presença de laudos diagnósticos. Dessa forma, os 32 

professores, que correspondiam a salas de aula do 2º e 4º ano das 16 escolas participantes, e 

16 psicopedagogos que faziam parte desses setores foram treinados para reconhecer nos 

alunos sinais de transtorno específico de aprendizagem e registrar em modelo padronizado. A 

partir dos dados observados e registrados, era tomada uma decisão sobre o encaminhamento 

do aluno para avaliações especializadas, conforme critérios estabelecidos no modelo.  

 

Após as avaliações com a escala WASI, 4 alunos foram classificados com 

desempenhos rebaixados, sendo, portanto, descartados da amostra com suspeita de TAp. Os 

27 alunos restantes se mantiveram com as suspeitas de T.Ap e prosseguiram com as 

avaliações especializadas para verificação das queixas registradas pelos professores. Os 

resultados obtidos no TCLPP, TDE escrita e TDE aritmética evidenciaram o desempenho 

desses alunos em provas de leitura, escrita e aritmética. Também foi verificado desempenho 

deles em provas que avaliam habilidades de consciência fonológica, revelando que maior 

parte dos alunos que apresentaram baixos desempenhos em leitura, e/ou escrita, e/ou 

matemática e déficits em habilidades de consciência fonológica, principalmente, em 

consciência fonêmica quanto à capacidade em segmentação de fonemas e de realizar a 

transposição de fonemas para formar novas palavras. Sabe-se que essas habilidades não são 
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adquiridas naturalmente, mas requerem o conhecimento dos códigos alfabéticos que 

normalmente são aprendidos no início da escolarização. 

 

Observou-se que ainda que as médias de acertos do 4º ano foram estatisticamente 

significativas em relação ao 2º ano, em provas que avaliaram o desempenho nos tipos de 

palavras no TCLPP e em habilidades de consciência fonológica, o grupo do 4º ano apresentou 

piores desempenhos em todos os instrumentos quando comparados com as tabelas normativas 

para o ano de escolaridade que frequentavam. Em leitura, por exemplo, foram 42,85% com 

classificação baixa ou muito baixa no grupo do 4º ano em comparação a 23,08% do 2º ano. 

Em habilidades de consciência fonológica, o 4º ano apresentou classificação rebaixada em 

64,28% a 46,16% do 2º ano. Também foram observadas dificuldades significativas do 4º ano, 

principalmente, nas provas de escrita (92,86% para 4º ano e 41,67% para o 2º ano), em 

seguida, em aritmética (78,57% para o 4º ano e 41,67% para o 2º ano). Tais achados indicam 

o nível de gravidade dos alunos da amostra, principalmente os de 4º ano que provavelmente 

ainda não desenvolveram habilidades de consciência fonológica, visto que são consideradas 

preditoras das habilidades mais básicas de escolarização. 

 

Quando comparadas as respostas entre professores e pais sobre as dificuldades 

percebidas nas crianças, verificou-se que houve concordância significativa de baixa a 

moderada em todos os indicadores, exceto nos indicadores de dificuldades no senso numérico 

e de memorização aritmética, ambas referentes ao domínio B, em que professores sinalizaram 

em maior percentual de afirmações do que os pais. Observou-se que quando verificadas as 

respostas dos pais e professores (BPM-P e BPM-T) quanto aos problemas comportamentais e 

emocionais das crianças,  além de suspeitas de T.Ap, foi identificado que parte da amostra 

também apresentou problemas de atenção e comportamentos internalizantes e externalizantes, 

de acordo com os informantes. 

 

O estudo teve como finalidade testar em uma rede pública educacional, mediante 

estudo piloto, um processo de identificação de alunos com sinais de T.Ap. A partir das 

avaliações realizadas, verificou-se que dos 31 alunos inicialmente identificados pelos 

professores, 27 alunos prosseguiram com as avaliações especializadas para suspeita de TAp. 

Desses 27 que mantiveram a suspeita, considerando que houve uma perda amostral nas provas 

do TDE, 9 crianças foram confirmadas suspeitas de dificuldades em leitura (33,33%), 18 

crianças com confirmação de suspeitas em escrita (69,23%), em 16 crianças foram 
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confirmadas dificuldades em matemática (61,54%). Quando as dificuldades nas diferentes 

competências foram comparadas entre si, notou-se que os alunos apresentaram mais de uma 

habilidade prejudicada em combinação, sendo a maioria (8 alunos), com prejuízos nos três 

domínios avaliados, isso é, em leitura, escrita e matemática e, considerando aqueles que 

realizaram todos os instrumentos propostos para verificação da suspeita, apenas 5 deles não 

apresentaram prejuízos nos instrumentos realizados. Esses achados afirmam a sensibilidade 

do modelo padronizado para identificação de sinais de T.Ap, verificando que o subtipo 

predominante da amostra foi em dificuldades na escrita, embora também com prejuízos 

relacionados a outros domínios, bem como verificou-se que professores se apropriaram do 

mesmo para detectar indícios dessas dificuldades nas crianças. 

 

Embora este estudo piloto tenha sido mediante uso de uma amostra pequena, os 

resultados indicam a necessidade de políticas públicas que recomendem o monitoramento do 

funcionamento cognitivo em idades escolares. Foram identificadas crianças com suspeita de 

DI a partir de comprometimentos graves de habilidades intelectuais mediante uso da WASI.  

Esses dados mostram as dificuldades de professores para o devido encaminhamento de alunos 

com dificuldades, evidenciando a importância de o professor estar munido de conhecimentos 

e ferramentas para que essas crianças possam ser encaminhadas a serviços de saúde.  

 

Cursos de formação continuada para professores sobre transtornos do 

neurodesenvolvimento podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades no 

reconhecimento de sinais sugestivos de T.Ap. Com isso, o professor poderá ser promotor de 

encaminhamentos aos serviços de saúde sob critérios objetivos e mais precisos sobre o aluno, 

possibilitando que esse aluno receba as avaliações necessárias. Com isso, filas à espera de 

uma definição de queixas podem ser diminuídas, bem como as dificuldades acadêmicas e 

sociais. 

 

É importante salientar que o estudo teve como limitações uma amostra pequena devido 

às perdas amostrais que ocorreram ao longo do processo. Outra limitação do estudo foi o fato 

de que os professores não aderiram às intervenções das crianças que se mantiveram com a 

suspeita de T.Ap, o que prejudicou a confirmação dessa suspeita atrelada à intervenção, como 

recomendado no DSM-5 (APA, 2014). Além disso, não foi controlado o desfecho final 

relativo a uso de serviços de saúde dos casos com confirmação de suspeita, tanto para o 
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diagnóstico final por parte dos psicólogos do Centro de Atenção Psicossocial da Rede como 

para as intervenções.  
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9. ANEXOS 

 

Anexo I 

 

ROTEIRO DE INDICADORES PARA VERIFICAÇÃO SINAIS DE TRANSTORNO 

DE APRENDIZAGEM NO ALUNO 

Nome do aluno: 
Sexo: 
Idade: 
Ano escolar: 
Turma: 
Escola: 
Professor: 
Instrução: responda às seguintes afirmações em relação ao aluno marcando a 
frequência com que você observa elas no aluno(a) avaliado, nos últimos 3 meses ou 
mais. 
 
 

 
Indicadores  

 
Nunca ou 
raramente 

 
Às 

vezes 

 
Frequentemente 

 
Muito 

frequentemente 

Domínio A 

Leitura de palavras de 
forma imprecisa. Ex. lê 
palavras isoladas em 
voz alta, de forma 
incorreta, adivinha 
palavras, tem 
dificuldade de soletrá-
las. 

    

Leitura de palavras de 
forma lenta e com 
esforço. Ex. ler palavras 
de forma lenta e 
hesitante. 

    

Dificuldade para 
compreender o sentido 
do que é lido. Ex. pode 
ler o texto com precisão, 
mas não compreende a 
sequência, as relações, 
as inferências ou os 
sentidos do que é lido. 

    

Dificuldade para 
escrever com precisão 
ortográfica. Ex. 
adiciona, omite ou 
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substitui vogais ou 
consoantes. 

Dificuldade com a 
precisão da pontuação 
na escrita. Ex. comete 
múltiplos erros de 
pontuação na maior 
parte das matérias. 

    

Dificuldades com a 
precisão na gramática. 
Ex. comete erros de 
gramática na maior 
parte das matérias. 

    

Dificuldade com a 
clareza ou organização 
da escrita. Ex. comete 
múltiplos erros na 
organização da escrita, 
a escrita é confusa na 
maior parte das 
matérias. 

    

 

 
 

Domínio B 

 
Indicadores  

 
Nunca ou 
raramente 

 
Às 

vezes 

 
Frequentemente 

 
Muito 

frequentemente 

.      

Dificuldade para 
dominar o senso 
numérico. Ex. 
dificuldades para 
entender a noção de 
número, sua magnitude 
e relações de 
quantidade 

    

Dificuldade para 
memorização de fatos 
aritméticos. Ex. decorar 
a tabuada ou séries de 
números. 

    

Dificuldades na precisão 
ou fluência de cálculo 
aritmético. Ex. conta 
com os dedos para 
adicionar números de 
um dígito em vez de 
lembrar o fato 
aritmético, como fazem 
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os colegas; perde-se no 
meio de cálculos 
aritméticos e pode 
trocar as operações 
básicas de soma, 
subtração, multiplicação 
e divisão. 

Dificuldades no 
raciocínio matemático. 
Ex. aplicar conceitos, 
fatos ou operações 
matemáticas para 
solucionar problemas 
quantitativos. 

    

 

 SIM NÃO 

As habilidades acadêmicas afetadas estão substancial ou quantitativamente 
abaixo do esperado para a idade causando interferência significativa no 
desempenho acadêmico. 

  

As dificuldades de aprendizagem não podem ser explicadas por uma deficiência 
intelectual, acuidade visual ou auditiva não corrigida, outros transtornos mentais 
ou neurológicos conhecidos, problemas psicossociais, falta de proficiência na 
língua portuguesa. 
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