
A ansiedade e os principais transtornos que 
causam dificuldades de aprendizagem - e como 
lidar com eles

Questões específicas do neurodesenvolvimento ou decorrentes da área 
emocional interferem no processo de aprendizagem de milhares de crianças 
em todo o mundo.  Conhecê-las, a fim de descobrir a melhor abordagem 
educacional, é fundamental!

[E-BOOK]



Pensar em um modelo de educação que transforma e contribui para a 

construção da autonomia da criança significa desenvolver abordagens 

que considerem a diversidade e as especificidades de cada indivíduo 

no ambiente escolar. Essa perspectiva envolve identificar, por exemplo, 

condições que podem se interpor como obstáculos aos processos de 

aprendizagem. 

A educação deve incluir em vez de excluir; deve formar indivíduos com 

visões próprias e claras do mundo em vez de massificar o conhecimento 

como se este fosse um produto a ser consumido.

Neste contexto, observa-se que os transtornos de neurodesenvolvimento 

ou emocionais podem afetar a aprendizagem causando, por vezes, 

discrepâncias entre o potencial e os níveis reais de desempenho das 

crianças. 

Para que a aprendizagem se estenda para além dos resultados acadêmicos 

abrangendo aspectos pessoais, psicológicos, sociais e emocionais, é preciso 

dar atenção a todos esses fatores.

A ansiedade e os principais transtornos que causam 
dificuldades de aprendizagem - e como lidar com eles
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Os mais recentes estudos na área do neurodesenvolvimento apontam que 

transtornos como TDAH, dislexia e discalculia podem ser decorrentes de 

questões específicas do funcionamento cerebral intimamente relacionadas 

às questões de aprendizagem. O mesmo pode ocorrer de questões 

com base emocional, como a ansiedade ou a dificuldade de tolerância à 

frustração ou a acatar limites.

Essa questões podem se manifestar por meio de distúrbios de linguagem, 

interação social, atenção, percepção, memória, entre outros sintomas.

Neste e-book, trataremos dos transtornos mais frequentes do ponto de 

vista da aprendizagem. Confira:

Conheça os principais transtornos que podem afetar a 
aprendizagem de crianças e jovens
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Dislexia

A dislexia é um transtorno de origem neurobiológica. Trata-se de um 

distúrbio na capacidade de decodificação da linguagem escrita ou expressa 

por símbolos gráficos. Crianças com essa condição podem apresentar 

dificuldades para ler e compreender palavras escritas. Também podem ter 

problemas em determinar a procedência das palavras e as sequências de 

letras que as formam.

Essas dificuldades normalmente resultam de um déficit no componente 
fonológico da linguagem e são inesperadas em relação à idade e outras 
habilidades cognitivas. (Definição adotada pela IDA – International 
Dyslexia Association –, em 2002, e pelo NICHD – National Institute of Child 
Health and Human Development)

É preciso ressaltar que nem todo aluno que tem dificuldades de leitura tem 

dislexia. Esse transtorno é caracterizado por inabilidades persistentes, que 

podem apresentar reflexos no processamento fonológico. Ou seja, a criança 

disléxica pode apresentar dificuldades também em oralizar palavras e 

elaborar a fala.

Segundo a Associação Brasileira de Dislexia, o transtorno, que tem origem 

genética, acomete de 0,5% a 17% da população mundial, podendo persistir, 

inclusive, na fase adulta. Abordagens mais focadas nas necessidades do 

indivíduo podem amenizar os sintomas.

Sinais de dislexia na primeira infância podem ser: dispersão, atraso no 

desenvolvimento da fala, dificuldades em lidar com rimas, músicas e quebra 

cabeça, falta de interesse por livros impressos, desenvolvimento tardio da 

coordenação motora.
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Já na idade escolar, a criança pode apresentar dificuldades na automação 

da leitura e escrita, desatenção, dificuldade em copiar da lousa e de livros, 

desorganização geral para a entrega de trabalhos, por exemplo, dificuldades 

com mapas, dicionários, listas e vocabulário pobre, com criação de frases 

curtas ou vagas.

Abordagem na escola

O acompanhamento da criança com dislexia deve ser realizado por meio de 

uma abordagem multidisciplinar. Neurologistas, professores, psicólogos, 

psicopedagogos e fonoaudiólogos são alguns dos profissionais mais 

requisitados para o tratamento desse transtorno. A proposta pedagógica 

construtivista ajudará o aluno a desenvolver seus pontos fortes.

Em sala de aula, o professor, que deve estar ciente da condição do aluno, 

pode propor jogos pedagógicos e atividades práticas, valorizando os 

acertos do aluno e orientando sobre organização e realização das mesmas. 

Além disso, é preciso aceitar que o ritmo para a entrega de tarefas escritas 

seja mais lento, assim como a cópia da lousa.

Abordagem em casa

Em casa, essa abordagem mais focada no desenvolvimento dos pontos 

fortes da criança deve continuar. Ao falar com a criança, por exemplo, 

os pais devem olhar diretamente para ela, favorecendo a comunicação e 

certificando-se de que o recado foi compreendido. 

Estímulos para enriquecer a autoestima da criança também são 

importantes – valorizar os esforços fará com que ela acredite cada vez mais 

em si.

Saiba mais sobre ensino especializado para alunos com dislexia
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Discalculia

A discalculia é um transtorno caracterizado pela incapacidade de raciocinar 

processos ou tarefas que envolvam números ou a matemática. Não se trata 

do resultado de uma má escolarização, mas de um problema biológico.

A criança com discalculia, na sua maioria, pode ser incapaz de identificar 

sinais e realizar operações matemáticas simples. Fora do ambiente 

acadêmico, ela pode apresentar dificuldades em identificar padrões 

numéricos, compreender o valor de moedas e ver as horas em relógios de 

ponteiros.

O diagnótisco de discalculia é feito em uma abordagem multidisciplinar com 

especialistas de psicopedagogia, neuropsicologia e neuropediatria. Como 

não existem exames que confirmem a condição, ela é embasada mediante 

testes e comportamentos com números no cotidiano.

Sinais de discalculia na fase escolar podem ser: dificuldades em aprender 

a contar, em reconhecer padrões relacionados a números e símbolos 

numéricos, como sinais de adição, subtração, multiplicação e divisão. E 

ainda, dificuldades em compreender que o número “4” significa a mesma 

coisa do que o escrito “quatro”.

Na vida adulta, os sinais podem ser: dificuldades em entender pontuação 

de jogos esportivos, na aplicação de conceitos relacionados a dinheiro, no 

entendimento de gráficos e planilhas, entre outros.

Abordagem na escola e em casa

Além do acompanhamento multidisciplinar, a criança com discalculia se 

beneficia de métodos, atividades, exercícios e orientações específicas, 

considerando-se ainda a importancia da inserção social. Pais e professores 

podem utilizar exemplos concretos que conectem a matemática à vida real, 

além de auxílios visuais e concretos.  
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Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)

O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, ou DDA 

(Distúrbio do Déficit de Atenção), é um transtorno neurobiológico, de 

causas genéticas, reconhecido oficialmente pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS). Trata-se de um dos transtornos mais comuns em crianças 

e adolescentes, ocorrente em 3 a 5% das crianças no mundo, podendo 

acompanhar o indivíduo também em sua fase adulta, embora com sintomas 

mais brandos.

Para ser considerado TDAH, o distúrbio deve combinar dois ou mais 

sintomas: desatenção e hiperatividade/ impulsividade. Dessa forma, pode 

ocasionar problemas de aprendizagem, fazendo com que o aluno necessite 

de atenção individualizada na escola.

As crianças portadoras de TDAH são, geralmente, vistas como avoadas, 

estabanadas, inquietas, impulsivas e apresentam dificuldades para concluir 

tarefas e entender regras e limites. É comum também apresentarem 

ansiedade. Embora seja comum a combinação de sintomas, pode haver 

ainda um que seja predominante, como a desatenção ou a hiperatividade.

De acordo com a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, o tratamento 

do TDAH deve ser multimodal, combinando orientação e apoio de pais e 

professores à psicoterapia e medicação, quando necessária.

Abordagem na escola e em casa

Muitas vezes, é na escola que a criança vivencia múltiplas experiências pela 

primeira vez. O professor é o grande observador dessa criança e, por isso, 

pode e deve orientar os pais diante da apresentação de sintomas sobre a 

necessidade de um diagnóstico mais acurado.

Pais e escola devem caminhar em parceria, a fim de ajudar o aluno a 

desenvolver suas habilidade e aptidões e progressivamente superar suas 

dificuldades. 
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Em vez de esperarem pelo comportamento perfeito devem recompensar 

os pequenos progressos. Também é importante fazer uso de lembretes na 

agenda ou caderno, lista de tarefas, quadro de avisos, datas e horários e 

evitar ambientes de estudo com muitos distratores ou estímulos externos.

Provas e atividades precisam conter enunciados curtos e objetivos e, 

de preferência, quem for aplicar a tarefa deve ler junto com o aluno, 

perguntando posteriormente se ele entendeu o que precisa fazer.

Professores devem entender que o ideal não é encaixar o aluno no modelo 

pedagógico, mas pelo contrário, desenvolver um modelo individualizado 

focado nas necessidade de cada aluno e ir avançando conforme as 

respostas e desenvolvimento. As atividades que necessitam de maior 

concentração, preferencialmente, devem ser aplicadas primeiro.

Com sensibilidade e firmeza, é preciso impor limites também. Conscientizar 

o aluno com TDAH de que ele não pode interromper o professor toda 

hora ou o andamento das atividades em grupo, ao mesmo tempo em que é 

preciso deixar um canal de comunicação aberto a cada atividade para tirar 

dúvidas, permitindo ao aluno se movimentar (ir ao banheiro ou tomar água 

a cada intervalo de tempo, por exemplo) e trabalhar com ele quetões de 

adequação.

Leia mais sobre déficit de atenção e hiperatividade
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Transtornos de ansiedade

O transtorno de ansiedade é um transtorno crônico no qual preocupação 

e ansiedade excessivas estão presentes na maioria dos dias e em diversos 

eventos e atividades. Quando fora de controle, esses sentimentos atingem 

não apenas o aspecto comportamental, mas o físico, com sinais como 

taquicardia, falta de ar, tremores e problemas intestinais, podendo causar 

prejuízos para os processos de aprendizagem e para a vida social. 

Segundo a Associação Americana de Transtornos de Ansiedade, a 

incidência dessa condição em pessoas com idades entre 5 e 16 anos é de até 

15%.

É fundamental que os pais e educadores fiquem atentos aos principais 

sintomas dos trantornos de ansiedade e busquem ajuda especializada, 

quando necessário. O tratamento,  feito na linha da terapia cognitivo-

comportamental, costuma obter bons resultados, uma vez que que ensina 

sobre autocontrole e estimula o autoconhecimento do indivíduo.

Sintomas do transtorno de ansiedade são medidos por meio do 

comportamento, das alterações de humor e até mesmo físicas. A criança 

com ansiedade, muitas vezes, se mostra inquieta, irritável, com dificuldade 

de concentração, pensamentos acelerados e indesejados, insônia, 

pesadelos, náuseas, sentimentos de tragédia iminente, ataques de pânico, 

entre outros sintomas.

Abordagem na escola

À escola cabe o papel de observar se a criança apresenta níveis normais de 

ansiedade ou excessivos. A queda brusca e repentina nas notas e a mudança 

comportamental, como o isolamento, podem indicar a necessidade de 

um acompanhamento individualizado. Nesses casos, é fundamental 

compartilhar a observação com os pais para que busquem tratamento 

adequado.

 

Aulas mais interativas e que estimulem a mobilidade do aluno podem ajudar 29



Aulas mais interativas e que estimulem a mobilidade do aluno podem ajudar 

a desfocar do sentimento de ansiedade. Porém, é importante manter a 

previsibilidade, permitir que a criança tenha uma noção mais ampla de 

contexto, tempo e propósito de suas atividades. A rotina ajuda muito.

Abordagem em casa

É fundamental que haja sempre canal para o diálogo entre pais e 

filhos. Diariamente, pergunte sobre o dia a dia, sobre as obrigações na 

escola e tarefas e, aos poucos, vá desenvolvendo na criança senso de 

responsabilidade.

Proponha atividades que aproximem você de seu filho, como exercícios de 

respiração e relaxamento. E mantenha sempre a paciência – o que é normal 

para você pode causar ansiedade e frustrações nele.

Saiba mais: como é feito o trabalho de mildfulness em crianças em idade 
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Colégio para alunos com transtornos que interferem na aprendizagem

 

Colégio para alunos com transtornos neuropsicológicos ou emocionais que 

interferem na aprendizagem, como os discutidos neste e-book, mostra que 

o ensino especializado e individualizado pode fazer toda a diferença no 

aprendizado.

O Colégio Winnicott trabalha com abordagem multidisciplinar e está 

preparado para dar o suporte necessário para os alunos com dificuldades 

de aprendizagem decorrentes destes transtornos, buscando a ampliação 

de potencial de cada aluno para a formação acadêmica e emocional e 

favorecendo as relações sociais.

Saiba mais – entre em contato

• Telefones: +55 11 3884-5235 / 3885-3083
• Endereço: Alameda Campinas, 1111 - Jardim Paulista - São Paulo, 

01404-001, Brasil
• E-mail: colegio@winnicott.com.br

• Site: www.winnicott.com.br
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