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A Vanessa falou tarde. Brincava muito bem com a canalha, mas só pelos quatro anos se 
começou a perceber o que dizia. Apesar de tudo, aos seis anos de idade, quando entrou para o 
primeiro ano do ensino primário, lá em Fernão Ferro, a sua linguagem era bem escorreita. Com 
sete anos feitos, quando chegou ao fim do primeiro ano lectivo, a Vanessa não conseguia dizer o 
som de uma única letra, mesmo das vogais; copiava as palavras do quadro, mas no ditado não 
era capaz de desenhar uma letra. Nas contas, aí sim, era boa. A professora dizia que ela era 
atenta, esforçada e muito cumpridora e passou-a de ano. Talvez fosse da imaturidade ... No 
segundo ano, as dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita mantiveram-se. No final do 
ano lectivo, os pais resolveram consultar um Pediatra do Desenvolvimento que facilmente 
diagnosticou uma Perturbação Específica da Aprendizagem da leitura e da escrita 
(impropriamente designadas por Dislexia e por Disgrafia). Fez uma avaliação psico-pedagógica e, 
com base nos resultados desta, foi desenhado um complexo guião de intervenção. Volvidos três 
meses, a Vanessa já estava a ler, embora de uma forma muito hesitante. A rapariga está toda 
contente e até já diz que quer vir a ser professora primária… 

 
O Vítor foi sempre uma criança normal. Aprendeu a andar e a falar nos momentos previstos. 
Quando entrou para a primeira classe, com seis anos feitos, o Vítor já conhecia todas as vogais e 
algumas, poucas, consoantes. Escrevia o nome próprio e, com modelo, até reproduzia os 
apelidos. No seu desenvolvimento, em tudo aparentemente normal, havia, de acordo com a 
Educadora, mulher experiente e sábia, um pequeníssimo problema: o Vítor não tinha uma boa 
noção das quantidades, isto é, não conseguia relacionar o número com a quantidade de objectos. 
Ao longo do primeiro ano, já soletrava de forma escorreita, exactamente como a maioria dos 
meninos. Mas nos números, a coisa estava complicada. No final do segundo ano da escolaridade, 
acompanhava a turma na leitura e na escrita, mas não conseguia adquirir o mecanismo da 
adição. A professora não sabia mais que fazer. Os pais, preocupados, consultaram um Pediatra 
do Desenvolvimento, que, após uma avaliação psico-pedagógica específica, formulou um 
diagnóstico assaz estranho: Perturbação Específica da Aprendizagem da Matemática 
(impropriamente designada por Discalculia). Melhor explicado, isto significava, basicamente, que 
o Vítor, apesar de ter adequadas aptidões intelectuais, apresentava uma dificuldade específica no 
domínio da matemática. Foi sugerida uma intervenção pedagógica, curiosamente muito baseada 
na utilização de computadores e de máquinas de calcular. E, lentamente, o Vítor começou a 
desemburrar: adquiriu, primeiro, o mecanismo da adição; depois o da subtracção; e por aí em 
diante. Nas provas de aferição do quarto ano, conseguiu obter C a matemática. No presente, não 
se detectam, no Vítor, quaisquer manifestações, mesmo que residuais, das suas dificuldades 
passadas. A evolução foi tão boa que, hoje, o Vítor é um daqueles conceituados especialistas que 
aparecem nos noticiários da televisão a explicar, de forma esmiuçada, a razão de ser e a 
natureza do Défice das Contas Públicas… 
 

 
PERTURBAÇÃO ESPECÍFICA DA APRENDIZAGEM (DSM – 5) 
 

O diagnóstico de Perturbação Específica da Aprendizagem é feito pela síntese da história clínica 
do indivíduo (neurodesenvolvimento, saúde, família, educação), por relatórios psicopedagógicos 
(pontuações obtidas em testes e observações), e pela resposta à intervenção, utilizando os 
seguintes critérios de diagnóstico: 

A. História ou apresentação de dificuldades persistentes na aquisição da leitura, escrita, 

aritmética, ou capacidade de raciocínio matemático durante os anos de escolaridade (ou 
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seja, durante o período de desenvolvimento). O indivíduo deve apresentar pelo menos um 
dos seguintes: 

1. Leitura lenta, difícil e imprecisa de palavras. 
2. Dificuldade em perceber o significado do que se está a ler (por ex., poderá 

apresentar uma leitura correcta, mas não perceber a sequência, as relações, as 
inferências, ou os significados mais profundos do que está a ler). 

3. Ortografia pobre (por ex., pode adicionar, omitir ou substituir vogais ou consoantes) 
4. Expressão escrita deficitária (por ex., faz múltiplos erros gramaticais ou de 

pontuação dentro das frases, revela falta de clareza na expressão de ideias escritas, 
uma pobre organização de parágrafos, ou uma caligrafia excessivamente pobre). 

5. Dificuldade em recordar factos numéricos. 
6. Cálculo aritmético impreciso e lento. 
7. Raciocínio matemático ineficaz ou impreciso. 
8. Evitamento de actividades que impliquem leitura, escrita, ortografia ou aritmética. 

B. Capacidades actuais (numa ou mais das capacidades académicas anteriormente 
mencionadas) estão muito abaixo da média para a idade ou para a inteligência do indivíduo, 
grupo cultural ou grupo do mesmo idioma, sexo ou nível de educação, conforme indicado 
pela pontuação de testes padronizados de desempenho académico na leitura, escrita ou 
matemática, administrados individualmente, cultural e linguísticamente apropriados ao 
indivíduo. 
C. As dificuldades de aprendizagem não se devem a Perturbações do Desenvolvimento 
Intelectual, Atraso no Desenvolvimento Global, nem a um Distúrbio Neurológico, Sensorial 
(visão, audição), ou Motor. 
D.  Dificuldades de aprendizagem, identificados no Critério A (na ausência das ferramentas, 

suportes, ou serviços que foram fornecidos para permitir que o indivíduo compense essas 
dificuldades), interferem significativamente no rendimento académico, desempenho 
ocupacional, ou actividades da vida quotidiana que requerem capacidades académicas, 
individualmente ou em qualquer combinação. 

 
Características Específicas Descritivas 

Indique qual dos seguintes domínios de dificuldades académicas, assim como as 
capacidades inerentes, estão debilitadas no momento da avaliação: 
 
1. Leitura 

a) Precisão na leitura de palavras  
b) Velocidade e fluência da leitura 
c) Compreensão da leitura 

2. Expressão Escrita 
a) Precisão ortográfica 
b) Precisão na gramática e na pontuação 
c) Caligrafia legível ou fluente 
d) Clareza e organização da expressão escrita 

3. Matemática 
a) Memorização de factos aritméticos 
b) Precisão ou fluência do cálculo 
c) Raciocínio matemático eficaz 
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Perturbação Específica da Aprendizagem não é o mesmo que insucesso escolar. Na etiologia do 
insucesso escolar, que poderá determinar a adopção de medidas especiais no âmbito da 
educação, susceptíveis de poderem levar, entre muitas outras opções constantes na legislação 
portuguesa aplicável, à retenção no mesmo ano da escolaridade, e, consequentemente, a um 
ciclo vicioso de fracasso pessoal e social, contam-se inúmeras variáveis, incluídas, por questões 
de ordem prática, em quatro grandes grupos: 
 

1. VARIÁVEIS ORGÂNICAS (por exemplo, a anemia, o hipotiroidismo, o saturnismo, as 
doenças genéticas com ou sem afectação do Sistema Nervoso Central, as doenças 
crónicas do foro cardíaco, reumatológico, hematológico, neurológico, pneumológico, 
gastrenterológico, endocrinológico, …); 

2. VARIÁVEIS NEURODESENVOLVIMENTAIS (por exemplo, o Défice de Atenção, as 
Perturbações Específicas da Linguagem, as Perturbações do Desenvolvimento 
Intelectual, o Estado-Limite do Funcionamento Cognitivo, as Perturbações do Espectro do 
Autismo, as Perturbações Específicas da Aprendizagem, as Perturbações da 
Coordenação Motora, as Perturbações de Hiperactividade com Défice de Atenção, …); 

3. VARIÁVEIS COMPORTAMENTAIS E EMOCIONAIS (por exemplo, as Perturbações de  
Ansiedade, as Perturbações Depressivas, as Perturbações de Adaptação, as 
Perturbações do Sono, as Perturbações da Relação, as Perturbações do Comportamento 
Alimentar, a Perturbação de Oposição e Desafio, a Perturbação da Conduta, …); 

4. VARÍAVEIS FAMILIARES, ESCOLARES, SOCIAIS E CULTURAIS (por exemplo, o baixo 
índice sócio-cultural familiar, a pobreza, as baixas expectativas educativas, a 
inadequação pedagógica, a legislação desajustada, …). 

 
O diagnóstico de Perturbação Específica da Aprendizagem (DSM-5, American Psychiatric 
Association, 2013), correspondente às antigas e inapropriadas designações de Dislexia, 
Disgrafia e Discalculia, só poderá ser formulado quando é possível demonstrar que há uma 
discrepância específica (isto é, só em determinada área) entre as capacidades cognitivas do 
sujeito, mormente verbais, e as capacidades de aprendizagem da leitura, da escrita e da 
matemática. Por outras palavras, de uma criança com determinado desenvolvimento cognitivo 
(que, de um ponto de vista do neurodesenvolvimento, poderá ser inferior à mediana da 
população), esperaríamos uma muito melhor aprendizagem. Assim, é com base numa função 
neurodesenvolvimental específica (neste caso a aprendizagem, mas, noutras situações, a 
linguagem ou a coordenação motora, geradoras, respectivamente, de um quadro de Perturbação 
Específica de Aprendizagem ou de um quadro de uma Perturbação do Desenvolvimento da 
Coordenação Motora) desproporcionalmente inferior ao desenvolvimento cognitivo, que se 
poderá evocar o diagnóstico de uma Perturbação Específica da Aprendizagem. 
Como vimos, existem muitas causas, amiúde concomitantes, para a ocorrência de insucesso 
escolar: umas de base orgânica (a anemia, por exemplo); outras de origem ambiental (a 
pobreza, etc.). No que se refere à Perturbação Específica de Aprendizagem, uma das muitas 
causas do insucesso escolar, ela é considerada uma Perturbação Neurodesenvolvimental 
específica, logo de origem orgânica, ou, se preferirem, do foro médico (a patologia é sempre um 
conceito médico e não educativo). Com efeito, ela é o resultado de uma disfunção específica do 
Sistema Nervoso Central (é, pois, uma perturbação de base neurocognitiva) e, no âmbito do 
processo de taxonomia nosológica (classificação das doenças), ela deverá assumir uma 
relevância idêntica a qualquer uma das outras Perturbações do Sistema Nervoso Central. 
A Perturbação Específica da Aprendizagem, cuja incidência na população escolar é, pensa-se, 
de, pelo menos, 5%, é susceptível de gerar graves desvantagens de ordem pessoal, académica 
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e profissional aos sujeitos por ela afectados; ou seja, de lhes limitar ou dificultar a actividade ou 
a participação em condições de igualdade com as demais pessoas. 


