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Introdução
 A educação do século XXI tem um grande desafio, que é a integralização e socialização de crianças com dificuldades de aprendizagem 

nos espaços escolares e também fora dele. Um dos temas mais comentados atualmente são as dificuldades de aprendizagem enfrentadas 
pelos alunos na escola, assim como os motivos que levam a isso e o papel da família nesse processo. Papel importantíssimo, pois estes têm o 
dever de ajudar e não dificultar o trabalho dos professores e do psicopedagogo. Ensinar torna-se tarefa de construção de conhecimento e não 
simplesmente transmissão deles. A escola tem papel fundamental no desenvolvimento intelectual, moral e formação pessoal do indivíduo, 
devendo assim priorizar o conhecimento como um todo, para que o aluno saia de lá com habilidades e conhecimentos suficiente para encarar a
sociedade e viver bem nela. Bossa (2000, p. 28), salienta este pensamento dizendo que "a aprendizagem, afinal, é responsável pela inserção 
da pessoa no mundo da cultura".

Objetivos
 O objetivo do presente trabalho é investigar as dificuldades encontradas pela criança no processo de aquisição da escrita.

Material e Métodos
 Para investigar os objetivos deste trabalho, fez-se uma pesquisa bibliográfica na qual observou-se que a educação, atualmente, vem 

passando por uma readequação, buscando atribuir mais significado e importância as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos 
no âmbito escolar. Na tentativa de encontrar meios e reconhecer tais dificuldades e distúrbios ligados à aquisição da leitura e escrita é que 
trazemos este trabalho, onde encontramos algumas das dificuldades mais identificadas em crianças e adolescentes em idade escolar.

Resultados e Discussão
 O psicopedagogo atua como um mediador e articulador, esclarecendo à escola e a família aspectos relacionados com o problema 

enfrentado pelo aluno, levando a uma reflexão sobre a realidade do aluno e buscando soluções para o problema. Assim, o trabalho 
psicopedagógico torna-se essencial para o crescimento cognitivo e para a aprendizagem do aluno. Atuando como medida de prevenção já na 
educação infantil, para que mais tarde esses problemas não se tornem maiores. Quando a escola e os professores possuem um entendimento 
psicopedagógico acerca das dificuldades de aprendizagem de seus alunos fica mais fác.il entender quais são os motivos e fatores que levam o 
aluno a ter essas dificuldades. O professor como mediador do processo ensino-aprendizagem deve receber orientações específicas a fim de 
identificar quando o aluno possui algum distúrbio e encaminhá-lo o mais rápido para um acompanhamento psicopedagógico.

Conclusão
 Podemos concluir que as dificuldades de aprendizagem não devem ser tratadas como problemas sem solução, mas sim como desafios a 

serem vencidos. Hoje, o grande desafio da educação do século XXI é viabilizar os caminhos a serem percorridos até a construção do 
conhecimento, e o psicopedagogo surge para auxiliar os alunos nesta construção. Com um olhar diferenciado, investigativo, preventivo, atua 
intervindo nas dificuldades ao longo desse caminho construindo grandes avanços.
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