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RESUMO: As dificuldades de aprendizagem (DA) estão sendo comumente utilizadas para 
justificar o fracasso escolar, crianças que vivenciam as experiências de fracasso podem 
apresentar baixa expectativa de sucesso e até uma auto-estima rebaixada. O estado da arte se 
torna relevante, pois, pode permitir um mapeamento dos estudos sobre a DA identificando 
como as produções tratam o tema. O objetivo do presente estudo é traçar um panorama inicial 
dos estudos sobre as DA, para isso foram feitos levantamentos bibliográficos em meio 
eletrônico, sendo selecionadas 52 produções acadêmicas; em algumas delas há uma 
convergência quanto a tentativa de conceituação das DA, há ainda preocupação quanto a 
rotulação dos alunos e a associação das DA ao desempenho escolar. Logo, se faz necessário a 
superação da homogeneização, pois, a sala de aula se constitui em um ambiente heterogêneo e 
complexo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Dificuldades de aprendizagem, desempenho escolar, estado da arte. 
 

ABSTRACT: The difficulties of learning (DA) are commonly used to justify school failure, 
children who experience the experience of failure may have low expectations of success and 
even a lowered self-esteem. The state of the art is relevant, therefore, could allow a mapping 
of the studies on the DA identifying how productions treat the subject. The aim of this study 
is to give an overview of initial studies on the DA, for this bibliography were made 
electronically, and selected 59 academic productions, some of them there is a convergence on 
the attempt of conceptualization of AD, there is still concern labeling of students and the 
association of DA with school performance. Therefore, it is necessary to overcome 
homogenization, because the classroom is constituted in a heterogeneous and complex. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Durante os processos de avaliação da aprendizagem dos alunos, tanto aqueles que ocorrem 

dentro da própria escola, bem como as avaliações que medem a qualidade de ensino ofertada3, 

o desempenho de alguns alunos é tido como insatisfatório. Segundo Cenci e Costas (2010, p. 

259) “A temática das dificuldades de aprendizagem está cada vez mais presente no discurso 

da escola e vem sendo ‘usada’ para justificar o fracasso escolar”.  

Embora essas dificuldades estejam relacionadas principalmente ao desempenho insatisfatório 

dos alunos, havendo um comprometimento no desenvolvimento escolar destes; não há uma 

definição precisa para o que seria essas dificuldades, podendo várias definições ser adotadas 

para a mesma. De acordo com Bartholomeu, Sisto e Rueda (2006, p. 139-141): 

Em qualquer época da vida as pessoas podem manifestar dificuldades de 
aprendizagem. Assim o termo dificuldades de aprendizagem englobaria um 
grupo heterogêneo de transtornos que se manifestariam em dificuldades em 
tarefas cognitivas, podendo ocorrer em pessoas normais, sem problemas 
visuais, auditivos ou motores, além de, aparentemente, estarem relacionados 
a problemas de comunicação, atenção, memória, raciocínio, entre outros, ou 
se manifestarem concomitantemente a eles. Podem ocorrer ainda 
dificuldades momentâneas e/ou em áreas específicas, abrangendo várias 
áreas de conhecimento. 
 

Alguns estudos (Krespky, 2004; Stevanato et. al, 2003; Carneiro et.al, 2003) abordam as 

dificuldades de aprendizagem (DA) a partir do auto-conceito das crianças apontando aspectos 

negativos da rotulação durante a vida escolar da mesma. “Dessa forma, as pesquisas vêm 

apontando para o fato de que uma criança que já vivenciou várias experiências de fracasso 

escolar tem uma baixa expectativa de sucesso, pouca persistência na realização das tarefas e 

apresenta uma auto-estima rebaixada”. (CARNEIRO, 2003, p. 428) 

A fim de romper com essa tendência de rotulação das crianças em condições de fracasso 

escolar e contribuir para a “inclusão” das mesmas no processo de ensino e aprendizagem é 

que se tornam relevantes os estudos sobre as DA. Sendo assim o estudo das DA se faz 

necessário para a superação do conhecimento limitado das mesmas que podem levar os 

professores a “rotularem” os alunos com desempenhos abaixo do esperado; ainda para a 

compreensão de que cada aluno tem seu tempo determinado de aprendizagem e da 

                                                 
3 Avaliações externas a escola, como o PISA, SAEB e Prova Brasil que medem de forma geral os níveis de 
qualidade dos sistemas educacionais a partir do desempenho dos alunos em provas aplicadas nos 
estabelecimentos de ensino. 
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necessidade de se pensar em práticas que levem em consideração a complexidade e as 

especificidades presente em sala de aula.  

O mapeamento das produções acadêmicas, denominado de estado da arte, permite ao 

pesquisador fazer uma análise e descrição das pesquisas nacionais e internacionais ligadas a 

sua linha de estudo. A partir de pesquisas em banco de dados, podem ser identificadas 

pesquisas semelhantes a sua proposta e até mesmo o que se tem e como se tem estudado o seu 

tema de estudo. Segundo Ferreira (2002, p. 258): 

Definidas como de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em comum o 
desafio de mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes 
campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm 
sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que 
formas e em que condições têm sido produzidas certas dissertações de 
mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em 
anais de congressos e de seminários. 
 

Para Angelucci, Kalmus, Paparelli, Patto (2004, p. 53) o estado da arte permite “revelar em 

que medida a pesquisa recente relaciona-se com a anterior e vai tecendo uma trama que 

permita avançar na compreensão do objeto de estudo pela via do real acréscimo ao que já se 

conhece ou da superação de concepções anteriores”.  

Logo, a importância do estado da arte sobre as dificuldades de aprendizagem pode permitir 

traçar um histórico de como as produções acadêmicas tratam o tema, quais as metodologias e 

sujeitos utilizados na pesquisa bem como os referenciais utilizados, permitindo assim uma 

compreensão maior dos aspectos ligados as DA.  

O presente artigo é produto de um estudo teórico no qual pretende traçar um panorama inicial 

dos estudos sobre as dificuldades de aprendizagem, partindo das suas significações, 

perpassando pelas causas, situações de risco e conseqüências e ainda em que contexto se 

encontra as produções acadêmicas para a mesma, para isso foram feitos levantamentos 

bibliográficos em bases de dados eletrônicos entre os meses de maio e junho de 2012 foram 

utilizados os seguintes banco de dados: Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD 

- Nacional e BDTD – UFS); Scientific Electronic Library Online (Scielo); Banco de Teses 

CAPES; portal periódicos CAPES; Google acadêmico; domínio público; Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED)4; bem como no site da 

                                                 
4  Durante o levantamento na ANPED, a palavra-chave utilizada nesta pesquisa não permitiu a identificação de 
nenhuma produção acadêmica. 
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Biblioteca Central da Universidade Federal de Sergipe (UFS) a partir de seu conteúdo 

digital5. 

 

2. AS PRODUÇÕES ACADÊMICAS SOBRE AS DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM 

 

 

Inicialmente foram selecionadas para a referida pesquisa duas palavras-chave sendo elas: 

desempenho escolar e dificuldades de aprendizagem. Outras palavras também foram 

acrescentadas no desenvolvimento do levantamento como: transtornos de aprendizagem, 

problemas de aprendizagem, fracasso escolar, por se tratarem de termos que podem substituir 

as três palavras inicialmente selecionadas, agindo como sinônimos, o que permitiu ampliar o 

levantamento de dados, conduzindo assim a um número maior de trabalhos publicados na 

temática das DA. No total foram cinco palavras-chave selecionadas sendo as mesmas 

posteriormente traduzidas para o inglês e espanhol no intuito de não concentrar-se o estudo 

apenas em produções brasileiras. 

Os trabalhos provenientes das buscas no banco de dados foram selecionados quanto ao 

tratamento das DA, estes abordando aspectos quanto a conceituação, significação, relação 

com o desempenho e como as mesmas são avaliadas, para isso procedeu-se com a análise dos 

títulos e em seguida com análise dos resumos. Os trabalhos escolhidos foram então 

arquivados em formato de planilha no programa Microsoft Excel. 

Para o arquivamento dos trabalhos no Excel utilizou-se 16 categorias sendo elas: Ano; autor; 

instituição; instituição secundária (para trabalhos com autores de instituições diferentes); país; 

cidade; estado; região; nome do artigo; tipo do trabalho; mestrado/doutorado em; 

revista/periódico; base; palavras-chave do artigo; palavras-chave utilizadas na busca. A partir 

de tais categorias foram montados alguns gráficos e procedeu-se então com a análise dos 

trabalhos. 

Novamente foi feita a leitura minuciosa dos títulos e resumos a fim de se identificar pontos de 

convergência e divergência entre os estudos bem como tentar identificar a metodologia, os 

instrumentos metodológicos e os referencias teórico abordados nas pesquisas. 

  

                                                 
5 A base de dados que apresentou um maior número de pesquisas sobre as DA, foi a BDTD Nacional, seguida do 
Google acadêmico e banco de teses CAPES, compreendendo 74% das produções selecionadas. 
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2.1 Algumas considerações sobre o estudo das Dificuldades de Aprendizagem (DA) nas 

produções acadêmicas selecionadas (1982 a 2011) 

 

 

Analisou-se no conjunto 59 produções acadêmicas, sendo 35 dissertações, 15 artigos e 9 

teses; as produções selecionadas estão compreendidas entre o período de 1982 a 2011, sendo 

que no período de 2007 foram encontrados o maior número de produções, 10 trabalhos 

publicados, sendo 7 dissertações, 2 teses e 1 artigo, compreendendo assim 19% das 

produções. 

O estado que maior se destacou na produção sobre as dificuldades de aprendizagem foi o 

estado de São Paulo (66%) havendo destaque para a Universidade Federal de campinas 

(UNICAMP) com 10 publicações, sendo 5 teses e 5 dissertações, compreendidas entre o 

período de 1994 a 2009. 

Das produções selecionadas 93% foram desenvolvidas no Brasil havendo uma maior 

concentração para a região Sudeste (73%) e apenas 7% desenvolvidas fora do país em locais 

como Estados Unidos; Espanha; Portugal e México. 

Em algumas produções as DA partem do estudo das concepções do professor em outras das 

significações dadas pelos próprios alunos, mas, o que realmente convergem entre as 

produções é a tentativa de conceituação das dificuldades de aprendizagem. Apontando uma 

pluralidade na conceituação das mesmas, tanto em relação a terminologia quanto a etiologia 

(causas das DA) da palavra. Analisando a primeira forma (etiologia) é perceptível nos estudos 

os problemas com a descrição das DA, pois, ora ela se apresentam como problemas de 

aprendizagem, ora como transtornos e também como distúrbios de aprendizagem. Segundo 

Rodrigues (2009) foi em 1963 que Samuel Kirk propôs o termo learning disability, por não 

possuir uma tradução literal aqui no Brasil acabou-se adotando as diversas traduções 

(mencionadas anteriormente) gerando uma confusão na utilização do termo e a consequente 

utilização das formas variadas para tratar de um mesmo objeto. 

Os estudos ainda apontam que não só os alunos devem ser responsabilizados e que a busca 

por “culpados” no desenvolvimento das dificuldades em sala de aula, envolvem tanto os 

alunos, bem como a escola, a família e também os professores. 

Em estudo realizado em escolas públicas de Goaiânia-GO, Silva (2010) na tentativa de 

estudar as causas do não aprender, afirma que as relações entre alunos e professores são 
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extremamente frágeis e que alunos que não atendem as exigências educacionais são 

classificados como tendo DA, mas, em alguns casos os professores priorizam os resultados e 

adotam estratégias pedagógicas sem sentido prejudicando, portanto, a aprendizagem do aluno. 

A mesma ainda aponta que há um despreparo por parte dos professores quanto a lidar com 

alunos com DA e que os mesmos não tiveram formação para o enfretamento de tal situação. 

Quanto à relação dos alunos com dificuldades e a família, a autora aponta o não 

acompanhamento da aprendizagem como uma das causas que também é bastante discutida 

nas produções acadêmicas, mas, o que ela pôde evidenciar é que já há uma mudança no 

discurso da omissão familiar. 

Há ainda nas produções acadêmicas uma preocupação quanto a rotulação dos alunos em 

situação de fracasso, ficando visível os problemas que a mesma pode ocasionar; sendo que os 

aspectos negativos da rotulação incluem desde o autoisolamento e timidez dos alunos até a 

influência no próprio rendimento escolar. 

Entende-se que a criança é portadora de uma organização psíquica imatura, 
que resulta em ansiedade, dificuldade de atenção, dependência, 
agressividade, etc., que causam, por sua vez, problemas psicomotores e 
inibição intelectual que prejudicam a aprendizagem escolar. (ANGELUCCI, 
KALMUS, PAPARELLI, PATTO, 2004, p.60) 
 

Mas o que se confirma em todos os estudos é a convergência entre as dificuldades de 

aprendizagem e o desempenho escolar, seja ela na perspectiva dos aspectos afetivos, tratados 

a partir da subjetividade do aluno de como o mesmo interpreta as suas dificuldades e/ou 

cognitivos que incluem os estudos sobre as dificuldades na leitura, escrita e na matemática. O 

fato é que as dificuldades de aprendizagem encontram-se discutidas na produção acadêmica 

como uma das causas do baixo rendimento escolar. 

Logo, defende-se que o aluno caracterizado como tendo DA necessita de ações adequadas e 

diferenciadas para o seu atendimento, neste aspecto, enquadram-se as discussões dentro da 

educação especial com a promoção da educação inclusiva e também afirma-se a necessidade 

do desenvolvimento de ferramentas que possa auxiliar na aprendizagem destes alunos. 

Quanto aos aspectos metodológicos utilizados na produção acadêmica analisada há uma 

prevalência para utilização das entrevistas e questionários como instrumento de coleta, 

embora outros instrumentos também sejam utilizados pelos pesquisadores; como em 

Rodrigues (2009) que utilizou-se da análise das fichas de encaminhamento de cerca de 600 

alunos no ano de 2007 para serviços especializados no tratamento de problemas e dificuldades 

de aprendizagem na região metropolitana de São Paulo. 
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É possível visualizar na grande maioria das pesquisas no qual o aluno é o objeto de estudo, a 

utilização de metodologia de estudos comparativos, com um grupo experimental e um grupo 

controle, ou seja, alunos com dificuldades de aprendizagem e alunos “normais” 

Quanto aos referenciais teóricos é perceptível a influências de autores como Moscovici, 

Piaget, Foucault, vygostsky, Bourdieu, Gardner, Agnes Heller, Maria Patto entre outros. Em 

duas das produções, Osti (2004) e Duarte (2009), as concepções das dificuldades de 

aprendizagem são estudadas a partir da Teoria das Representações Sociais. Segundo Osti 

(2004, p.7): 

[...] é necessário introduzir o tema representação social, tendo Moscovici 
(1978) como principal aporte, pois a concepção que o sujeito tem, como ele 
pensa, acredita e interpreta sua realidade, ou seja, suas concepções são na 
realidade representações sociais. 
 

Há ainda uma condução das discussões para uma possível carência no processo de formação 

docente, não estando os professores preparados para o trabalho com crianças que apresentam 

DA apontando a necessidade de uma equipe técnica especializada para a lida com esses 

alunos. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

A partir do levantamento das produções acadêmicas sobre as DA ficou perceptível quanto o 

discurso do desempenho escolar encontra-se enraizado nas concepções das dificuldades e o 

quanto a conceituação da mesma ainda se torna conflituosa visto a pluralidade de termos que 

os pesquisadores adotam. 

É imprescindível ressaltar a importância do pesquisador quanto a adoção de uma dessas 

conceituações não se esquecendo de confrontá-las com as demais terminações vigentes para 

que o leitor da produção acadêmica possa se situar no contexto plural e complexo das 

significações das mesmas. 

Ainda, foi possível a partir do levantamento identificar as causas atribuídas as DA, como os 

problemas de rotulação que agem de forma negativa e conduzem os alunos a um baixo 

rendimento escolar e ao surgimento de problemas emocionais que comprometem as relações 

sociais e a aprendizagem destes alunos . 
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Em algumas pesquisas nota-se a atribuição das DA as práticas dos professores em sala, sendo 

elas práticas ineficientes para a promoção da aprendizagem, podendo as mesmas estarem 

relacionadas a formação profissional deficiente, que não prepara os professores para enfrentar 

as complexidades presentes no contexto escolar. 

Não se pode, portanto, atribuir as DA apenas ao aluno, pois, tanto os professores, quanto a 

escola e ainda a família e o contexto social tem influência no aparecimento das mesmas.  

Torna-se importante, no entanto, a superação da homogeneização presentes no ambiente 

escolar, havendo uma promoção dos estudos sobre as especificidades e um processo de 

reflexão advindos dele para oferta de um ensino de qualidade, pois, a sala de aula constitui um 

ambiente heterogêneo e complexo. 
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