
Universidade Federal de Sergipe 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

Núcleo de Pós-Graduação e Pesquisa em Psicologia Social  

Mestrado em Psicologia Social 

 

 

 

 

 

Alan Magno Matos de Almeida 

 

 

 

 

 

CONCEPÇÕES DE PROFESSORES DA REDE 

PÚBLICA DE ENSINO SOBRE DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM NO CONTEXTO ESCOLAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Cristóvão – Sergipe 

2011 



 2 

ALAN MAGNO MATOS DE ALMEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPÇÕES DE PROFESSORES DA REDE 

PÚBLICA DE ENSINO SOBRE DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM NO CONTEXTO ESCOLAR  

 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Psicologia Social do Centro de Ciências 

de Educação e Ciências Humanas da Universidade 

Federal de Sergipe como requisito parcial para obtenção 

do grau de mestre em Psicologia Social. 

 

Orientadora: Maria Benedita Lima Pardo 

 

 

 

 

 

 

São Cristóvão – Sergipe 

2011 



 3 

COMISSÃO JULGADORA 
 

 

 

Dissertação do Discente Alan Magno Matos de Almeida, intitulada CONCEPÇÕES DE 

PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO SOBRE DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM NO CONTEXTO ESCOLAR defendida e aprovada em 

dia__/mês__/ano____, pela Banca Examinadora constituída pelos Professores Doutores: 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Prof. Dr(a) Maria Benedita Lima Pardo (orientadora) 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Prof.Dr(a) Elza Francisca Corrêa Cunha (examinadora) 

 

 

 

________________________________________________________ 

Prof. Dr(a) Maria José Nascimento Soares (examinadora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dedico esse trabalho aos meus pais pela confiança, ao meu irmão pela companhia e à minha 

orientadora pela clarividência das idéias geniais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

AGRADECIMENTOS 
 

 

 
          Agradeço a Deus por me permitir estar desenvolvendo meu potencial através dessa 

oportunidade única em minha vida que é o mestrado em Psicologia Social. 

           Aos meus pais por estarem sempre apoiando o aprimoramento em educação. 

           Ao meu irmão por ser uma importante companhia na convivência diária. 

           Aos professores pela paciência e dedicação desses quase dois anos de estudos. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

RESUMO 

 

 
Esse trabalho tem por objetivo analisar concepções e práticas relacionadas às dificuldades de 

aprendizagem de acordo com o relato de professoras da rede pública municipal de ensino de 

Aracaju/SE. Assim, foram entrevistadas oito professoras com ensino superior completo e a 

amostragem foi selecionada pelo critério de conveniência obedecendo aos requisitos de estar 

lecionando no ensino fundamental do primeiro ao quinto ano e concordância em participar da 

pesquisa. Foi utilizado um roteiro de entrevista semi-estruturado, em que houve o levantamento 

dos dados quanto à caracterização dos profissionais (idade, sexo, tempo de graduação, titulação, 

etc.); sua formação prévia; às concepções desses profissionais sobre dificuldades de 

aprendizagem; às práticas de intervenção utilizadas por eles e às facilidades e dificuldades 

encontradas na sua atuação relacionadas a essa temática. Os resultados apontaram que os 

professores não utilizam procedimentos padronizados para atuar com as crianças com 

dificuldades de aprendizagem, sendo mais comum a comunicação aos pais e à Coordenação 

Pedagógica sobre a dificuldade da criança. A formação pela graduação e os cursos de 

especialização se mostraram insuficientes no preparo das professoras para atuar com essas 

crianças. As professoras demonstraram dificuldades tanto em definir o que seriam dificuldades 

de aprendizagem como indicaram que a maior dificuldade no trabalho com essas crianças é que 

há a falta de uma equipe técnica especializada dentro da escola, que poderia estar fornecendo um 

apoio a essas crianças. Há ainda o fato de que as crianças com dificuldade de aprendizagem são 

encaminhadas para fora da escola para os CRAS, CREESE e CAPS e, no decorrer do processo, 

há a perda do contato pelas professoras com o trabalho que está sendo realizado, com estas tendo 

acesso somente a um relatório final. Por fim, as professoras sugerem que as escolas atendam 

essas crianças na própria instituição com uma equipe especializada formada por psicólogos, 

psicopedagogos e médicos.  

 

 

 

 

Palavras-chaves: dificuldade de aprendizagem, psicologia escolar, Concepções de professores. 
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ABSTRACT 

 
 

 

This study aims to analyze the concepts and practices related to learning disabilities according to 

the report of the municipal public school‟ teachers in Aracaju / SE. Thus, we interviewed eight 

teachers with higher education completed, the sample was selected by the criterion of 

convenience according to the following requirements to be teaching at the elementary school 

from first to fifth year, and agreed to participate. We used a semi-structured interview, where the 

collection of data regarding the characterization of the professionals (age, sex, time of 

graduation, degree, etc.). Their prior training, these professionals concepts about the learning 

disabilities; intervention practices they use and the advantages and difficulties encountered in its 

operations related to that theme. The results indicated that teachers do not use standardized 

procedures to work with children with learning disabilities; is more common the communication 

for parents and Educational Center on the difficulty of the child. The graduation and 

specialization courses are insufficient in preparing teachers to work with these children. The 

teachers demonstrated difficulties both in defining what would be like learning disabilities 

indicated that the greatest difficulty in working with these children is that there is a lack of 

technical staff within the school, which could be providing support to these children. There is 

also the fact that children with learning disabilities are sent for out of school for the CRAS, 

CREESE and CAPS and in the process there is the loss of contact by teachers with the work 

being done, only having access to a final report. Finally, the teachers suggest that these children 

attend schools in the institution with a specialized team consisting of psychologists, educational 

psychologists and doctors. 

 

 

 

Key-words: learning disabilities, school psychology, teachers´ conceptions 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

O interesse pelo tema das dificuldades de aprendizagem surgiu a partir de uma 

experiência de estágio na área clínica enquanto graduando em Psicologia pela Universidade 

Federal de Sergipe. Ao verificar os prontuários das crianças encaminhadas ao SPA (Serviço de 

Psicologia Aplicada) o autor constatou que a procura por atendimento psicológico para crianças 

que possuem dificuldades de aprendizagem (DAs) é bastante frequente. Tais encaminhamentos 

costumavam ser feitos pelas próprias instituições escolares. Nos vários casos acompanhados 

eram constantes as queixas de problemas escolares, fossem relacionados à aprendizagem ou ao 

comportamento, sinalizando o ambiente da escola como um campo importante para a 

identificação e análise de fatores ligados a esses problemas. Paralelamente, o autor verificou na 

literatura que a maioria das crianças que são encaminhadas para o SUS (Sistema Único de 

Saúde) é proveniente das escolas. Segundo Figueiredo et. al (2007), distúrbio de aprendizagem é 

um problema escolar e social, sendo uma das principais causas de encaminhamento de crianças 

para avaliação psicológica tanto na clínica quanto na escola. 

 

Tais constatações despertaram tanto a curiosidade do autor sobre a temática das 

dificuldades de aprendizagem, que começou a questionar-se sobre o que poderia estar 

acontecendo no trabalho que é desenvolvido pela escola quando a criança apresenta alguma 

dificuldade desse tipo. Uma consulta preliminar à literatura revelou que vários relatos eram 

coincidentes com as observações anteriormente feitas. Diversos estudos relatavam o freqüente 

encaminhamento de crianças com problemas escolares ao SUS, ou seja, as pesquisas indicavam 

que as dificuldades escolares não estavam sendo tratadas dentro da escola. Essas análises 

levaram ao levantamento de algumas questões tais como: estariam os professores preparados 

para trabalhar com DAs?; Quais procedimentos utilizam os professores quando a criança 

apresenta DA?; Que dificuldades identificam na realização desse trabalho e que apoios teriam 

dentro da escola?. A partir dessas questões pensou-se em realizar uma investigação coletando 
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depoimentos de professores sobre sua experiência e trabalho com as dificuldades de 

aprendizagem.  

 

Considerando a importância dos primeiros anos de escolarização para a vida acadêmica 

do indivíduo, pensou-se em entrevistar os professores que trabalhassem nos primeiros anos do 

ensino fundamental. Para tanto, foram convidados a participar do estudo professores do primeiro 

ao quinto ano do ensino fundamental. Indicando que esse tema é bastante relevante, o estudo de 

como os professores concebem os problemas de aprendizagem pode servir como referência de 

conhecimento para um entendimento de como estes profissionais costumam perceber as 

dificuldades de aprendizagem e como trabalham em torno delas.  

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar concepções e práticas relacionadas a 

dificuldades de aprendizagem de acordo com o relato de professores da rede pública municipal 

de ensino de Aracaju/SE. Neste estudo foi solicitado aos interessados a divulgação dos 

resultados de pesquisa. 

 

Após investigar o que seriam dificuldades de aprendizagem na literatura, foi constatado 

que não existe unanimidade quanto à sua definição, já que diversos autores possuem concepções 

diferentes. Assim, essa pesquisa realizará uma discussão sobre as diversas posições teóricas 

sobre o que seriam DAs, quais as concepções que possuem e como trabalham os professores em 

relação às dificuldades de aprendizagem na rede pública de ensino do 1º ao 5º ano. 
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CAPÍTULO I 

DEFINIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM 
 

 

“Os verdadeiros analfabetos são aqueles que sabem ler e não lêem”  

(Mario Quintana) 

 

             

As definições de dificuldades de aprendizagem encontradas foram genéricas, somente 

apresentando conceitos que podem ensejar diversas interpretações. No que se refere aos autores 

Smith e Strick (2001), Ciasca (2003), Marchesi e Palácios et al (2004) e Marturano (1999), 

verificou-se que os mesmos têm em comum a concepção de que o termo dificuldade de 

aprendizagem abrange o baixo desempenho escolar esperado para idade e nível escolar. Porém 

não esclarecem os critérios para classificar esse desempenho acadêmico de modo a poder 

discriminar em que momento começa a aparecer as dificuldades de aprendizagem. Também não 

deixam claro qual seria a relação específica entre a idade e o nível escolar.  

 

Para (SMITH; STRICK, 2001), dificuldades de aprendizagem referem-se não a um único 

distúrbio, mas a uma diversidade de problemas que podem afetar o desempenho escolar. Para 

esses autores trata-se de um distúrbio em que seus portadores possuem em comum “variados 

problemas, sejam neurológicos ou comportamentais”. Mas para Smith e Strick (2001), os 

possíveis causadores destas dificuldades podem ser deficiências de percepção visual, de 

processamento da linguagem, de habilidades motoras finas, da capacidade para focalizar a 

atenção e hiperatividade. As possíveis causas são tão variadas que dificultam o diagnóstico, já 

que até mesmo deficiências menores nessas áreas, que podem passar completamente 

despercebidas em casa, podem ter um impacto devastador tão logo a criança entre na escola. 

 

Segundo Ciasca (2003, p. 24), distúrbio de aprendizagem é definido como um “grupo 

heterogêneo de transtornos” que se manifesta por dificuldades significativas na aquisição e uso 
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da escrita, fala, leitura, raciocínio ou habilidade matemática. Mais uma vez deparamos com 

termos difusos. Enquanto Smith e Strick (2001) falam em “variados problemas” Ciasca (2003, p. 

24) se refere a “grupo heterogêneo de transtornos”. Essas definições nos mostram imprecisões na 

conceituação do que seriam dificuldades de aprendizagem. O que fazer então frente a tais 

concepções? Há evidentes obstáculos quanto à identificação dessas dificuldades, já que sem uma 

definição precisa faltam parâmetros para orientar o adequado diagnóstico. Entretanto, faz-se 

necessário aprofundar as diferentes concepções presentes na literatura a fim de que se possa 

discutir os melhores caminhos para trabalhar com essa questão que se revela tão importante no 

contexto escolar e social.  

 

Bronfenbrenner (1996) concebe o desenvolvimento humano como um produto da 

interação de aspectos dos ambientes, tanto imediatos quanto mais remotos, como sendo críticos 

para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criança. O ambiente em que vive a 

criança é constituído de forças que modelam o desenvolvimento, sejam aqueles com os quais 

elas têm contato direto, como a escola e a família, ou mesmo aqueles com os quais não convive 

diretamente, como o ambiente de trabalho dos pais. Assim, o autor sugere que a estrutura dos 

ambientes numa sociedade pode ser alterada visando a produção de mudanças que favoreçam o 

desenvolvimento mais harmonioso. Adicionalmente, novas concepções sobre o processo de 

ensino e aprendizagem vêm reforçando a importância da influência das variáveis internas como 

as escolhas, crenças, expectativas e emoções na aprendizagem escolar (BURUCHOVITCH, 

1994). Desse modo, separar comportamento, motivação, família e escola são recursos de caráter 

didático necessários para realizar a produção científica, mas o pesquisador deve permanecer 

atento à complexidade dos fatores que intervém no processo de ensino aprendizagem.   

 

Suehiro (2006, p. 59) corrobora a perspectiva do problema de conceituar as dificuldades 

de aprendizagem “As DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM se constituem como uma das 

áreas mais complexas de se conceituar em decorrência da variedade de teorias, modelos e 

definições que visam esclarecer esse problema”. A autora afirma que as DAs afetam entre 15 a 

30% das crianças em idade escolar, esse termo passou a ser utilizado a partir de 1960 para 

descrever um conjunto de incapacidades ligadas ao insucesso escolar. Ainda segundo  
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ela o elemento mais relevante para a identificação da DA é a escrita, já que a dificuldade 

de apropriação da escrita interfere diretamente no aprendizado escolar, e é condicionante 

imprescindível para o mesmo. 

 

Carvalho, Crenitte e Ciasca (2007) apontam que há um número crescente de alunos com 

dificuldades escolares e que a responsabilidade tem recaído sobre quem ensina por ensinar mal e 

constantemente culpabilizam aqueles que não conseguem aprender, muitos deles ainda se 

desinteressam pela escola e evadem ou reprovam. A situação da aprendizagem no Brasil é 

referida pelos mesmos como sendo caótica e problemática. Há falta de conhecimento e preparo 

por parte dos professores quanto ao que sejam distúrbios de aprendizagem e também como atuar 

com as crianças com problemas comportamentais.  

 

Os autores citados acima reconhecem que o diagnóstico de distúrbio de aprendizagem 

não é tão fácil de se fazer, e ainda expõem a necessidade de se definir melhor o que seriam 

dificuldades de aprendizagem e distúrbios de aprendizagem, já que não há consenso entre os 

autores quanto a essas definições. As tentativas de definição são inúmeras, o que dificulta ainda 

mais uma coesão diagnóstica e de tratamento. O autor da presente dissertação verificou que não 

há proposta que solucione todas essas questões tão divergentes de definição, diagnóstico e 

tratamento, mesmo porque se não há concordância no objeto de estudo dificuldades de 

aprendizagem, distúrbios de aprendizagem, problemas escolares etc, se torna ainda mais difícil 

uma certeza sobre um assunto que envolve aspectos muito variados tais como cognitivos, sociais, 

maturativos e motores. Carvalho, Crenitte e Ciasca (2007) definem distúrbio de aprendizagem 

como sendo uma perturbação no ato de aprender, isto é, uma modificação dos padrões de 

aquisição, assimilação e transformação, sejam por vias internas ou externas ao indivíduo. Quanto 

aos distúrbios de aprendizagem eles podem ser verbais ou não verbais. Os verbais se referem à 

dislexia, enquanto que nos não verbais costuma ocorrer dificuldades de percepção tátil, visual e 

coordenação motora, às quais se somariam fatores ambientais como os emocionais, sociais, 

relação professor aluno entre outros. 
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Bacha, Finocchio e Ribeiro (2008) realizaram uma avaliação em crianças com 

dificuldades escolares encaminhadas pelas escolas públicas ao Laboratório Educacional da 

UNIDERP (Universidade para Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal). O mais 

interessante dessa pesquisa foi a utilização de três categorias de terminologias, que facilitaram a 

delimitação mais específica do problema relacionado a dificuldade escolar.  As terminologias 

utilizadas foram Distúrbio de Aprendizagem, Dificuldade na Aprendizagem Escolar, Distúrbio 

Específico de Leitura e Escrita. Observem que a um leitor “desavisado”, os termos parecem 

tratar do mesmo problema. Entretanto existem sutilezas que precisam ser mencionadas, já que há 

nuances nessas categorias que as diferenciam. Distúrbio de Aprendizagem refere-se a 

componentes físicos, é uma disfunção no sistema nervoso central no processo de 

desenvolvimento. Já Dificuldade na Aprendizagem Escolar está especificamente relacionada a 

um problema de ordem pedagógica. O Distúrbio Específico de Leitura e Escrita refere-se aos 

distúrbios específicos de leitura e escrita ou dislexia que confundem-se com o Distúrbio de 

Aprendizagem, conforme os autores citados. Assim fica patente que na prática é difícil 

diferenciar cada um dos componentes das dificuldades escolares por haver um contínuo de 

dificuldades que muitas vezes se sobrepõem. E a própria pesquisa citada não esclarece 

operacionalmente os critérios que foram utilizados para diferenciar a aplicação de uma 

terminologia da outra. 

 

É muito complexo definir o que seriam dificuldades de aprendizagem, já que os aspectos 

que interferem no baixo desempenho escolar em relação ao esperado para idade e nível escolar 

são multifatoriais. Variam de aspectos biológicos e motivacionais a aspectos comportamentais e 

provenientes dos diversos ambientes que podem influir sobre a criança. Assim, esse estudo se 

proporá a expor sobre diversas abordagens do tema, pois não é possível que uma única 

abordagem esclareça todos os aspectos envolvidos neste fenômeno. 

 

Há aqui o problema de que não há uniformidade nos termos utilizados. Alguns autores 

chamam distúrbio de aprendizagem, outros dificuldade de aprendizagem, e há ainda os que 

chamem de fracasso escolar. Nessa pesquisa o autor chamará esse universo que tem em comum 
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o baixo desempenho escolar esperado para determinada idade e nível escolar de dificuldades de 

aprendizagem. 

 

1. FATORES RELACIONADOS ÀS DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM 

 

1.1 FATORES BIOLÓGICOS 

 

As dificuldades de aprendizagem (DAs) possuem, em geral, uma base biológica, como 

consideram Marchesi e Palácios et. al (2004). Para esses autores, costuma ocorrer um atraso de 

maturação biológica que afeta o desenvolvimento neurológico e psicológico de funções 

importantes para a aprendizagem escolar, mas com freqüência o ambiente da criança é que 

determina a gravidade do impacto da dificuldade. Nesse contexto, o biológico é entendido como 

sendo a condição mínima necessária, mas não suficiente para o desenvolvimento da 

aprendizagem, pois o ambiente também influencia no desenvolvimento destas capacidades. 

Logo, a condição de certa imaturidade não impede que uma dada criança realize as mesmas 

aprendizagens que os demais colegas, desde que haja uma atenção individualizada e adequação 

às suas necessidades e tempo de aprender. Nesta mesma perspectiva se posicionam Smith e 

Strick (2001). Abaixo posicionamento de Marchesi e Palácios (2004) que reforça essa 

perspectiva. 

 

“Nos testes de Q.I. as pessoas com DAs não obtêm pontuações 
significativamente mais baixas que as pessoas sem DAs. Quando recebem as 
atenções psicopedagógicas adequadas, as DAs desaparecem, ou seus efeitos 
ficam de tal modo limitados que suas aprendizagens alcançam níveis 
semelhantes aos das pessoas sem DAs” (MARCHESI;  PALÁCIOS et. al, 2004, 
p. 64). 

 

Segundo Marchesi e Palácios et. al (2004) e Smith e Strick (2001), os fatores biológicos 

que contribuem para as dificuldades de aprendizagem podem ter origem em lesão cerebral, erros 

no desenvolvimento cerebral, desequilíbrios neuroquímicos e hereditariedade. Mas além dos 

fatores fisiológicos, as influências do ambiente doméstico e escolar também afetam o nível dessa 

dificuldade. Um ambiente estimulador em casa produz estudantes mais dispostos a aprender e 
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com atitudes mais positivas, mesmo entre crianças em que a inteligência foi comprometida de 

alguma maneira. As crianças que recebem incentivo provavelmente se sentem mais motivadas, 

ao contrário de crianças que vivem em ambientes pouco estimuladores como também apontam 

os estudos de Marturano et. al (2004). Assim, o apoio em casa é fundamental para que as 

crianças se tornem mais persistentes em lidar com a dificuldade de aprendizagem. A seguir 

detalham-se alguns estudos científicos referentes às causas biológicas das DAs. 

 

Alves, Reis, Pinheiro e Capellini (2009) analisaram do ponto de vista fonético a leitura 

em voz alta de escolares com e sem dislexia a fim de identificar se existem diferenças no 

desempenho entre os dois grupos na leitura de um texto. Assim, foram gravadas as leituras de 40 

escolares entre 9 e 15 anos, cursando da 3ª à 5ª séries, sendo 10 disléxicos e 30 sem dislexia. O 

grupo dos disléxicos apresentou mais pausas e com maior duração que o grupo dos não 

disléxicos. Ficou assim verificado que o grupo dos disléxicos lia mais lentamente os textos, já 

que havia um maior número e mais longas pausas na leitura. Logo, observa-se quão variadas 

podem ser as causas de dificuldades de aprendizagem. 

 

Engelmann, Dornelles e Ferreira (2009) realizaram uma pesquisa através de aplicação de 

testes de leitura, escrita e processamento auditivo a 30 alunos da 2ª série do Ensino Fundamental 

de uma escola pública de Porto Alegre, com o objetivo de esclarecer a relação entre dificuldades 

de aprendizagem (testes de leitura e escrita) e o transtorno de processamento auditivo. Foram 

feitos os três testes com as 30 crianças. Após os testes, foi constatado que todos os participantes 

que possuíam transtorno de processamento auditivo possuíam dificuldades de aprendizagem. 

 

Germano, Pinheiro e Capellini (2009) realizaram um estudo para caracterizar o 

desempenho em tarefas fonológicas e silábicas de escolares com dislexia do desenvolvimento e 

comparar com estudantes com bom desempenho escolar. Participaram da pesquisa 26 alunos de 

oito a 12 anos de ambos os sexos da 2ª a 4ª séries do Ensino Fundamental da cidade de Marília-

SP. O estudo concluiu que as crianças com dislexia do desenvolvimento apresentaram 

dificuldades quanto à alteração da rima e produção de palavras do som dado. 
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Capellini e Conrado (2009) ao comparar o desempenho de 60 escolares de 2ª a 4ª séries 

de ensino particular do Município de Marília/SP, sendo 30 com dificuldades de aprendizagem e 

30 sem DAs concluíram que as crianças com dificuldades de aprendizagem apresentaram uma 

performance inferior em leitura, escrita e consciência fonológica. 

 

Uema et. al (2007) avaliaram se pacientes com distúrbios obstrutivos do sono 

apresentaram alterações de aprendizagem, memória e atenção. Foram avaliadas 81 crianças de 

seis a 12 anos. Os resultados da pesquisa indicaram que crianças com distúrbios obstrutivos do 

sono apresentam piores resultados nos testes de aprendizagem e memória (Teste de Rey). 

 

O aluno pode ter problemas com extrema fadiga (distúrbios do sono), visão ou audição, 

problemas na alimentação (ir à escola sem realizar uma refeição). Nesses casos, estabilizar as 

condições físicas, alimentares e de sono são essenciais para auxiliar na superação da dificuldade 

de aprendizagem. Assim, toda avaliação de DAs deverá realizar o levantamento das condições 

físicas, de saúde (resfriados constantes, problemas dentários regulares, exames parasitológicos) 

ou mesmo atrasos desenvolvimentais. Portanto, ao serem identificados os problemas, o aluno 

deverá receber a assistência multiprofissional necessária (psicólogos, médicos, assistentes 

sociais, dentistas etc.).. (SMITH; STRICK, 2001). 

 

A seguir encontram-se estudos referentes à influência dos aspectos biológicos da TDAH 

(Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade). 

1.1.1 TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E 

HIPERATIVIDADE (TDAH) 

 

A criança hiperativa possui uma capacidade de atenção muito precária e é movida por 

uma grande impulsividade e instabilidade emocional (BRAZELTON, 1994). Em geral são do 

sexo masculino e, provavelmente, resulta de um sistema nervoso imaturo e hipersensível a vários 

estímulos. Assim a criança não consegue focar a atenção em um único grupo de estímulos, 

variando sua atenção freneticamente. O mesmo autor afirma que “Existem indícios de que o 
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problema se origina no cérebro, envolvendo aquilo que chamamos neurotransmissores” 

(BRAZELTON, 1994, p. 370). 

 

As crianças que sofrem de TDAH formam aproximadamente 3 a 5% da população 

escolar. São as conhecidas crianças “problema” na escola, onde os professores queixam-se de 

que “interrompem a aula, não se sentam quietas, não prestam atenção, não realizam os trabalhos 

ou mesmo não escutam os professores” (SMITH; STRICK, 2001, p. 38). Assim a criança não se 

adapta bem à escola e fracassa no desempenho das exigências curriculares. Em geral, a criança 

com déficit de atenção e hiperatividade tem dificuldade para aprender regras de jogos e 

freqüentemente verbalizam palavras inadequadas no trato social com os colegas e professores 

gerando rejeição social. O baixo desempenho escolar é um fator de desagregação da auto-estima 

da criança e muitas delas se sentem perdedoras logo que percebem que não são competentes e 

aceitos como os seus colegas. As crianças com TDAH “são impacientes, mesmo quando bebês 

são irritáveis, chorando muito, mesmo quando levadas ao colo” (SMITH; STRICK, 2001, p. 38).  

Os problemas com a atenção e o controle de impulsos podem ter origem na baixa atividade nas 

regiões frontais do cérebro. Crianças com esse tipo de transtorno podem precisar de uma 

intervenção de educação especial com lições de reforço ensinadas na sala de aula e prática de 

novas habilidades sociais (SMITH; STRICK, 2001). 

 

Alguns alunos com problemas na família (uso de drogas, separação, brigas etc.), 

alimentação insuficiente, níveis de stress muito altos e doenças constantes podem ser 

confundidas como portadores do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade quando na 

verdade apenas possuem problemas para focalizar a atenção ou de se comportar em virtude de 

problemas na saúde ou no ambiente familiar. Assim, todo diagnóstico de TDAH deve ser 

realizado levando em consideração as variadas causas familiares, ambientais e individuais 

(SMITH; STRICK, 2001). 

 

Segundo Kunrath, Jou e Wagner (2006) o Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade é um dos distúrbios mais comuns apresentados na infância. De acordo 

com os autores há dificuldades de lidar com esses filhos, o relacionamento entre pais e filhos 
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hiperativos apresenta-se de forma mais conflituosa e exaustiva que o comum acarretando muito 

estresse para os pais da criança, que se sentem bastante inseguros em como lidar com os filhos. 

Em um dos seus estudos foi proposto estudar como os pais utilizam estratégias educativas para 

obterem respostas satisfatórias quanto ao comportamento dos filhos em idade escolar de 6 aos 12 

anos de idade com o diagnóstico de TDAH. O objetivo foi identificar os tipos de estratégias mais 

utilizadas no cotidiano e quais consideraram mais eficazes. Os dados foram coletados através da 

técnica de grupo focal e de entrevistas individuais. Os resultados mostraram que as estratégias 

mais utilizadas foram: negociação, bater, castigo, chantagem e a tomada de consciência. A 

análise qualitativa revelou que a ameaça passavam a ser frequentemente utilizada quando os pais 

se cansavam de repetir uma ordem para obter o comportamento desejado dos filhos. Esse tipo de 

estratégia coercitiva causava conflito entre pais e filhos, sendo pouco indicada. Outra estratégia 

que com o tempo era abandonada pelos pais foi o castigo, que era a última alternativa quando os 

filhos não cumpriam o que lhes era solicitado. Neste caso, o castigo também gerava conflitos, 

mesmo quando permitiam que os filhos pensassem e revissem as suas atitudes. Em geral os pais 

desistiam de utilizar essas estratégias, pois verificavam que não eram eficazes. Os autores 

desaconselham a utilização de estratégias coercitivas tanto por parte dos pais como pela escola. 

O bater não alcança qualquer fim construtivo e gera mais conflito e esgotamento emocional entre 

pais e filhos. Logo os pais não devem agredir o filho para que ele “obedeça” ou se comportem 

bem na escola, pois não será assim que ele irá cumprir suas obrigações. As estratégias mais 

indicadas são a negociação dos pais com os filhos e tomada de consciência através do diálogo. 

 

Nesse estudo de Kunrath, Jou e Wagner (2006) os pais relataram que possuiam 

dificuldades em educar os filhos com TDAH, indicando que perdiam a paciência diante das 

negativas dos filhos ou das freqüentes desobediências. Segundo os autores muitos professores 

tem relatado a dificuldade que crianças hiperativas têm em entender e cumprir as regras. 

Satisfazer as necessidades do meio cultural pode ser desgastante para a criança hiperativa. Assim 

sugere-se um trabalho de rede dos profissionais de saúde e educação que pudesse orientar a 

criança, a família e os professores.  
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Dias, Enumo e Junior (2004) realizaram um estudo sobre a influência de um programa de 

criatividade no desempenho cognitivo e acadêmico de alunos com dificuldades de aprendizagem. 

Os participantes da pesquisa foram 17 alunos com DAs, da 2ª e 3ª séries do ensino fundamental 

público de vitória/ Espirito Santo comparados a um grupo controle. A criatividade nessa 

pesquisa foi entendida como a criação e inovação de alguma coisa original e de valor. De acordo 

com os autores a definição e operacionalização de um instrumento para definir dificuldades de 

aprendizagem e também a criatividade enfrenta problemas, pois há uma série de variáveis 

internas e externas que afetam o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e criativo. Porém, já 

existe um esforço acadêmico para enfrentar esses grandes desafios. Nessa pesquisa foi 

investigado como os efeitos de um programa de criatividade, influiu na alteração dos escores do 

TDE, teste que avalia o desempenho escolar. O teste psicométrico TDE (Teste de Desempenho 

Escolar na área de escrita, aritmética e leitura) e WISC (Teste de Inteligência) foram aplicados a 

144 alunos para avaliar as capacidades básicas para o desempenho escolar, sendo então 34 

alunos considerados como portadores de dificuldade de aprendizagem escolar. Pelo método foi 

feita a análise dos escores do TDE antes e depois da aplicação do instrumento Matrizes 

Progressivas Coloridas de Raven (CPM). Esse instrumento avalia a habilidade de estabelecer 

relações analógicas em crianças entre 5 e 11 anos de idade, uma habilidade não-verbal, que 

poderia estar relacionada às habilidades criativas. Nos resultados foi encontrado uma correlação 

significativa entre as variáveis dos testes acadêmicos e cognitivo após a aplicação do programa 

de promoção de criatividade por três meses, o exercício consistia em desenvolvimento de 

habilidades de fluência, flexibilidade e originalidade, esses alunos foram melhores do que os do 

grupo controle que não recebeu a aplicação do programa de criatividade, assim o estímulo à 

criatividade em crianças com DAs pode afetar seu desempenho acadêmico, pois houve uma 

melhora significativa no TDE do grupo que participou do treinamento. Apesar das avaliações 

acadêmica dos participantes da pesquisa mostrarem índices baixos é possível que professores e 

outros profissionais trabalharem com essas crianças com melhoras e desenvolvimento do seu 

potencial. 

 

Piaget (1974) citado por (FURTH, 1972) insere a discussão sobre a inteligência como 

aspecto fundamental na aprendizagem, sua análise, condiciona o aprendizado a estágios, como  
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é destacado na exposição em que o conhecimento da realidade não é atribuível inteiramente à 

experiência, mas também à razão. Piaget (1974) estudou de forma sistemática e crítica como 

funciona o processo mental como mediador da experiência. Para ele, o desenvolvimento 

cognitivo encontra sua explicação na formação das estruturas da inteligência que se realiza numa 

interação com o meio. Através de suas observações ele formulou a hipótese de que o 

desenvolvimento da inteligência se desenvolve em quatro estágios. Tais estágios são 

hierárquicos e sucessivos e indicam mudanças do funcionamento cognitivo por meio dos 

mecanismos de adaptação, representados pela assimilação e acomodação. “A ordem de sucessão 

dos estágios é constante. As idades em que são atingidos podem variar dentro de determinados 

limites, em função de fatores de motivação, treino, meio cultural etc.” (PIAGET, 1974, p. 45). 

Ele ainda afirma que 

 

O funcionamento intelectual, em seu aspecto dinâmico, caracteriza-se também 
pelos processos invariantes de assimilação e acomodação. Todo ato 
inteligente, no qual a assimilação e a acomodação estão equilibradas, constitui 
uma adaptação intelectual (IDEM, 1974, p.47). 

 

Todos os autores já citados anteriormente enfatizam mais os fatores biológicos como 

determinantes das dificuldades de aprendizagem, entretanto, outros autores analisam como maior 

profundidade os fatores relacionados à motivação, comportamento e ambientes como se verá a 

seguir. Os fatores biológicos são necessários, mas não suficientes como causadores de DAs para 

a perspectiva adiante, já que os fatores ambientais e biológicos confluem na determinação da 

DA. 

 

1.2 FATORES MOTIVACIONAIS, COMPORTAMENTAIS E 

AMBIENTE DOMÉSTICO 

 

Além de causas biológicas existem também causas motivacionais para a perda do 

interesse por aprender. Marturano (1997) relata que o fracasso escolar no início da escolarização 

pode levar ao rebaixamento da auto-estima e a sentimentos de desamparo. 
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 Stevanato, Loureiro, Linhares e Marturano (2003) observaram o autoconceito de crianças 

com dificuldade de aprendizagem comparativamente ao de crianças que não o possuía. Os 

resultados da pesquisa demonstraram que o perfil geral das crianças com DAs era negativo em 

relação ao das crianças sem DAs. 

 

Observa-se como perfil geral que as crianças com dificuldades de 
aprendizagem tendem a ver a si mesmas como diferentes, atormentadas, 
experimentando sentimentos de inferioridade, insatisfação e ansiedade, 
identificando em si mesmas indicadores de dificuldades acadêmicas, sociais e 
familiares. Comparativamente a estas crianças, aquelas com bom desempenho 
parecem sentir-se mais felizes e satisfeitas, identificando-se com indicadores 
de sucesso acadêmico, social e familiar. (STEVANATO et. al, 2003, p.72). 

 

Segundo Marturano, Linhares e Loureiro (2004), a conduta das crianças que possuem 

dificuldades de aprendizagem afeta sua aceitação e popularidade entre os colegas. As crianças 

com DAs não só vão mal na escola no âmbito escolar, mas nas relações interpessoais com os 

colegas e sua família. Logo, a dificuldade escolar pode gerar um fracasso tanto na escola quanto 

na auto-estima, já que receberá menos aprovação de seu desempenho e conduta pelos familiares, 

professores e colegas. Segundo os autores, geralmente as queixas escolares dos pais que 

procuram atendimento para seus filhos estão associadas aos problemas afetivo-sociais, 

relacionados ou não à escola, e às alterações de processos cognitivos. A dificuldade escolar faz 

com que a criança se sinta inferiorizada. Como tal, obterá menor aprovação de seus 

desempenhos e estará mais suscetível ao insucesso (LINHARES et. al, 1993). 

 

No contexto da escola, as atividades que o aluno realiza dependem em grande parte da 

motivação e são de natureza predominantemente cognitiva, ao contrário de atividades de esporte 

e lazer em que habilidades motoras estão mais presentes. Assim, as tarefas escolares exigem um 

trabalho árduo e de natureza abstrata e o aluno deve atender a exigências curriculares e 

avaliações que podem trazer conseqüências sócioemocionais sérias com efeitos comportamentais 

diversos, se não for bem sucedido (BUROCHOVITCH, 2009). 

Entendida como fator ou como processo, a motivação responde por 
determinados efeitos, dos quais se podem identificar os dois níveis de efeitos 
imediatos e efeitos finais. Em sala de aula, os efeitos imediatos da motivação 
do aluno consistem em ele envolver-se ativamente nas tarefas pertinentes ao 
processo de aprendizagem, o que implica em ele ter escolhido esse curso de 
ação, entre outros possíveis e ao seu alcance. (BUROCHOVITCH, 2009, p 11). 
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Para essa autora, o aluno desmotivado é aquele que não investe seus recursos pessoais, ou 

seja, não aplica esforço, faz pouco e desiste facilmente quando as tarefas lhe parecem exigentes. 

Logo, atividades que estão acima do nível de aprendizagem que o aluno apresenta num dado 

momento contribuem para sua falta de motivação, pois nesse contexto seu esforço para aprender 

não é compensado. 

 

O problema motivacional é sempre colocado quando os professores discutem o quê vai 

mal na escola, pois a ausência de motivação representa baixo investimento nas tarefas escolares 

por parte dos alunos. Assim, alunos desmotivados estudam muito pouco ou quase nada e não 

aprendem o conteúdo de sala de aula. A dificuldade de trabalhar a falta de motivação está no fato 

de que ela costuma vir associada a outros fatores, tais como nível de capacidade do aluno, seus 

conhecimentos prévios e disponibilidade de recursos na escola (BUROCHOVITCH, 2009). 

 

 De acordo com a referida autora, os professores queixam-se freqüentemente de que 

muitos alunos não cumprem as tarefas de casa, distraem-se freqüentemente quando realizam as 

atividades em sala de aula, não respondem as perguntas orais dos professores ou mesmo chegam 

a ser desordeiros. Assim, os problemas são tão diversos que a maioria dos professores não sabe o 

que fazer. É neste contexto que muitos professores atribuem ao problema do mau desempenho a 

falta de motivação dos alunos. Mas são necessários estudos sobre as influencias dos professores, 

do contexto da escola e da família, já que o problema não pode ser colocado unicamente no 

aluno.  

Ao professor cabe a tarefa de ser um mediador entre as necessidades de aprendizagem 

dos alunos e as exigências escolares, sendo um bom caminho a utilização de estratégias que 

possibilitem a participação ativa de toda classe. O papel do professor, mais do que remediar, é o 

de prevenir o tédio crônico, apatia ou ansiedade favorecendo a motivação dos alunos em sala de 

aula.  “A motivação do aluno em sala de aula resulta de um conjunto de medidas educacionais, 

que são certas estratégias de ensino ou eventos sobre os quais todo professor tem amplo poder de 

decisão” (BUROCHOVITCH, 2009, p. 27). 
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Essa autora também ressalta que a motivação dos professores para o ensino constitui-se 

em fator importante para a estimulação dos alunos. Também é importante que a direção e a 

equipe de apoio pedagógico atuem num ambiente de cooperação, pois o esforço do professor, 

quando é reconhecido e reforçado pela equipe, influi na percepção dos alunos de que todos 

trabalham em conjunto para que o processo de ensino-aprendizagem seja valorizado em sua 

escola.  

 

Em relação ao ambiente doméstico Smith e Strick (2001) expõem alguns aspectos que 

podem prejudicar a capacidade de aprendizagem de uma criança, tais como nutrição alimentar, 

sono insuficiente, e doenças frequentes devido à falta de cuidados com a higiene. Quando as 

crianças possuem pais que falam mal o idioma ou assistem a muitas horas de televisão, pode 

ocorrer atraso no desenvolvimento da linguagem. Há também uma série de condições mínimas 

que, quando não reguladas, afetam o desenvolvimento escolar, tais como horário previsível para 

a realização de tarefas, local relativamente tranqüilo para estudar. Quaisquer desses fatores 

podem levar ao aparecimento ou agravar dificuldades de aprendizagem já presentes. 

 

Bacarji, Marturano e Elias (2005) realizaram uma investigação dos recursos promotores 

de desenvolvimento e circunstâncias de vida adversas no ambiente familiar de crianças 

encaminhadas para atendimento psicológico em razão do baixo desempenho escolar. No estudo 

estavam, em comparação, dois grupos de crianças, um com desempenho escolar pobre e outro 

com bom desempenho.  

Participaram da pesquisa 60 alunos de 7 a 11 anos do primeiro ciclo do Ensino 

Fundamental da rede pública (1ª a 4ª série) e as respectivas famílias, sendo 30 alunos 

encaminhados para atendimento psicológico e 30 não encaminhados. As crianças foram 

selecionadas em uma clínica-escola de psicologia de uma universidade pública. Foi constatado 

que as crianças encaminhadas mostraram mais problemas de comportamento. As crianças desse 

grupo apresentaram um perfil caracterizado pela presença de problemas de atenção, problemas 

sociais, comportamento agressivo, retraimento e violação de regras. O seu ambiente familiar 

possuía menores recursos promotores do desenvolvimento, a saber, passeios, atividades junto 

com os pais, brinquedos e materiais promotores da aprendizagem, tais como livros, revistas e 
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jornais. Segundo Marturano (2006) tais recursos são relevantes como apoio ao desempenho 

escolar. 

 

Segundo Bacarji, Marturano e Elias (2005) os pais de crianças com dificuldades de 

aprendizagem demonstraram indícios de maior dificuldade em lidar com a criança, apresentando 

pouco envolvimento com a escolaridade do filho, falhas na supervisão de tarefas escolares e 

desvalorização da atuação da escola. Para esses autores, o psicólogo deveria acolher as famílias 

das crianças com dificuldades de aprendizagem, e oferecer ajuda no desenvolvimento de 

estratégias tais como “procedimentos para o controle do stress associado às funções parentais e a 

outros domínios da vida familiar; programas para desenvolvimento de habilidades sociais 

educativas; um assessoramento aos pais no seu esforço de dar assistência nas tarefas escolares, 

ter uma participação na escola e estabelecer parceria com os professores; e suporte para a 

potencialização dos recursos promotores do desenvolvimento que estão ao alcance da família” 

(idem, p.53). 

 

Às vezes é necessária uma intervenção profissional quando o aluno permanece com 

dificuldades sociais e educacionais acentuadas, reagindo com raiva, ansiedade ou impotência 

frente ao fracasso nas relações interpessoais e na escola. É comum que alunos que apresentem 

dificuldades de aprendizagem desenvolvam sintomas depressivos. Assim é improvável que o 

aluno faça algum progresso na escola e no social até que ele desenvolva maiores habilidades 

comportamentais (como iniciar uma conversa, responder apropriadamente aos outros e expressar 

os próprios sentimentos, não gritar quando conversa etc.) (SMITH; STRICK, 2001). 

 

A família necessita receber orientação profissional para lidar com os problemas de 

aprendizagem e de comportamento de seus filhos que sugiram modos de interagir com os filhos 

que não sejam punitivos ou desencorajadores. É importante falar abertamente aos filhos sobre as 

dificuldades encontradas e permitir que a criança exponha seus problemas, uma vez que a 

criança que possui dificuldades de aprendizagem quase sempre sente que é diferente de algum 

modo, o que pode interferir na auto-estima. É fundamental que a criança seja estimulada a 

tornar-se um aluno confiante e independente. Em geral, quanto mais as crianças aceitarem e 
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conhecerem a si mesmas, mais elas estarão aptas a reconhecerem seus próprios padrões de 

recursos e fraquezas, possibilitando que desenvolvam estratégias que minimizem suas 

deficiências e maximizem suas habilidades (SMITH; STRICK, 2001). 

 

É muito importante passar a essas crianças a mensagem de que elas não são 
estúpidas. Geralmente, a estupidez é a única explicação na qual essas 
crianças podem pensar para seus problemas na sala de aula. A autoconfiança 
provém de aprender a lidar com uma deficiência – não de escondê-la ou fingir 
não tê-la. (SMITH; STRICK, 2001, p. 36). 

 

Foi verificado que há uma variedade de comportamentos que afetam o desempenho 

escolar, mas quais são as causas destes comportamentos “problema”? Segundo Smith e Strick 

(2001), Marchesi e Palacios et. al (2004) tais comportamentos surgem a partir das mesmas 

condições neurológicas que causam os problemas de aprendizagem. A maior parte dos alunos 

com esse tipo de deficiência responde positivamente a um ambiente educacional estimulante e 

faz um progresso constante se dada uma instrução individualizada e apropriada. Novamente aqui 

se deve ressaltar a importância da inter-relação entre fatores ambientais e biológicos que podem 

estar presentes como determinantes da dificuldade de aprendizagem. Segundo Patto (1981), as 

condições socioeconômicas e culturais são centrais na produção de fracasso escolar. 

 

Medeiros, Loureiro, Linhares e Marturano (2000) realizaram uma pesquisa cujo objetivo 

foi avaliar as relações entre o desempenho acadêmico, o senso de autoeficácia e aspectos 

comportamentais em 52 crianças de ambos os sexos, na faixa etária de oito anos a onze anos e 

onze meses, alunos de primeira a quarta série, divididas em crianças com queixa de dificuldade 

de aprendizagem, encaminhadas a um Ambulatório de Psicologia vinculado a um Hospital 

Escola; e crianças com bom desempenho acadêmico avaliado por TDE. Observou-se que as 

crianças com queixas de dificuldades de aprendizagem apresentaram uma avaliação 

significativamente mais baixa quanto ao senso de auto-eficácia e seus pais caracterizaram-nas 

como tendo mais dificuldades comportamentais, comparativamente às de bom desempenho 

acadêmico. Assim este estudo é mais um que indica haver relação entre dificuldades de 

aprendizagem e outros problemas inclusive de ordem emocional. Essas autoras apontam que o 

sistema educacional também é responsável pelo surgimento e gravidade da dificuldade de 
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aprendizagem, já que é conhecido que a educação brasileira, especificamente a educação básica é 

muito ineficiente no processo de ensino aprendizagem.  

 

De acordo com Cunha, Sisto e Machado (2006) o baixo rendimento escolar é a 

manifestação mais evidente da dificuldade de aprendizagem. Esses pesquisadores realizaram 

uma pesquisa cujo objetivo foi discutir as possíveis correlações entre o autoconceito e a 

dificuldade de aprendizagem na escrita de 300 crianças de 2ª, 3ª e 4ª a séries do ensino 

fundamental. Foram utilizados para avaliar a dificuldade de escrita o instrumento validado em 

psicologia ADAPE- Avaliação das Dificuldades de Aprendizagem na Escrita e a Escala de 

Autoconceito Infanto Juvenil. Constatou-se que os meninos apresentaram correlação negativa 

entre autoconceito e dificuldade de aprendizagem na escrita na segunda e terceiras séries, 

enquanto as meninas tiveram correlação negativa apenas na quarta série. Os resultados 

evidenciaram que quanto melhor o autoconceito das meninas de segunda série, melhor o escore 

do ADAPE. O mesmo ocorreu com os meninos da terceira série, o que indicou que o 

autoconceito que o indivíduo tem de si é um fator preditor da dificuldade de aprendizagem. Os 

autores ainda colocam que o fracasso escolar tem sido um dos temas mais discutidos e 

explorados pela literatura científica. 

 

Pacheco e Sisto (2005) em um estudo investigaram se o ajustamento social se relaciona a 

dificuldades de aprendizagem na escrita. Por meio do instrumento ADAPE foram selecionadas 

62 crianças sem dificuldade de aprendizagem e 61 com dificuldade de aprendizagem acentuada 

na escrita, com idades entre 8 a 14 anos, freqüentando a terceira série do Ensino Fundamental da 

rede pública. Nos dois grupos foi aplicado a Escala de Ajustamento Social. Os resultados dessa 

pesquisa confirmam que as crianças com dificuldades de aprendizagem se perceberam menos 

adaptados a escola. É de se notar que um problema recorrente das crianças que possuem DAs é a 

dificuldade de ajustamento familiar, escolar e social. Observa-se que 50% das crianças que 

apresentam DAs também são diagnosticadas com TDAH (Transtorno de Deficit de Atenção e 

Hiperatividade), o que indica forte relação entre ajustamento social e a dificuldade de 

aprendizagem. Assim como afirma Marturano (2004) a dificuldade de aprendizagem está 

associada a uma série de outros problemas sociais, relacionais, comportamentais e emocionais. 

Talvez esse seja o grande desafio do trabalho com uma criança que possui dificuldade de 



 32 

aprendizagem de acordo com Rossini e Santos (2002, p. 221) “trata-se de uma questão não 

resolvida, uma vez que inúmeras variáveis podem contribuir com o bom andamento do processo 

de aprendizagem, sejam fatores ditos afetivo-emocionais, ambientais, orgânicos e culturais”  

 

Pacheco e Sisto (2005) expõem que o sistema educacional está impregnado do fracasso 

escolar, mais precisamente altos índices de repetência e evasão. Aponta também que não é 

conhecida a contribuição das dificuldades de aprendizagem em relação ao fracasso escolar no 

Brasil. Destaca-se que o problema é suficientemente grave e necessita de maior atenção já que no 

seu estudo 82,80% dos alunos das terceiras séries do Ensino Fundamental apresentaram indícios 

de dificuldade de aprendizagem na escrita, ou seja, dos 361 sujeitos investigados, apenas 62 

(18%) apresentaram um bom desempenho em termos de habilidade de ouvir um som e saber 

grafá-lo corretamente. Tal resultado reforça o de outros estudos que indicam as dificuldades de 

aprendizagem como bastante presentes no sistema educacional brasileiro. Poder-se- ia perguntar 

o que deveria ser feito em relação a resultados tão alarmantes. Talvez esse seja o grande desafio 

desta década no Brasil, transformar a educação brasileira através um maior investimento 

educacional, com melhores salários, valorização do professor, pois isso permitiria que estudantes 

mais preparados desejassem ser professores, realizando por sua vez um círculo virtuoso em todo 

o sistema educacional.   

 

A pesquisa de Pacheco e Sisto (2005) fez uma correlação entre ajustamento social e 

dificuldade de aprendizagem na escrita, porém outras causas além do ajustamento social podem 

estar interferindo na dificuldade de aprendizagem, já que esta é multifatorial e suas causas são 

muito difíceis de serem identificadas. Assim, não se pode desconsiderar que há uma relação 

intrínseca entre ajustamento social na escola e aprendizagem. Além disso os autores consideram 

que problemas de comportamento em sala de aula costumam afetar o professor, por sua vez 

influenciando o ensino.  

 

Enumo, Ferrão e Ribeiro (2006) realizaram uma pesquisa com 60 alunos de 8 aos 14 anos 

da terceira a quarta série de uma escola pública de Vitória/ES. Os participantes foram avaliados 

quanto ao desempenho acadêmico pelo Teste de Desempenho Escolar (TDE) (Stein, 1994), que 



 33 

dividiu os 60 alunos em dois grupos de 30 alunos com DA e 30 sem DA. Houve também 

avaliação nos dois grupos dos indicadores de ansiedade, stress, doenças físicas, queixas 

somáticas, faltas escolares, peso e altura. Os resultados apontaram que não houve diferenças 

significativas em relação a saúde de alunos com e sem DAs contrariando o estudo de Marturano 

(1997), entretanto foram verificadas diferenças relevantes na interação familiar e ambiente social 

dos dois grupos. Os alunos com DA relataram com maior freqüência acordar durante a noite e 

chamar a mãe. Foi análisada a incidência de eventos familiares relacionados ao cumprimento de 

obrigações escolares e descanso. No geral, os alunos sem DAs relataram melhor organização 

familiar, facilitadora do desempenho escolar, como ter rotinas que envolviam seu 

encaminhamento diário à escola, a especificação de contingências para a realização de tarefas 

escolares em casa; sono noturno igual ou superior a oito horas, em horário adequado; realização 

do dever de casa em horário adequado (durante o dia, após o descanso); ajuda de membros da 

família na realização do dever de casa; e menor tempo despendido na realização dos deveres 

escolares. Ressalta-se que essas diferenças do ambiente familiar das crianças com e sem DAs 

corroboram o estudo de Marturano (1999) em que as crianças sem DAs possuem em geral uma 

melhor organização familiar promotora de um melhores desempenhos acadêmicos. 

 

Nos relatos dos alunos de ambos os grupos do estudo anteriormente citado, o 

comportamento do professor é relatado como sendo determinante quanto a motivação para a 

realização das tarefas escolares, principalmente quando utilizavam atividades lúdicas e quando 

apresentavam comportamentos empáticos, já que as críticas referentes às notas afetavam a 

motivação e auto-estima dos alunos. 
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1.2.1 PRIVAÇÃO E DESVANTAGEM NO DESENVOLVIMENTO DA 

APRENDIZAGEM 
 

Segundo PATTO (1981, p. 73), “Todo psicólogo que se vincule à rede pública de ensino 

enfrenta, inevitavelmente, o problema do baixo rendimento escolar das crianças provenientes das 

chamadas classes mais baixas, problema este que vem alarmando autoridades educacionais, 

diretores e professores” 

 

Assim, questiona-se o quanto as condições socioeconômicas são “produtoras” de 

deficiências de aprendizagem e como isso costuma acontecer? Essa é uma tarefa muito árdua e 

complexa, que adentraremos no decorrer deste tópico. 

 

A concepção de desprivilegio psicossocial foi usada por Patto (1981) para conceituar o 

problema do pobre pertencente a grupos étnicos de classe baixa, como sendo um segmento da 

população geralmente considerado vítima de algum tipo de falta de oportunidade ou de 

infortúnio. Esse foi o termo utilizado para referir-se a uma população que possui pouco prestígio, 

status, poder e recursos básicos. Segundo essa autora existiria dois tipos de privação: 

 

-Padrões objetivos (definidos por „especialistas‟ ou pelas normas sociais); 

-Padrões subjetivos (definidos pelo próprio sujeito) 

 

Será voltada a atenção nesta pesquisa aos padrões “objetivos”, ou seja, aqueles em que as 

teorizações sobre privação provêm de “conceitos externos” aos indivíduos, tais como aqueles 

previstos nos modelos da desnutrição, modelo da disparidade cultural e no modelo social 

estrutural. 

 

Segundo o modelo da desnutrição o déficit de aprendizagem seria causado porque a 

criança carente teria recebido uma quantidade insuficiente de nutrientes necessários a um 

crescimento e desenvolvimento apropriados. Assim, a privação econômica seria o problema 

crucial da criança, do qual todos os outros problemas seriam decorrentes. Supõe-se que a 

impossibilidade de aquisição de bens e serviços seria o grande problema dos desfavorecidos e 
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não como os recursos seriam usados por esse grupo social mesmo que o mesmo tivesse acesso. 

Logo, o enfoque básico desta teoria da privação está na questão da disponibilidade de recursos e 

não na questão dos valores culturais e estilos de vida (PATTO, 1981). 

 

De acordo com Nobre (2002), a merenda escolar constitui um importante fator de 

correção nutricional em crianças de classes mais pobres que freqüentemente estão sujeitas à 

desnutrição. De forma paralela à oferta de alimentos como compensador da insuficiência 

alimentar, é necessário que a escola eduque quanto ao valor da higiene, de modo a contribuir 

para a prevenção e tratamento de infecções e parasitoses. Essa educação favoreceria aos alunos 

que possuiriam as condições mínimas para o desenvolvimento da aprendizagem. 

 

Turini (1978) já apontava a correlação entre desnutrição e aproveitamento escolar. A 

pesquisadora realizou uma pesquisa com 450 escolares (227 do sexo masculino e 223 do sexo 

feminino) da periferia de Londrina (PR), em que foi constatado que as crianças desnutridas 

possuíam um índice de aproveitamento escolar 17% inferior às crianças bem nutridas. 

 

Desde 1955 existe no Brasil o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

criados pelos decretos federais 31.106/55 e 72.034/73 que já estabeleciam a necessidades de 

diminuir os índices de evasão e repetência, com a conseqüente melhoria do rendimento escolar 

(NOBRE, 2002). 

 

O Brasil possui atualmente o maior modelo de redução da pobreza através de um 

programa de distribuição de renda governamental, o Bolsa Família. O programa contribui para 

manter os alunos pobres na escola, já que o benefício só é recebido se os alunos a estiverem 

freqüentando. Desse modo contribui para corrigir a desigualdade do acesso à educação básica 

bem como se constitui muitas vezes no maior incentivo para que a família coloque os filhos na 

escola. Outro resultado deste programa é o combate ao trabalho infantil, uma vez que as crianças 

que trabalhavam para auxiliar no sustento das famílias podem ir à escola (AGUIAR; ARAÚJO, 

2002). 
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No modelo da disparidade cultural o conceito de privação psicossocial vem abarcar o 

quanto os estímulos culturais são importantes para o aproveitamento escolar. A formação de 

conceitos e o desenvolvimento da linguagem seriam necessários para o trabalho realizado na 

escola. Porém, as crianças mais desfavorecidas não compartilhariam do vocabulário necessário a 

um funcionamento eficiente na escola (PATTO, 1981). Seu ponto de vista enfatiza os aspectos 

estruturais, julgando que esta dificuldade reside nas disparidades e no conflito de valores e 

objetivos entre a subcultura e o sistema sócio-cultural mais amplo. Assim a escola discrimina a 

“subcultura” dos alunos. 

Segundo o modelo social estrutural o desprivilegio é inerente a um sistema social 

hierárquico em que a distribuição de recursos, de prestígio e poder impõe sobre as camadas 

populares desvantagens, uma vez que estas não têm acesso aos meios que permitiriam um nível 

de atividade e desempenho cognitivo adequado. Portanto, numa sociedade capitalista as classes 

sociais desfavorecidas estariam excluídas do mercado de trabalho ou enfrentariam barreiras 

competitivas por causa da cor, gênero, etnia, etc., sendo a privação baseada em causas sócio-

estruturais (PATTO, 1981). 
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2. IDENTIFICAÇÃO DE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 

A identificação das dificuldades de aprendizagem varia conforme a perspectiva de análise 

dos seus determinantes. Observam-se variações conforme os autores Bacarji, Marturano e Elias 

(2005) que utilizaram os testes das Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (CPM) e 

Inventário de Comportamento da infância e Adolescência (CBCL) para avaliação dos problemas 

de comportamento. Ambos instrumentos foram úteis para avaliar que há uma maior incidência 

de comportamentos problema e um índice de inteligência levemente inferior em crianças que 

apresentaram DAs.  

 

Capellini e Conrado (2009) utilizaram uma prova de leitura e escrita cujo procedimento 

utilizado foi a leitura oral e a escrita por meio de ditado, a fim de identificar a dificuldade de 

aprendizagem por frequência de erros do ditado. 

 

Já Smith e Strick (2001) apontam que alguns sinais de alerta em casa e na escola podem 

indicar dificuldades de aprendizagem. Os pais podem notar desde a tenra infância atrasos 

desenvolvimentais, quando o bebê compreende as palavras ou fala significativamente depois que 

outras crianças da mesma idade, ou demora muito para rolar, ficar de pé e caminhar. Uma 

criança pré-escolar pode apresentar dificuldade incomum para entender ordens, pronunciar 

palavras, montar quebra-cabeças, lidar com talheres, reconhecer formas e letras, ou contar. 

Assim, os pais precisam estar atentos para atrasos no desenvolvimento à medida que a criança se 

aproxima da idade escolar.  

 

Se as crianças estão tendo problemas constantes para completar testes ou 
trabalhos escolares no tempo alocado, se necessitam com freqüência de que 
as instruções sejam reformuladas ou repetidas ou se têm dificuldades para 
explicar o que sabem, esses também são indicadores de que pode haver uma 
dificuldade de aprendizagem e de que é hora de buscar uma avaliação 
(SMITH; STRICK, 2001, p. 67). 

 

Em geral, uma perda inesperada no interesse de aprender – seja súbita, ou gradual – é 

sinal de que alguma espécie de intervenção é necessária. O baixo desempenho inesperado pode 

ser também indício de dificuldades de aprendizagem. O estudante simplesmente não está indo 
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tão bem na escola quanto o esperado em função de sua inteligência, sua saúde e suas 

oportunidades. Assim, os pais devem preocupar-se com quedas inesperadas na conquista escolar. 

 

Marturano, Linhares e Parreira (1993) afirmam que a identificação das dificuldades de 

aprendizagem já vem crescendo há muitos anos e que se reconhece a relevância de tais 

problemas. Estudos destes autores têm revelado que as crianças que apresentam dificuldade no 

âmbito escolar também tendem a possuir baixa auto-estima e problemas de ordem 

comportamental, predominando condutas indicativas de baixa capacidade de auto-regulação, 

hostilidade e resistência às normas, devido a um modo de enfrentamento inadequado frente às 

situações cotidianas e às relações pessoais. 

 

Os seguintes comportamentos geralmente estão associados à pessoas com dificuldades de 

aprendizagem como afirmam Smith; Strick (2001):  

 

a) Fraco alcance da atenção: a criança distrai-se com facilidade, perde rapidamente o 

interesse por novas atividades, pode saltar de uma atividade para outra e, freqüentemente, 

deixa projetos ou trabalhos inacabados;  

b) Dificuldade para seguir instruções: a criança pode pedir ajuda repetidamente, mesmo 

durante tarefas simples (“como é mesmo que se faz isso?”). Os enganos são cometidos 

porque as instruções não são completamente entendidas. 

 

Um grupo crescente de evidências sugere que os desequilíbrios neuroquímicos 

contribuem para alguns transtornos de aprendizagem, particularmente aqueles que envolvem 

dificuldade com a atenção, a distração e a impulsividade. Tais desequilíbrios incluem a síndrome 

do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH). Muitas crianças com TDAH são 

inquietas, impulsivas, desorganizadas, excessivamente tagarelas e pouco coordenadas. Os 

investigadores descobriram uma variedade de irregularidades nos cérebros de pessoas com 

déficit de atenção/hiperatividade. Há uma deficiência nos neurotransmissores chamados de 

catecolaminas. As catecolaminas controlam diversos sistemas neurais no cérebro, incluindo 

aqueles que governam a atenção, o comportamento motor e a motivação (Smith e Strick, 2001). 
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Portanto, o acompanhamento por parte de um neurologista ou psiquiatra pode ser importante 

para identificação das causas neurológicas e mesmo indicação medicamentosa. 

 

Como foi discutido até aqui, há diversas abordagens sobre o tema dificuldades de 

aprendizagem, as que priorizam aspectos biológicos ou ambientais, indica que as abordagens 

devem se somar em torno de uma perspectiva biopsicosocial, já que ela parece ser a mais 

adequada por englobar mais aspectos do mesmo problema. Há, portanto, diversos fatores 

envolvidos que podem estar influindo na determinação DA. Uma perspectiva que priorize os 

aspectos biológicos sem considerar os aspectos familiares, motivacionais, de recursos (livros, 

bons professores, etc.) pode não falhar no diagnóstico, porém não fornecerá diretrizes 

suficientemente abrangentes para a condução do tratamento. Assim, o profissional deve olhar a 

DA com olhar abrangente uma vez que o problema possui uma inter-relação do ambiente com o 

biológico. Nesta perspectiva deveria haver uma equipe multidisciplinar formada por um 

pedagogo, um psicólogo e um assistente social, na qual o professor fosse de algum modo 

incluído. Haveria também a necessidade de aumentar os contatos com um médico quando 

necessário.  

 

Como vimos, os fatores causadores dos problemas de aprendizagem são em geral 

causados por problemas fisiológicos, porém o quanto as crianças são afetadas por eles depende 

das influências dos ambientes nos quais vivem (ambiente doméstico, escolar). Logo, as 

condições em casa e na escola podem fazer uma enorme diferença no desenvolvimento da 

aprendizagem. Assim, a psicologia poderia atuar promovendo o potencial de aprendizado da 

criança nos ambientes doméstico e escolar. 

 

O psicólogo deve estimular a criança em casa, na família e no programa educacional da 

escola a fim de que esta obtenha progresso em seu desempenho escolar, pois a ciência ainda não 

oferece muito em termos de tratamento médico (SMITH; STRICK, 2001). 

 

Outros autores citam outros instrumentos para identificar a dificuldade de aprendizagem 

como será exposto a seguir. 
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CAPÍTULO II 

 

AVALIAÇÃO DE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 

Segundo Figueiredo et. al (2007), distúrbio de aprendizagem é um problema escolar e 

social, sendo uma das principais causas de encaminhamento de crianças para avaliação 

psicológica tanto na clínica quanto na escola. Esses autores realizaram um estudo em que foram 

avaliadas 263 (duzentos e sessenta e três) crianças de escolas públicas com o teste de inteligência 

WISC-III. A amostra constituiu-se de alunos entre 6 (seis) e 16 (dezesseis) anos, média= 9 (nove 

anos), sendo 69,2% do sexo masculino. Os resultados mostraram que problemas na leitura e 

déficit de atenção foram identificados como os fatores mais comuns no grupo estudado. Também 

foi verificado que a capacidade intelectual geral, ou seja, a média do QI Total ficou na 

classificação limítrofe.   

 

Segundo esses autores, a maioria das crianças que possuíam dificuldades de 

aprendizagem era do sexo masculino, com história de repetência. Tais resultados corroboram os 

estudos de Smith e Strick (2001) e Marchesi e Palácios et. al (2004), que afirmam que a maioria 

das crianças com DAs são do sexo masculino. 

 

Essas crianças apresentaram problemas escolares, principalmente de leitura, associados a 

déficit de atenção, de relacionamento e hiperatividade. Segundo este estudo, as crianças com 

dificuldades de aprendizagem demonstraram maior facilidade para compreensão verbal que para 

organização perceptual, bem como melhor velocidade de processamento do que resistência à 

distração.  

 

A limitação do estudo de Figueiredo et. al (2007) refere-se à falta de investigação e 

controle das causas específicas das dificuldades escolares deste grupo de crianças. Segundo os 

autores, os participantes da pesquisa apresentaram problemas inespecíficos, tais como déficit 

cognitivo, e eram de um contexto socioeconômico menos favorecido (escolas públicas). Entre os 

alunos que apresentavam dificuldades de aprendizagem identificou-se uma proporção 
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considerável de crianças e adolescentes com QI classificado como deficiência mental, motivo 

que, por si só, justifica o distúrbio de aprendizagem. Assim, esta pesquisa não investigou as 

causas e as variáveis que poderiam estar relacionadas às dificuldades de aprendizagem, o que 

seria imprescindível, porém muito difícil de ser executado, devido à extensão das possíveis 

variáveis que atuariam na produção de dificuldades de aprendizagem (tais como escola, família, 

condições socioeconômicas, culturais, maturação biológica, etc). Desta forma, generalizações 

sobre o tema não podem ser feitas no momento.  

 

Figueiredo, et al (2007) apontam que existe uma dificuldade de identificar um padrão de 

fracasso nas habilidades cognitivas da criança, já que tanto fatores intrínsecos como causas 

extrínsecas devem ser consideradas, principalmente quando relacionadas ao contexto escolar 

(método pedagógico e relação professor-aluno), bem como ao familiar e condições de pobreza. 

Assim, o fracasso escolar deve ser entendido como um fenômeno de múltiplas causas que geram 

dificuldades e inabilidades. Porém, é útil a identificação das forças e fraquezas da capacidade 

intelectual com o teste de inteligência WISC-III, pois permite obter uma compreensão global da 

forma de aprender do aluno e, assim, podem-se definir estratégias de intervenção que considerem 

suas limitações e potencialidades.   

 

É muito importante verificar o quanto as condições sócio-econômicas às vezes podem 

dificultar a solução dos problemas de aprendizagem, uma vez que o Estado e os pais podem não 

disponibilizar os recursos necessários ao atendimento dessas necessidades. As questões 

cotidianas também influenciam no desempenho escolar, dificuldade de acesso a escola, 

acompanhamento das tarefas dos filhos pelos pais, verificar se a criança leva os materiais (lápis, 

tabuada, caderno) à escola (SMITH; STRICK, 2001). 

 

Atualmente, o tratamento mais efetivo é um programa educacional apropriado que aborde 

as necessidades individuais da criança. Um teste de inteligência (ou Q.I) pode ser utilizado pelos 

psicólogos para medir o potencial intelectual, a fim de determinar se as expectativas escolares 

que os pais e educadores possuem dos filhos são realistas. Assim, um escore muito baixo de Q.I 

pode levar à identificação de uma criança mentalmente deficiente, pois “As crianças com 



 42 

dificuldades de aprendizagem apresentam processamento inadequado de informações: atenção, 

percepção visual, processamento de linguagem ou coordenação muscular.” (SMITH; STRICK, 

2001, p. 36). 

 

A avaliação das dificuldades de aprendizagem inclui diversas características que podem 

interferir no sucesso social, problemas com a comunicação verbal, dificuldade para interpretar 

expressões faciais ou “linguagem corporal”, fracasso para entender regras de jogos e hábitos 

impulsivos (como interromper, fazer comentários irrelevantes, ou ter comportamentos 

inapropriados). Assim muitas crianças com dificuldades de aprendizagem possuem problemas 

para formar e manter relacionamentos sociais. São bastante comuns crianças com TDAH 

possuírem algum tipo de problema social e escolar. A rejeição social e o fracasso escolar, por 

outro lado, acarretam uma diminuição da auto-estima que por sua vez interfere na motivação do 

aluno. Logo, o sucesso social afeta o êxito na escola. As crianças com boas habilidades sociais 

relacionam-se melhor com colegas e professores e estão mais propensos a pedir ajuda e a receber 

mais incentivos de pais e professores (SMITH; STRICK, 2001). 

 

Silveira, Passos, Santos e Chiappetta (2009) realizaram um estudo em que compararam o 

desempenho de indivíduos com TDAH com um grupo controle em provas de fluência verbal, na 

faixa etária dos sete aos doze anos sem déficit cognitivo. Foram avaliadas 34 crianças sem 

TDAH e 22 com hiperatividade, estudantes das escolas públicas do estado do Rio de Janeiro. Os 

resultados indicaram uma semelhança nos desempenhos nas provas de fluência verbal. Apesar 

das crianças com TDAH precisarem de mais tempo para iniciar as respostas dos testes. 

 

É necessário salientar que Marturano (1999) aponta a dificuldade de aprendizagem 

relacionada ao fracasso escolar. Sua avaliação das dificuldades de aprendizagem é realizada 

através do teste psicométrico TDE (Teste de Desempenho Escolar) e as principais causas 

focalizadas são as motivacionais e comportamentais que estão diretamente imbricadas. Há 

também as alterações dos processos cognitivos em que os autores menos se detém.  Assim os 

estudos têm evidenciado que as crianças com fracasso escolar apresentam um autoconceito mais 

negativo que as crianças com bom desempenho escolar. 
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A avaliação de dificuldades de aprendizagem no Brasil é controversa, pois não há uma 

legislação específica que trate dos modos de definir, identificar e avaliar quem possui 

dificuldades de aprendizagem. Assim, ainda não existe uma norma específica sobre dificuldades 

de aprendizagem, o que dificulta aos profissionais a utilização de um parâmetro de medidas e 

procedimentos a serem adotados com as deficiências específicas da aprendizagem. Logo, existe 

uma série de divergências no Brasil entre os autores sobre o que seriam dificuldades de 

aprendizagem (problemas de motivação, deficiências de percepção, lesão cerebral, ou mesmo 

desvantagens ambientais, culturais ou econômicas). Mesmo este termo é diverso, como suas 

definições (transtorno de aprendizagem, distúrbio de aprendizagem, etc). Logo, devido à 

impossibilidade de uma descrição enunciada da legislação brasileira sobre dificuldades de 

aprendizagem, bem como procedimentos de identificação e avaliação sobre as dificuldades de 

aprendizagem, será investigado como se identifica e avalia as “dificuldades específicas de 

aprendizagem” na legislação norte-americana (SMITH; STRICK, 2001). 

 

Lima e Pessoa (2007) fizeram, em um artigo, um estudo sobre as principais abordagens 

terapêuticas discutidas em artigos publicados nas principais revistas indexadas no LILACS sobre 

dificuldades de aprendizagem de 2001 a 2005 e concluiram que há uma falta de consenso entre 

os autores sobre como definir, identificar e avaliar o que sejam dificuldades de aprendizagem, 

levando a uma dificuldade diagnóstica e de intervenção. 

 

Segundo Correia (2004), também em Portugal não há uma legislação que contemple as 

dificuldades de aprendizagem.  

 

Os alunos que apresentam essa problemática são totalmente ignorados e, na 
maioria dos casos, entregues a um insucesso escolar total que leva a níveis 
assustadores de absenteismo e de abandono escolar (CORREIA, 2004, p. 
155). 

 

Nos Estados Unidos existe uma lei específica para quem possui dificuldades de 

aprendizagem, a IDEA (Individuals with disabilities Education Act), que define as dificuldades 

de aprendizagem como sendo um transtorno de um ou mais dos processos psicológicos básicos 

envolvidos na compreensão ou no uso da linguagem escrita ou falada, que pode manifestar-se em 
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uma capacidade imperfeita para ouvir, pensar, falar, ler, escrever, soletrar ou realizar cálculos 

matemáticos. O termo inclui condições como deficiências de percepção, lesão cerebral, 

disfunção cerebral mínima, dislexia e afasia desenvolvimental (SMITH; STRICK, 2001). 

 

A lei federal norte americana especifica os critérios que devem ser usados para a 

identificação de dificuldades de aprendizagem. Segundo a legislação norte-americana, uma 

avaliação completa de dificuldades de aprendizagem deverá incluir uma equipe para determinar 

se a criança possui dificuldades de aprendizagem e deve atender aos seguintes itens: 

 

-A criança possuir um desempenho abaixo do que é esperado para sua idade e 
capacidade. 
-Há uma discrepância grave entre o desempenho e a capacidade intelectual 
nas áreas de expressão verbal, compreensão auditiva, expressão escrita, 
habilidades básicas de leitura, compreensão da leitura, cálculos matemáticos e 
raciocínio matemático. (SMITH; STRICK, 2001, p. 78). 

 

Logo, há na legislação norte-americana a exigência de equipes multidisciplinares nas 

escolas públicas para a identificação da criança que possui dificuldades de aprendizagem, bem 

como são definidos quais os critérios que caracterizariam a deficiência específica de 

aprendizagem. É também sugerido que seja utilizada uma variedade de métodos de avaliação, e 

as equipes geralmente dispõem de ferramentas e técnicas para a coleta de informações (SMITH;  

STRICK, 2001). 

 

Uma avaliação completa de dificuldades de aprendizagem deve incluir: registros 

escolares, história médica e social, observação do estudante em sala de aula, entrevistas com o 

estudante e com os indivíduos importantes em sua vida (familiares, professores, etc.), testes 

psicológicos. Esse trabalho nos Estados Unidos é geralmente realizado por psicólogos e 

assistentes sociais (SMITH; STRICK, 2001). 

 

Na legislação americana uma criança não pode ser identificada como possuindo 

dificuldades de aprendizagem se a discrepância entre a capacidade e desempenho tiver origem 

em uma deficiência visual, auditiva ou motora, retardo mental, perturbação emocional e 

desvantagens ambientais, culturais e econômicas. (SMITH; STRICK, 2001). 
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As crianças com dificuldades de aprendizagem geralmente possuem mais de um 

problema, que surgem de uma série de problemas sobrepostos, deficiências neurológicas, um 

ambiente educacional inflexível, fracas habilidades sociais e uma variedade de preocupações 

com a saúde e as emoções que podem estar como causas da criança não conseguir acompanhar 

os colegas. (SMITH; STRICK, 2001). Assim, as crianças com dificuldades de aprendizagem 

necessitam de uma abordagem multidisciplinar que possibilite o apoio às variadas necessidades 

de cada caso. 

 

Em relação à formação em Psicologia, Campos (2007) afirma que os cursos de graduação 

não estão preparando os alunos para desenvolverem atividades bem sucedidas na área de 

psicologia escolar, principalmente as que se referem às escolas públicas, que atendem às 

camadas da população menos favorecidas. Ainda segundo o autor: 

 

 Pesquisas apontam que há grande defasagem entre teoria e prática, 
associada a estágios precários e insuficientes para o preparo dos alunos, 
fatores considerados responsáveis pelo pouco desenvolvimento da área e pela 
dificuldade encontrada pelos profissionais para a criação de práticas 
diferenciadas e mais eficazes. (CAMPOS, 2007, p.181). 

 

Scortegagna e Levandowski (2004, p. 134) realizaram um estudo dos encaminhamentos 

de crianças de 2ª a 8ª séries do ensino fundamental da rede municipal de ensino de Caxias do Sul 

ao Serviço de Psicologia do Programa Vinculação com queixa escolar. Para tanto foi construída 

uma classificação da queixa escolar em quatro categorias: “problemas de aprendizagem 

(dificuldades de aprendizagem, dificuldades cognitivas, dificuldades na leitura, dificuldades na 

escrita, dificuldades na resolução de cálculos, dificuldades na alfabetização, dificuldade de 

compreensão, dificuldade na expressão oral e escrita, lentidão para aprender, falta de atenção e 

concentração, esquecimento, problemas psicomotores); problemas de comportamento 

(indisciplina, agressividade, hiperatividade, agitação, apatia, cansaço, 

isolamento/introversão/introspecção, mentira, roubo, choro, dormir durante a aula, absenteísmo, 

não realização das atividades propostas, desorganização, destruição do material escolar, grito em 

sala de aula, enforcamento de animais); problemas emocionais (inadaptação, insegurança, 

nervosismo/ansiedade, tristeza/depressão, auto-estima baixa, imaturidade, dependência, 



 46 

emotividade, labilidade emocional, inibição/vergonha/timidez, chamar atenção, perfeccionismo, 

dificuldades afetivas, falta de interesse/desmotivação, problemas de relacionamento com os 

professores, problemas de relacionamento com os colegas); e outros problemas relacionados a 

questões escolares (problema de fala, gagueira, imaturidade neurológica, deficiência mental)”. 

Os dados da pesquisa constataram na queixa de problema escolar uma co-incidência de 

problemas de aprendizagem, problemas de comportamento, problemas emocionais e outros 

problemas relacionados a questões escolares. Não houve na pesquisa esta correlação em 

percentagens, entretanto os autores afirmam que ocorrem na maioria dos casos. Nesse estudo é 

exposta a complexidade de avaliação das queixas escolares, em que pese que na maioria dos 

casos ocorreu queixas múltiplas nos encaminhamentos. Também é muito útil não só por 

apresentar uma definição clara de problemas escolares, como também operacionalização da 

diferenciação entre problemas de aprendizagem, de comportamento, emocionais e “biológicos”, 

o que nem sempre ocorre nas pesquisas que tratam de DAs.  

 

O autor desta dissertação se posiciona a favor de que as dificuldades de aprendizagem, 

emocionais, comportamentais e relacionadas a outros fatores, devem seguir definições mais 

operacionais como as sugeridas por Scortegagna e Levandowski (2004), já que simplifica esse 

universo “gigantesco” de identificação, definição e avaliação das dificuldades de aprendizagem. 

O uso de instrumentos padronizados tais como o ADAPE, TDE, WISC auxiliaria esse processo 

de operacionalização. Cunha et. al. (2000) apontam a necessidade do uso de bateria de testes 

para se obter um adequado diagnóstico. 

 

Pacheco (2005) procurou analisar o diagnóstico de dificuldades de aprendizagem ou 

problemas escolares a partir de dados observacionais coletados por professores graduandos da 

Universidade Estadual de Feira de Santana com alunos da rede pública de ensino desta cidade. 

Foi possível o registro por parte dos professores de comportamentos em sala de aula dos alunos e 

nos mesmo foi identificada uma mistura entre aspectos do desempenho acadêmico e de 

comportamentos inadequados tais como excesso de indisciplina, agressividade, dispersão. Tais 

resultados confirmam os encontrados por Scortegagna e Levandowski (2004). 
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Pacheco (2005) afirma que tem havido muita controvérsia sobre o que constituiria uma 

DA. O único consenso se refere à característica de que há uma discrepância severa entre o que é 

esperado academicamente e o nível de desempenho apresentado. A análise de literatura feita 

nessa dissertação leva a concluir que não há um consenso quanto a definição, assim como quanto 

aos meios de estabelecer o diagnóstico e prognóstico de DA. são recorrentes e complexos a 

ponto de permanecerem definições que expõem sempre a multifatoriedade das causas e 

proposições, do que seriam dificuldades de aprendizagem.  

Assim, a única conclusão que o autor chega é que se está diante de uma problemática 

multidisciplinar, multifatorial e que exige abordagens complementares, médico, psicológico, 

assistência social, pois as causas são diversas. Por fim o autor observa esse desafio de pesquisar 

como a melhor maneira de se debruçar sobre os desafios e complexidades do ser humano e 

também como a melhor maneira de “somando os vários conhecimentos a respeito” tentar 

encontrar soluções. Mesmo que estas não sejam definitivas. 

 

O ministério da Educação (MEC) criou um Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) para medir a cada dois anos a qualidade de educação básica no Brasil. O IDEB 

leva em consideração o rendimento escolar (taxas de aprovação, reprovação e abandono) e 

médias de desempenho na Prova Brasil. O Ideb representa a "nota" do ensino básico no país. 

Numa escala que vai de 0 a 10, o MEC (Ministério da Educação) fixou a média 6, como objetivo 

para o país a ser alcançado até 2021. No ano de 2009, 5.404 municípios tiveram nota computada 

no Ideb para 4ª série.  

 Tabela 1- Resultados e metas do IDEB no BRASIL 
 
 

IDEB 2005, 2007, 2009 e Projeções para o BRASIL 
Fonte: Saeb e Censo Escolar. 

 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental Anos Finais do Ensino Fundamental Ensino Médio 

IDEB Observado Metas IDEB Observado Metas IDEB Observado Metas 

2005 2007 2009 2007 2009 2021 2005 2007 2009 2007 2009 2021 2005 2007 2009 2007 2009 2021 

TOTAL 3,8 4,2 4,6 3,9 4,2 6,0 3,5 3,8 4,0 3,5 3,7 5,5 3,4 3,5 3,6 3,4 3,5 5,2 

Dependência Administrativa 

Pública 3,6 4,0 4,4 3,6 4,0 5,8 3,2 3,5 3,7 3,3 3,4 5,2 3,1 3,2 3,4 3,1 3,2 4,9 

Estadual 3,9 4,3 4,9 4,0 4,3 6,1 3,3 3,6 3,8 3,3 3,5 5,3 3,0 3,2 3,4 3,1 3,2 4,9 

Municipal 3,4 4,0 4,4 3,5 3,8 5,7 3,1 3,4 3,6 3,1 3,3 5,1 2,9 3,2 - 3,0 3,1 4,8 

Privada 5,9 6,0 6,4 6,0 6,3 7,5 5,8 5,8 5,9 5,8 6,0 7,3 5,6 5,6 5,6 5,6 5,7 7,0 

http://educacao.uol.com.br/ultnot/2010/07/01/entenda-o-que-e-o-ideb.jhtm
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A tabela 1 é reveladora de quanto o ensino público do ensino fundamental precisa 

melhorar inclusive nas séries iniciais. Todas as notas do IDEB foram menores que cinco na 

média nacional nas escolas públicas. Segundo vários autores citados nesta dissertação a 

complexidade em se resolver questões relacionadas as dificuldades de aprendizagem se devem 

ao grande número de variáveis que podem estar influindo sobre as mesmas, tais como sistema de 

ensino, formação dos professores, participação da família, recursos didáticos disponíveis além 

dos fatores próprios da criança.  

É importante notar que as metas para 2021 continuam abaixo da média dos países 

desenvolvidos (6,0) para as escolas públicas municipais e estaduais, com exceção dos ensino 

fundamental inicial das escolas estaduais. Observa-se também que as metas se tornam menores 

conforme se avança para o ensino médio, o que indica uma perspectiva de melhoria de ensino 

aquém da necessária. Assim, a meta para 2021 de alcançar média 6,0 pelas escolas públicas 

parece muito distante de ser realizada, e apenas as escolas particulares terão superado a mesma. 

 

Tabela  2 - Resultados do IDEB para a Rede Municipal de 

Aracaju 

4ª série / 5º ano 
 

 

 

 

 

 

 
 Ideb Observado Metas Projetadas 

Município  2005  2007  2009  2007  2009  2011  2013  2015  2017  2019  2021  

ARACAJU 2.9 3.3 3.5 3.0 3.3 3.7 4.0 4.3 4.6 4.9 5.2 
 

 
 
 

 

 

IDEB 2005, 2007, 2009 e Projeções para ARACAJU 
Fonte: Saeb e Censo Escolar. 
 

 

Os índices apresentados na tabela 2 sobre a rede municipal de Aracaju são inferiores as 

médias nacionais e, portanto há muito a ser feito para a melhoria da qualidade do ensino. Cabe 

lembrar que esses índices são referentes às médias da rede pública municipal da 4ª e 5ª séries e 

não representam as notas exatas de cada escola que esteve envolvida na pesquisa. 
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Tendo em vista a complexidade da temática relacionada às Dificuldades de 

Aprendizagem essa pesquisa se propõe a analisar a opinião de professores de séries iniciais do 

ensino fundamental sobre a mesma, já que estes convivem diariamente com alunos que podem 

apresentar esses problemas e que poucas pesquisas têm explorado essa vertente. 
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CAPÍTULO III 

 

MÉTODO 

 

3.1. QUESTÃO DE ESTUDO 

 

Que concepções sobre dificuldades de aprendizagem (DAs) possuem as professoras do 

ensino fundamental de escolas públicas de Aracaju/SE? Quais são as medidas adotadas para a 

superação dessas dificuldades (encaminhamentos, intervenção e avaliação)? 

 

3.2 HIPÓTESE 

 

As professoras das escolas da rede pública da cidade de Aracaju/SE apresentam 

limitações no modo de definir e de trabalhar com crianças com dificuldades de aprendizagem e, 

por conseguinte, as estratégias utilizadas são pouco efetivas para a resolução das dificuldades. 

 

3.3 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Analisar concepções e práticas relacionadas às dificuldades de aprendizagem de acordo 

com o relato de professoras da rede pública municipal de ensino de Aracaju/SE. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Caracterizar a formação na graduação e continuada das professoras referentes ao tema 

dificuldades de aprendizagem. 

- Identificar como as professoras definem as dificuldades de aprendizagem e a quais 

fatores atribuem essas dificuldades. 
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- Levantar quais as práticas e medidas que esses profissionais utilizam no atendimento a 

alunos com DAs visando a superação dessas dificuldades.  

- Analisar quais as facilidades e dificuldades relatadas por essas profissionais em relação 

ao trabalho com alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem. 

 

3.4 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Foram entrevistadas oito professoras com ensino superior completo, idade média de 43,7 

anos, sendo que cinco se formaram na UFS (Universidade Federal de Sergipe), dois na UVA 

(Universidade Estadual Vale do Acaraú) e um na UNIT (Universidade Tiradentes). A média 

estimada do tempo que os docentes possuem de formação foi de 12,7 anos. Sua remuneração era 

superior a R$1.020,00 mensais, ou seja, acima do piso salarial nacional dos professores. Dos 

entrevistados, quatro afirmaram receber mais de R$2.041,00 por mês. O tempo de trabalho 

semanal de metade dos entrevistados era de até 20 horas e a outra metade declarou trabalhar 40 

horas. A amostragem foi selecionada pelo critério de conveniência obedecendo aos seguintes 

requisitos: estar lecionando no Ensino Fundamental do primeiro ao quinto ano e concordância 

em participar da pesquisa, com oito professores da rede pública municipal de Ensino 

Fundamental do 1º ao 5º ano.  

 

3.5 PROCEDIMENTOS 

 

INSTRUMENTO 

 

Foi utilizado um roteiro de entrevista semi-estruturado, que é quando as perguntas são 

previamente elaboradas, mas permitem resposta aberta. Houve levantamento dos dados quanto à 

caracterização dos profissionais (idade, sexo, tempo de graduação, titulação, etc.); sua formação 

prévia; as concepções desses profissionais sobre DAs; as práticas de intervenção utilizadas pelos 

mesmos e as facilidades e dificuldades encontradas na sua atuação relacionadas a dificuldades de 

aprendizagem (Anexos  I e II). 
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PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DOS DADOS 

 

 Para a realização da pesquisa foram seguidos os seguintes passos: 1) solicitação à 

diretoria de ensino municipal de autorização para o acesso às escolas e realização das entrevistas. 

Para tanto foram apresentadas cartas de autorização de entrevista da DENSI (Diretoria de 

Ensino) da SEMED (Secretaria Municipal de Educação) ao Coordenador Geral das Escolas 

(anexo IV). Houve contato inicial com o Coordenadores das escolas com o intuito de informá-los 

sobre os objetivos e relevância da pesquisa e solicitar permissão para contatar os professores. 2) 

As entrevistas foram realizadas em seis EMEFs (Escola Municipal de Ensino Fundamental) de 

Aracaju. Foram feitas individualmente e antes do seu inicio solicitou-se a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido por todos os participantes. 

 

PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram analisados mediante análise de conteúdo segundo Bardin (1977). 

Inicialmente procedeu-se a sistematização das temáticas encontradas nas respostas a cada 

questão. No decorrer da análise foram encontradas respostas relacionadas ao mesmo tema em 

questões diferentes do roteiro. Assim, optou-se por apresentá-las em conjunto visando esclarecer 

de modo mais preciso as informações que os professores forneceram sobre os conteúdos 

abordados pelos diferentes tópicos do roteiro de entrevista. As temáticas encontradas foram: 

formação profissional, definição e identificação das dificuldades de aprendizagem, 

procedimentos adotados no trabalho com crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem 

e sugestões para a atuação dos professores. Os resultados são descritos a partir dessas temáticas e 

os professores são identificados por siglas (P1, P2... Pn). 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

    

4.1 FORMAÇÃO PROFISSIONAL: QUALIDADE DA FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL REFERENTE A DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM 
 

Para seis dos oito entrevistados, com relação à formação na graduação houve disciplinas 

que abordaram as dificuldades de aprendizagem. Segundo esses professores as disciplinas da 

graduação contemplaram a promoção de conhecimentos que fornecem esclarecimentos sobre as 

dificuldades de aprendizagem. Entretanto, não apareceram nas falas dos seis professores relatos 

de procedimentos específicos em como lidar com essas crianças. Em geral, durante a entrevista, 

os professores demonstraram certa dificuldade em responder, seja porque diziam ter dificuldade 

para lembrar e demoravam de dois a quatro minutos para responder, ou mesmo tinham dúvidas 

se as disciplinas trataram realmente de dificuldades de aprendizagem como ficou constatado para 

dois dos oito entrevistados que não responderam. 

 

Foi citada como contribuição na fala de P.1 a ampliação das estratégias de trabalho com 

crianças que apresentam DAs e também o desenvolvimento de ações melhor planejadas, como 

ilustrado a seguir. 

 

 P.1: “As disciplinas contribuíram no sentido de ampliar as estratégias de trabalho 

com crianças com dificuldades de aprendizagem.” 

 

 Também houve depoimento de que a formação contribuiu para a descoberta dessa 

problemática, como relata P.2. Este citou que a formação auxiliou a descobrir a realidade sobre 

as dificuldades de aprendizagem.  
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P.2: “Os conhecimentos adquiridos e diálogos durante a minha formação colocou-me 

diante da realidade e as dificuldades sofridas pelas crianças durante seu 

aprendizado”.  

 

Houve também o estudo das noções básicas sobre o desenvolvimento e aprendizagem 

humanos como ilustrado na fala de P.4. As disciplinas na graduação favoreceram que houvesse o 

aprendizado em relação às etapas de desenvolvimento e aprendizagem 

 

P.4: “Dar as noções básicas (Desenvolvimento e aprendizagem de Piaget e Vygotsky). 

 

A respeito da realização de cursos após a formação, sete professores afirmaram ter 

realizado cursos de especialização. Apenas um deles não realizou. Os cursos citados foram: 

Pedagogia Empresarial, Arte e Educação, Direito de Família e Políticas Sociais, Psicologia 

Educacional, Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa. A contribuição desses cursos para a 

atuação na escola com crianças com dificuldades de aprendizagem ocorreu para apenas três 

professores. Dois deles que realizaram o curso de Arte e Educação declararam que a contribuição 

foi “com teatro, dança, música, expressão artística, enfim vários campos para atuar com as 

crianças em sala de aula”. Outro professor que realizou o curso de Psicologia Educacional 

considerou a questão de “trabalhar a auto-estima do aluno, trabalhar em grupo”. Portanto, cinco 

dos sete professores afirmaram que o curso após a graduação contribuiu pouco ou nada para a 

sua atuação com crianças com dificuldades de aprendizagem. 

 

O curso Arte e Educação, citado como tendo contribuído para a atuação com crianças 

com dificuldades de aprendizagem, não está diretamente relacionado à teoria e prática em 

Psicologia Escolar. Assim, o que deve estar ocorrendo são adequações de atividades de teatro, 

dança, música e expressão artística ao trabalho com crianças com DAs. 

 

 Podemos verificar que pela nomenclatura dos cursos realizados a maioria deles não 

aparenta ter relação próxima com as temáticas da educação e dificuldades de aprendizagem, com 
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exceção do curso de Psicologia Educacional. Talvez, por esse motivo a maioria dos professores 

tenha considerado escassa a contribuição desses cursos para a atuação nessa área. 

Em relação as contribuições da formação continuada também não houve especificação da 

aprendizagem sobre procedimentos específicos a serem adotados no trabalho com crianças com 

DAs pelos professores.  

 

Desse modo, segundo esses professores, tanto as contribuições da graduação quando da 

pós graduação ficaram muito aquém do que seria desejável para dar suporte à sua atuação com 

crianças que apresentam DAs. 

 

Para melhorar a formação do professor na graduação para o trabalho com crianças que 

apresentam dificuldades de aprendizagem um dos participantes sugeriu que houvesse mais 

práticas com essas crianças, já que tiveram pouco tempo de estágio.  

 

P.5: “Na graduação é mais teoria que pratica. Melhorar a parte prática 

(experiência), quando você vai para a parte prática você tem um choque.”  

 

Também foi sugerida uma maior quantidade de estudos sobre as pesquisas que são 

realizadas sobre essa temática. 

 

 P.2: “Inicialmente conhecer os vários estudos e pesquisas a respeito, em seguida 

planejar e replanejar a partir da vivencia em sala de aula, buscar atualização 

sempre”.   

 

Em termos de formação continuada, P.6 sugeriu a realização de cursos de reciclagem 

financiados pelo governo, já que nem todos podem arcar com os custos dos cursos de 

especialização.  

 

P. 6: “Curso de reciclagem pela instituição financiado”. 
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Três profissionais responderam de maneira tautológica e um não soube responder. 

 

É interessante notar que metade dos participantes não ofereceram sugestões para 

melhorar a formação em relação às dificuldades de aprendizagem. Marturano (2004) expõe que 

as DAs geralmente aparecem associadas a outros problemas, tais como problemas emocionais, 

de comportamento, e nas relações sociais que muitas vezes ultrapassam o âmbito escolar. Talvez 

por essa razão a temática dificuldades de aprendizagem não esteja tão clara como uma 

necessidade para esses professores. 

4.2. DEFINIÇÃO DE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 

Nota-se o quanto é comum a existência de crianças que de alguma forma não 

acompanham os conteúdos em sala de aula já que todos os professores afirmaram ter encontrado 

crianças com dificuldades de aprendizagem no decorrer do seu trabalho.  

 

Ao serem perguntados sobre o que seriam dificuldades de aprendizagem as respostas 

destacaram aspectos sociais e individuais. Os conceitos apresentados em aspectos sociais são 

apresentados a seguir.  

 

P.2 “As dificuldades em sua maioria acontecem devido ao contexto social em que a 

criança está inserida.” 

 

Nessa resposta, P.2 também se referiu a aspectos econômicos e culturais, tais como baixa 

escolaridade da família que pode influir sobre a dificuldade de aprendizagem.  

 

Outros fatores apontados por eles foram carências relacionadas à família e à ausência de 

psicólogos na escola, como observamos nos relatos a seguir. 

 

  P.4: Despreparo, falta de apoio, falta de recurso, falta de apoio familiar 

 

 P.5: Falta de apoio da família, falta de psicólogo na escola que deveria ter. 
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Também foram encontrados nas respostas aspectos individuais como possíveis causas 

das Das: 

 

  P. 5: “É quando eles tem problemas no processo cognitivo deles , eles não 

acompanham o conteúdo dado em aula 

 

 P. 4: “Tudo que de alguma forma “atrapalha”, impede que haja efetivamente a 

aprendizagem objetivada. Deficiência intelectual.”  

 

Um conteúdo mais freqüente esteve relacionado com o analfabetismo funcional, ou seja, 

a falta de compreensão na leitura (quatro respostas). Alguns desses relatos são ilustrados a 

seguir: 

 

 P.7: “É a dificuldade que cada aluno tem no momento de absorver os conteúdos, de 

aprendê-los no decorrer de cada semestre.” 

 

 P.1 “Dificuldades de leitura, escrita, cálculos” 

 

P.3: “O analfabetismo funcional. Lê, mas não entende o que lê.” 

 

P.6: “O aluno está no norte e a gente no sul. Falta de leitura, é como analfabeto, 

assina o nome, mas não sabe. Falta de compreensão, o aluno está na série e não sabe 

ler, não sabe domínio de tabuada.” 

 

P.8: “Dificuldade de leitura e interpretação”. 

 

Tais respostas apresentam caráter tautológico uma vez que se referem à própria 

dificuldade como explicação para ela mesma, indicando conhecimento pouco aprofundado sobre 

o que sejam dificuldades de aprendizagem. 
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4.3. IDENTIFICAÇÃO DAS CRIANÇAS COM DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM 

 

Quando questionados sobre como costumam identificar as crianças que possuem 

dificuldades de aprendizagem, os professores apresentaram respostas muito variadas. As 

respostas apresentadas estiveram relacionadas ao comportamento das crianças em três dos 

professores (não prestar atenção, agir agressivamente, leitura em sala) ou à utilização de 

procedimentos pelo professor para identificar as dificuldades, cinco deles. 

  

Em relação à identificação das crianças foi citado como um dos fatores o não 

acompanhamento do conteúdo e as próprias dificuldades de leitura e escrita. Também foram 

citados alguns comportamentos tais como agressividade e falta de atenção. Tais comportamentos 

embora possam aparecer em crianças com DAs, não necessariamente estão associados as 

mesmas. Exemplos de respostas dos docentes são expostos a seguir. 

 

P. 5: “Se retraem, se tornam agressivos por não acompanhar o conteúdo. Na faixa 

de 30, uns 5 realmente têm aquela dificuldade de assimilar.” 

 

P. 6: “Fica voando, não se concentra. Está longe, nem procura se situar, perguntar, 

questionar, fica completamente alheio.” 

 

P. 7: “Durante as aulas, já é possível acontecer isso,verifica-se o aluno muito 

distante na hora da explicação, e na hora da avaliação.” 

 

De acordo com os discursos acima foi observado: 

 

As falas dos professores confirmam a análise desenvolvida por Marturano (2004) em seus 

estudos. A autora verificou que as DAs costumam ser percebidas de modo associado aos 
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problemas de comportamento, sociais, ou até mesmo cognitivos, o que revela uma certa 

dificuldade de identificação das mesmas.  

Para os professores participantes dessa pesquisa, o que mais ficou evidente foram os 

comportamentos inadequados dos alunos, já que seis dos oito entrevistados relataram identificar 

as DAs pelos comportamentos e não por indicadores mais específicos relacionados a problemas 

acadêmicos dos alunos. 

 

Com relação aos procedimentos utilizados, cinco professores afirmaram que utilizam de 

alguma forma diagnostica visando a identificação das dificuldades de leitura e escrita, sejam elas 

atividades escritas e orais, testes de sondagens e diagnóstico do CREESE
1
.   Algumas falas 

ilustram essas colocações. 

 

P.1: “Costumo realizar as avaliações de aprendizagem de forma continua através de 

atividades escritas e orais, assim identifico o desenvolvimento de cada criança.” 

 

P.3: “Através de testes de sondagens no começo do ano letivo. Atuo com alunos do 

4º ano e entre eles tem 11 que não sabem ler, faço com eles atividades paralelas para 

aprender.” 

 

P.8: “Lendo alto e individualmente para mim. A leitura era um teste de 

compreensão. Só era lido o que o aluno gostava.”  

 

Observa-se que os professores relatam utilizar atividades buscando identificar o nível de 

compreensão do aluno. Já P.2, além dessas atividades, relatou também proceder a avaliação de 

outros aspectos do aluno, tais como relacionamento com os colegas, comportamento em 

determinada situações. 

 

                                                 
1
 O CREESE é o Centro de Referência em Educação Especial. Essa instituição pública do estado de Sergipe tem 

como funções identificação, avaliação e diagnostico de crianças com necessidades especiais.  
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P.2: “Através do atendimento individual avaliando de forma diagnóstica como ele 

vive, a relação dele com os colegas, nível de leitura, raciocínio lógico-matemática, 

como se comporta diante de situações de independência.” 

As respostas dos professores acima mostram que os mesmos estão realizando estratégias 

variadas para a identificação de crianças com DAs. Entretanto, nenhum deles relatou estar 

desenvolvendo um trabalho sistemático de diagnostico com utilização de instrumentos 

específicos. Nesse aspecto encontram-se algumas dificuldades, como a impossibilidade de 

utilização de instrumentos como testes psicológicos, pois os mesmos são de uso privativo do 

psicólogo
2
. Por outro lado, nenhum deles relatou que poderiam estar utilizando instrumentos que 

são acessíveis também ao pedagogo como é o caso do (RAF) Inventário de Recursos do 

Ambiente Familiar. Este instrumento faz um levantamento das condições familiares e ambientais 

em que as crianças estão estudando, bem como indica um modelo de padrão comportamental 

para facilitar a aprendizagem, tais como horário de estudo, local silencioso, incentivo por parte 

da família etc. 

 

Noronha e Freitas (2005) fizeram um levantamento da freqüência e categorias dos testes e 

técnicas mais utilizadas no psicodiagnóstico de uma clínica-escola e observou que os testes mais 

utilizados são os de personalidade (66,7%) , seguidos dos de inteligência (16,7%), prontidão para 

a alfabetização (8,3%), visomotores (8,3%). Os testes de personalidade mais utilizados foram 

HTP, CAT-A, CAT-H e Zulliger. Os Testes de inteligência mais utilizados nesse levantamento 

foram Matrizes progressivas de Raven, Wisc e Columbia. 

 

Bartholomeu, Rueda e Sisto (2005) utilizaram para avaliação de dificuldade de 

aprendizagem os testes ADAPE (avaliação de dificuldades na aprendizagem da escrita) e Teste 

gestaltico visomotor de Bender, apesar de não serem os mais utilizados, segundo Noronha e 

Freitas (2005). 

 

                                                 
2
 Os testes psicológicos são instrumentos de uso privativo dos psicólogos, com base na lei n 4119/62 (CFP, 2001). 

Esses instrumentos podem ser utilizados com fins diagnósticos em instituições (escolas, empresas, clínicas etc). 
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Padilha, Noronha e Fagan (2007) em sua pesquisa sobre instrumentos de avaliação 

psicológica também constataram que os testes mais utilizados são os de personalidade. 

 

Foi realizada uma pesquisa em 25 de outubro de 2010 no site de pesquisa www.scielo.br 

envolvendo sete artigos de avaliação diagnóstica. Após a pesquisa foi constatado que foram 

utilizados testes diferentes para tratar do mesmo problema de dificuldades de aprendizagem, tais 

como Escala Do Transtorno de Déficit de Atenção / Hiperatividade, WISC III, TDE (Teste de 

Desempenho Escolar), Columbia, Teste de Matrizes Progressivas Coloridas (Raven Infantil). A 

avaliação diagnóstica é muito ampla e não há um detalhamento específico de quais os testes a 

serem utilizados para dificuldades de aprendizagem. Assim, se verifica uma falta de consenso e 

uniformidade no trato dos pesquisadores com as crianças que apresentam dificuldades de 

aprendizagem. 

4.4 PROCEDIMENTOS ADOTADOS NO TRABALHO COM CRIANÇAS 

QUE APRESENTAM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 

Os professores inicialmente foram questionados como identificavam as Dificuldades de 

Aprendizagem das crianças e nas respostas foram verificadas maneiras diversas de observação 

das DAs. Logo após, foi questionado qual o trabalho desenvolvido por eles e pela escola com 

essas crianças.  

 

Sete dos professores afirmaram que comunicam aos pais os problemas que as crianças 

apresentam. 

 

P.1: “Comunico aos pais (...) Peço à família que acompanhe as atividades das 

crianças” 

 

A respeito do trabalho que realizam com a crianças, cinco deles relataram buscar apoio na 

coordenação pedagógica em termos de um encaminhamento. Seis deles realizaram atividades ou 

promoveram uma atenção diferenciada às crianças. Assim, os procedimentos utilizados 

envolveram trabalhar diretamente com a criança e encaminhar os casos de DAs. Apenas um 
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deles relatou contar com um pedagogo que trabalha com essas crianças dentro da escola.  A 

questão que se levanta quanto a essas formas de agir é saber se esses procedimentos são efetivos 

para a superação das Dificuldades de Aprendizagem.  

 

Em relação à atuação direta com a criança, apenas um dos professores especificou a 

atividade realizada como ilustrado na fala de P.8 a seguir. 

 

P.8: “ e treinar mais a leitura” 

 

Os outros cinco afirmaram que “dão” mais atenção ou diversificam as atividades e 

estratégias de ensino através de jogos. 

 

P.5: “Procuro dar um acompanhamento de perto mais individualizado” 

 

P.7: “Procuro dar mais atenção” 

 

P.1: Procuro diversificar as atividades e estratégias de ensino (jogos)” 

 

P.3: “Um trabalho diversificado para facilitar a aprendizagem” 

 

As falas não esclarecem quais são as atividades desenvolvidas nem a sistemática de 

trabalho realizada ao longo do tempo, já que esta não é colocada de forma geral, tal como dar 

mais atenção, acompanhamento de perto, um trabalho diversificado. 

  

Em relação ao encaminhamento cinco professores afirmaram que além de desenvolverem 

um trabalho mais individualizado também encaminham os alunos para a Coordenação 

pedagógica a fim de que a mesma providencie uma solução.  

 

P.1: “Comunico à coordenação pedagógica sobre as dificuldades encontradas” 
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O professor que disse contar com o apoio da pedagoga para o atendimento de crianças 

com DAs não relatou como o trabalho é realizado. 

 

 Outro professor relatou que dependendo do problema que a criança apresente há 

necessidade de um encaminhamento para fora da escola.  

 

P.2: “Depende da dificuldade. Se for uma dificuldade interna da criança procuro a 

pedagoga da escola para que ela encaminhe ao CREESE (Centro de Referencia e 

Educação Especial). 

 

Em relação ao encaminhamento, o fluxograma construído a partir das falas dos 

professores ajudará a entender como se realiza esse processo.  

 

 

Os professores fazem relatórios sobre as crianças “problema”. Desses relatórios constam 

observações dos comportamentos, notas, atenção em sala de aula. Os mesmos são encaminhados 

à Coordenação Pedagógica, que os envia para a Secretaria Municipal de Educação. Esse setor 

concede autorização à escola para encaminhar a criança a uma instituição a fim de que o 

Professores 

 
Coordenação da escola 

SEMED 

Coordenação da escola 

Atendimento da 

criança pelo CREESE, 

CAPS, CRAS 

Coordenação da Escola 
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problema por ela apresentado seja solucionado. Dentre as instituições para as quais as crianças 

podem ser encaminhadas foram citados o CRAS
3
, CREESE

4
 e CAPS

5
. Finalmente, o 

profissional que atendeu a criança fora da escola seja o psicólogo, pedagogo ou médico produz 

um Relatório de Atendimento que é enviado à Coordenação Pedagógica da Escola, que o remete 

ao professor. No decorrer do processo há a perda do contato com o trabalho que está sendo 

realizado com a criança fora da escola, só tendo o acesso ao um relatório final. 

 

Nas entrevistas constatamos que cinco dos oito entrevistados afirmaram que já 

encaminharam alunos com dificuldades de aprendizagem. Porém apenas quatro relataram as 

instituições a que as crianças foram encaminhadas. Nenhum deles relatou acompanhar a 

evolução do caso após o encaminhamento a essas instituições. 

 

A descrição dos professores coloca um conjunto de procedimentos burocráticos que, na 

prática, colocam o professor à parte do processo de encaminhamento e de atendimento da criança 

com dificuldade de aprendizagem. Se por um lado o exime da responsabilidade de resolver a 

dificuldade da criança, por outro lado não lhe permite participar diretamente da solução do 

problema, pois não há uma parceria direta entre a equipe técnica que está fora da escola e o 

professor. Assim, possivelmente a situação da criança com dificuldade de aprendizagem acabe 

parecendo insolúvel, já que os encaminhamentos adotados não costumam ser acompanhados, ou 

seja, não são feitos contatos com os profissionais que estão trabalhando com a criança. Ao final 

do processo os professores relatam receber um mero relatório. Além disso, houve relato que 

muitos pais não tem tempo ou dinheiro para arcar com os custos de deslocamento para que a 

criança tenha outro atendimento afora o da escola.  

 

P. 5: “Uns a mãe não tem interesse, às vezes trabalha.” 

                                                 
3
 O CRAS (Centro de referencia da assistência social) é uma unidade pública estatal, que atua com famílias e 

indivíduos em seu contexto comunitário, visando a orientação e fortalecimento do convívio sócio-familiar. 
4
 O CREESE (Centro de Referência em Educação Especial). O CREESE identifica, avalia e diagnostica alunos com 

necessidades especiais. 
5
 O CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) é uma instituição pública que tem por objetivo oferecer atendimento à 

população, realizar o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, 

exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários.   
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P.6: “A resposta é minha mãe não vem porque não tem tempo, a maioria é diarista.” 

 

Assim, segundo os professores, os procedimentos que estão representados no fluxograma 

não funcionam. Tal situação apresenta-se bastante desestimuladora. 

 

 Foi constatado que há falta de uma equipe técnica nas escolas que possa atender essas 

crianças, o que indica que esse seja o grande problema enfrentado pelas escolas municipais de 

educação fundamental no trato dessa demanda. Assim, o não atendimento da criança com 

dificuldade de aprendizagem na própria escola é sem sombra de dúvida a grande falha no 

trabalho a ser desenvolvido com as essas crianças.  

 

Poder-se-ia pensar que o coordenador pedagógico poderia assumir o papel de articular 

uma equipe que fizesse tal atendimento. Entretanto, observações casuais do pesquisador, feitas 

por ocasião da realização das entrevistas, revelaram que os coordenadores estavam sempre 

ocupados com diversos tipos de demanda por parte dos alunos, professores e até dos pais. Essa 

situação pareceu inviabilizar outros tipos de atuação desse profissional. 

 

4.5 DIFICULDADES E FACILIDADES ENCONTRADAS NO 

TRABALHO COM AS CRIANÇAS QUE APRESENTAM 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 
  

 As informações sobre as dificuldades encontradas pelos professores na sua atuação com 

as crianças que apresentam DAs são bastante reveladoras. Dentre elas, estão seu próprio 

despreparo, a falta de psicólogo na escola e a falta de apoio por parte da escola e das famílias 

como as mais frequentes. 

 

 Algumas falas dos professores que ilustram essa realidade são apresentadas a seguir: 

 

P.3: ”...trabalhar com essas crianças é muito solitário” 
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P.8: Compreensão dos colegas para incentivar mais a leitura 

P.4: Despreparo, falta de apoio, falta de recurso, falta de apoio familiar 

 

P.5: Falta de apoio da família, falta de psicólogo na escola que deveria ter. 

 

 A dificuldade de aprendizagem de alguns alunos acaba por repercutir em outros aspectos 

do trabalho do professor como mostra o relato abaixo: 

 

P. 7: Como são poucos que apresentam dificuldades, o que é negativo, é o 

impedimento de avançar os conteúdos com os demais alunos. 

 

Neste último caso as crianças com DA podem vir a serem penalizadas pelo seu problema 

uma vez que “atrapalha o andamento da turma”. 

 

Os professores também relataram encontrar facilidades no trabalho com crianças como 

mostram os relatos a seguir: 

 

P.3: “Temos bons livros e excelentes pensadores” 

 

P.8: “ter livros e afetividades das professoras” 

 

P.5: “No meu caso afetividade conta muito a favor. É uma idade gostosa que eles são 

carinhosos, eu gosto, eles me chamam de mãe de vez em quando tia.” 

 

Em termos acadêmicos a única facilidade apontada se referiu ao material didático. A 

afetividade apareceu em dois dos relatos e não foi relacionada com qualquer procedimento de 

ensino que pudesse ser utilizado para ajudar a criança a superar suas dificuldades. 

 

Cinco deles não apontaram facilidade. Assim, os relatos indicam que não há falta de 

material didático e os problemas podem estar relacionados à falta de preparo para esse trabalho, 
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bem como a ausência de uma equipe funcionando dentro da escola para atender essas crianças 

com DAs e a falta de apoio dos pais. 

 

Os professores sugeriram algumas medidas para melhorar o trabalho feito pela escola 

com crianças que possuem dificuldades de aprendizagem. A seguir encontram-se sugestões 

apresentadas pelos professores.  

 

P.3: “Depende de uma equipe específica. Com a opinião do psicólogo, dificuldades 

afetivas, para entender essas questões. Esses outros meios a gente não tem aqui. 

Esses profissionais precisariam estar próximos. Nós temos materiais, livros, filmes, 

muita coisa legal!” 

 

P.5: “A necessidade de um acompanhamento especializado na escola.” 

 

Também foi sugerido o trabalho em parceria com o professor. 

 

P.7: “O trabalho deverá ser acompanhado por um profissional técnico, ou seja, um 

psicólogo, que possa se somar ao professor e vencer tais dificuldades.” 

 

Um dos professores deu como sugestão um tipo de atividade:  

 

P.8: “Hoje eles dão livros, teve um ano que deram dicionário para todos os alunos, 

mas eles não usam, não trazem à sala de aula. Fiz um cordão da leitura em sala de 

aula que funcionou na escola.” 

 

Esse depoimento confirma a informação de que na escola pública municipal de Aracaju 

possivelmente não há problema quanto à disponibilização de material didático escolar e sim 

quanto aos recursos humanos para o atendimento das crianças com DAs. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Considera-se que este tipo de trabalho é socialmente relevante por possuir implicações 

para o desenvolvimento da criança, na medida em que também converge para uma análise das 

condições de formação dos profissionais que podem influenciar na maneira como eles trabalham 

com as crianças que possuem esse problema. 

 

Não houve nas respostas dos professores referência aos aspectos da escola que poderiam 

estar relacionados ou favorecendo o aparecimento de dificuldades de aprendizagem, tais como 

metodologia de ensino, proposta pedagógica, relação professor-aluno, relação aluno-aluno. As 

definições apresentadas sobre o que seriam dificuldades de aprendizagem indicam que a escola e 

sua dinâmica estão ausentes na conceituação dos professores em relação às dificuldades de 

aprendizagem. O único momento em que a escola é citada se refere à ausência de um 

profissional especializado que deveria estar trabalhando com essas crianças, pois na escola não 

existe uma equipe técnica especializada para atender esses casos que são encaminhados para fora 

da escola. 

 

O psicólogo foi apontado pelos professores como um técnico possível para atuar com as 

crianças com DAs na escola. Entretanto, Campos (2007) expõe em seus estudos sobre a 

formação do psicólogo escolar que há falta de preparo dos mesmos na graduação. Segundo esse 

autor, não há uma valorização dessa área de atuação dentro do curso de psicologia. 

 

Foi descrita uma sistemática nas iniciativas dos professores em relação às crianças que 

possuem DAs, que é a comunicação aos pais e a coordenação pedagógica da escola. Porém não 

foi constatada a existência de uma equipe de profissionais dentro da escola que pudessem estar 

trabalhando com o diagnóstico e com o planejamento de intervenções apropriadas para cada 

caso. 

 

Os fatores mais comuns de identificação das dificuldades de aprendizagem pelos 

professores foram a falta de atenção, a agressividade e as dificuldades de leitura e escrita, o que 
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sugere que alguns dos alunos apresentam analfabetismo funcional. Não houve relato da 

utilização de técnicas e procedimentos sistemáticos para a identificação mais precisa de DAs. 

Como foi visto na literatura, há uma série de instrumentos padronizados utilizados para a 

identificação de DAs, porém esses são em sua maioria de uso privativo do psicólogo. Dentre eles 

podem ser citados o ADAPE, TDE, WISC III, WISC IV, RAVEN entre outros. O único 

instrumento que não apresenta essa restrição é o RAF, que pode auxiliar o professor na 

identificação de fatores do ambiente familiar que possam estar favorecendo o aparecimento da 

DA. 

 

Quanto à formação na graduação os professores tiveram disciplinas que propiciaram a 

inserção da temática dificuldades de aprendizagem na atuação profissional futura, seja no sentido 

de ampliar as estratégias de trabalho com essas crianças ou com o estudo sobre desenvolvimento 

e aprendizagem. Os professores também possuíam especialização em diversos cursos o que 

indica que buscaram atualização, porém não uma especialização que trabalhasse procedimentos e 

conhecimentos na área de dificuldades de aprendizagem.   

 

Foi constatado na entrevista sobre os dados sociodemográficos, que cinco dos professores 

possuíam mais de três anos de atuação na escola. E mesmo esses professores supostamente mais 

experientes relataram ter uma postura diferenciada mais sistemática no seu trabalho com as 

dificuldades de aprendizagem. Esse resultado aponta a necessidade de apoio da escola para 

resolver esse problema. Os procedimentos de comunicação aos pais e à coordenação pedagógica 

além da atuação direta com as crianças através de uma maior atenção, diversificação das 

atividades e reforço na leitura e escrita, segundo os professores, não são suficientes para a 

melhoria das dificuldades que a criança apresenta e para eles parece imprescindível que haja uma 

equipe técnica dentro da escola trabalhando com esses casos. 

 

É revelador que algumas das dificuldades de aprendizagem poderiam estar relacionadas, 

em grande parte, às condições de ensino no Brasil, pois foi verificado que as notas do IDEB 

(Indice de Desenvolvimento da Educação Básica) são muito baixas nas escolas públicas, 
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permanecendo inferior a cinco durante os últimos seis anos. A formação dos professores precisa 

ser melhorada, juntamente com a remuneração.  

 

Nessa pesquisa ficou clara a questão de como a DA é multifatorial, envolvendo desde 

aspectos cognitivos, comportamentais, ambientais, maturativos e escolares. Logo, a dificuldade 

de aprendizagem não pode ser encarada como um problema apenas do aluno, pois deve-se evitar 

a culpabilização do mesmo, que já sofre baixas na sua auto-estima e reconhecimento dos 

professores. É necessário esclarecer os professores de que a dificuldade de aprendizagem pode 

ser permeada de uma série de problemas familiares, nutricionais, motivacionais e inclusive de 

maturação biológica para que não se cometa o erro de avaliar o aluno como incapaz. Nesta 

pesquisa ainda foi freqüente na fala dos professores a atribuição da dificuldade de aprendizagem 

as características da criança tais como indisciplina e falta de atenção, o que por si só parece 

indicar que os professores não avaliam outros fatores que podem estar interferindo no 

aprendizado. Mesmo porque a dificuldade pode ser superada se houver estímulos apropriados em 

casa e na escola minimizando as conseqüências devastadoras na auto-estima e nas relações 

interpessoais na escola.  

 

As diversas definições sobre dificuldades de aprendizagem encontradas na literatura 

mostraram um ponto de convergência ao apontarem o baixo desempenho escolar em relação ao 

esperado para determinada idade e nível escolar como indicador das dificuldades de 

aprendizagem. A literatura mostra uma variedade de termos referentes a essa temática. Assim, há 

entre os autores mudanças de enfoques, sejam motivacionais (BURUCHOVICH, 2009); 

maturacionais Smith e Strick (2001); ambientais Marturano (2004); comportamentais Brazelton 

(1994); nutricionais e culturais (Patto, 1981) etc. Logo, a discussão sobre esse objeto de estudo 

tão complexo nos remete a reconhecer que as diversas abordagens discutidas até aqui fornecem 

informações e dados muito úteis ao profissional que deseja explorar essa temática, pois as 

mesmas são complementares entre si, e talvez, essa seja a maior riqueza de uma pesquisa de 

mestrado e da atuação profissional, a “soma de saberes”. 
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Conclui-se que através da discussão das funções dos professores na escola em relação às 

DAs é importante apoiá-los no seu trabalho com conhecimentos que os enriqueçam no 

entendimento das “dificuldades de aprendizagem” e no trabalho com as mesmas.  
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ANEXOS 
 

ANEXO I  

(DADOS DEMOGRÁFICOS) 

 

Universidade Federal de Sergipe 

Núcleo de Pós-Graduação em Psicologia Social 

 

 Dados Sócio-Demográficos de Professores 

 

1. Idade_____________                   2. Sexo            F(   )         M(    ) 

 

2. Nível de formação: (    )ensino fundamental completo  (    )ensino médio completo  (   ) ensino 

superior incompleto         (    ) ensino superior completo 

 

3. Universidade em que se formou:  (   ) pública   (   )particular       

Nome da Universidade_________________  

Curso em que se formou: 

Tempo de formado______ 

4. Cargo que ocupa na escola: 

 

 

      5. Quanto tempo atua na escola?  (   ) 0 a 2 anos  (     ) 3 a 5 anos    (     ) 6 a 10 anos    (    ) 11 a 

15     (    ) 16 a 20           (     )21 anos ou mais 

 

6. Qual sua remuneração mensal atuando na escola? 

(    ) 510-1020 reais   (    ) 1021-2040    (    ) 2041- 3060     (    ) Mais de 3060 reais 

 

4. Quantas horas por semana o senhor(a) atua na escola? ___________ 

7.1  Atua em outra escola ou local de trabalho?     (     )sim     (     )não 

Em caso afirmativo quantas horas por semana? 
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Formação Profissional ou continuada 

8.1 Em sua formação na graduação houve disciplinas que abordaram as dificuldades de  

aprendizagem? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

8.2 Em caso afirmativo você considera que as disciplinas contribuíram para a sua atuação 

profissional na escola. Explique de que modo contribuíram? 

 

9. Após a graduação você fez outro curso:  (  )sim   (   )não  

 

9.1 Se fez, qual(is) foi(ram)? 

 

Nome do curso Tipo de curso 

(especialização, 

extensão, 

aperfeiçoamento 

mestrado, 

doutorado, etc) 

Instituição Ano de 

conclusão 

Carga 

Horária 

     

     

     

     

 

9.2 Houve alguma contribuição dessa última formação para atuar com crianças que possuem 

dificuldades de aprendizagem?  

 

(   )sim      (    )não 

 

De que forma o curso contribuiu para sua atuação na escola com crianças com dificuldades de 

aprendizagem? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

9.3 O senhor(a) teria sugestões para melhorar sua formação como (professor, orientador 

educacional, psicopedagoco) para atuar com dificuldades de aprendizagem? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ANEXO II  

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFESSORES
6
 

 

1. O senhor(a) tem encontrado no decorrer do seu trabalho crianças com dificuldades de 

aprendizagem ? 

 

 

2. O que são dificuldades de aprendizagem para a senhor(a)? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Especificar___________________ 

                  ___________________ 

 

3.     Como o senhor(a) costuma identificar crianças com dificuldades de aprendizagem? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3.1 Uma vez identificada a criança que apresenta dificuldades de aprendizagem na escola: O que 

o senhor(a) faz?  

 

Em relação a criança______________ 

O que o senhor(a) faz? 

Atividades_____________ 

 

Utiliza instrumento padronizado?_____________________ 

Trabalha em equipe?  (   ) sim  (    ) não 

Como se dá esse trabalho? 

 

Em relação a família_____________  

O que o senhor(a) faz? 

Atividades_____________ 

 

Utiliza instrumento padronizado?_____________________ 

Trabalha em equipe?  (   ) sim  (    ) não 

Como se dá esse trabalho? 

 

Em relação a equipe da escola____________ 

O que o senhor(a) faz? 

Atividades_____________ 

                                                 
6
 A monografia de Vanda (2005) serviu de referência na elaboração de algumas perguntas desse questionário.  
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Utiliza instrumento padronizado?_____________________ 

Trabalha em equipe?  (   ) sim  (    ) não 

Como se dá esse trabalho? 

 

 

4- Após realizado o trabalho na questão anterior é feito algum tipo de encaminhamento com a 

criança com dificuldades de aprendizagem? 

 

(  )sim  (  )não 

 

4.1 Em caso afirmativo: 

 

(    ) instituição. Qual__________   

(    ) profissional. Qual_____________ 

 

5. Após a intervenção, você tem verificado se houve algum tipo de melhora na superação da 

dificuldade? De que modo? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. O(a) senhor(a) se sente preparado(o) para trabalhar com crianças que possui dificuldades de 

aprendizagem? 

 

Muito preparado(a)   Razoavelmente preparado(a)  

Pouco preparado(a)   

 

7. Quais as facilidades e dificuldades que você tem encontrado em seu trabalho na escola com 

crianças que apresentam DAs? 

 

Dificuldades Facilidades 

  

  

  

  

  

 

 

8. Possui alguma sugestão para melhorar a atuação do professor com crianças que possuem 

dificuldades de aprendizagem? 
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ANEXO III  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
Universidade Federal de Sergipe 

Núcleo de Pós-Graduação em Psicologia Social 
 

PROJETO DE PESQUISA 

Concepções de Professores da Rede Pública de Ensino Sobre Dificuldades de Aprendizagem 

no Contexto Escolar  
 

 

OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Identificar concepções e práticas relacionadas a dificuldades de aprendizagem de profissionais da 

área pedagógica atuantes na rede pública e privada de ensino. 

 

PROCEDIMENTOS ADOTADOS 

 

Será utilizada uma entrevista estruturada para levantamento dos dados quanto à caracterização dos 

profissionais (idade, sexo, tempo de graduação, titulação, etc.); os conhecimentos desses profissionais 

sobre Dificuldades de Aprendizagem; questões referentes às práticas de intervenção utilizadas pelos 

profissionais e facilidades e dificuldades encontradas pelos mesmos na sua atuação   

                                                  

Alan Magno Matos de Almeida 

Pesquisador 

                                                                               

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro que os objetivos da pesquisa acima escritos me foram lidos e explicados pelos 

responsáveis e que concordo em participar da mesma.  

 Estou informado(a) de que, se houver qualquer dúvida a respeito do andamento da pesquisa  terei 

total liberdade para perguntar ou me recusar a continuar participando da mesma.  

 Também estou informado (a) que : 

              a) Não serei obrigado(a) a realizar nenhuma atividade para a qual não me sinta disposto(a);  

 b) Meu nome e dos demais participantes da pesquisa, não serão divulgados; 

 c) As informações individuais não serão divulgadas;  

 d)Os responsáveis deverão fornecer informações sobre a pesquisa quando forem solicitadas;  

 e) Os participantes da pesquisa podem solicitar que suas informações sejam excluídas da 

pesquisa;  
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 Ao assinar este termo, passo a concordar com a divulgação das informações da pesquisa em 

ambientes acadêmicos, desde que respeitadas as condições acima, que me foram explicadas. 

 O pesquisador responsável por este projeto de pesquisa é o Psicólogo Alan Magno Matos de 

Almeida, que pode ser contatado pelo e-mail alanmma@ibest.com.br ou pelo telefone : (79)91315912. 
Aracaju, ............... de .............................. de 2010 

 

Participante ........................................................................Pesquisador.............................. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:alanmma@ibest.com.br
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ANEXO IV  

CARTA DE APRESENTAÇÃO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS 

 
Universidade Federal de Sergipe 

Núcleo de Pós-Graduação em Psicologia Social 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS 

 
Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, (data) de outubro de 2009. 

 

Ilmo(a). __________________________ 

Diretor(a) de Ensino da Secretaria Municipal de Educação de Aracaju/SE 

 

Prezado(a) Senhor(a) 

 

Venho por meio desta solicitar autorização para realizar uma entrevista com os professores que 

trabalham na rede municipal de ensino. Tal entrevista fará parte de uma pesquisa de dissertação 

de mestrado que está sendo realizado por Alan Magno Matos de Almeida, sob minha orientação, 

junto ao Núcleo de Pós-Graduação em Psicologia Social da Universidade Federal de Sergipe 

(NPPS/UFS). 

Certa de contar com sua valiosa colaboração, coloco-me à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

 

_____________________________ 

Profa. Dr(a) Maria Benedita Lima Pardo 

Professora Orientadora do NPPS/UFS. 


