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RESUMO 

 
 

Este trabalho visa investigar as concepções de professores acerca das dificuldades 
de aprendizagem. Mas tal investigação terá caráter comparativo à medida, que via 
entrevista semi-estruturada, conversar-se-á com quatro professores, dois formados 
em pedagogia e dois habilitados para lecionar no Ensino Fundamental II, nas 
disciplinas de português e matemática. Com tal entrevista intenciona-se saber no 
que a formação inicial afeta ou não o trabalho do professor com alunos com 
dificuldades de aprendizagem. Para tanto, procurar-se-á saber como tais 
professores enxergam os alunos com DA e qual tipo de trabalho acreditam ser o 
melhor para auxiliar no desenvolvimento individual do aluno com tal necessidade.  
Os resultados apontam que a formação das quatro professoras não as respaldam 
suficientemente no conceito de dificuldades de aprendizagem, elas acabam 
considerando que se conscientizaram acerca do assunto na própria escola, por meio 
do convívio com o corpo docente e equipe pedagógica. Observa-se que as 
professoras, de uma maneira geral, enxergam as DA como sendo algo relacionado à  
desorganização, mau comportamento ou desânimo do aluno. Assim, o trabalho, 
apesar do problema da definição acerca da problemática estudada, mostra que as 
professoras precisariam de maior apoio para a realização de um trabalho peculiar 
com o aluno com dificuldade de aprendizagem. Dessa forma, a pesquisa com 
relação às concepções dos professores acerca das dificuldades de aprendizagem 
mostra que, embora, hoje, se proponha uma escola inclusiva, os docentes, a partir 
da formação inicial não estão preparados para acatar a nova ordem no quesito 
dificuldade de aprendizagem. Além disso,na formação continuada, talvez por falta de 
embasamento teórico ou supervalorização de (pré) conceitos, o professor não vê  
significado nos estudos que abordam o tema. O estudo não se esgota nessa 
investigação, pois há muito que trabalhar sobre a temática tanto do ponto de vista do 
professor, da equipe pedagógica, como do aluno que precisa de ajuda.  
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1 INTRODUÇÃO 

O tema “dificuldades de aprendizagem” foi escolhido devido à 

formação inicial da aluna acadêmica, que cursou Letras na Universidade Estadual 

de Londrina, tendo finalizado o curso em 2002. Ao cursar Pedagogia (2009) uma das 

questões que se salientaram foram as disciplinas de Psicologia do curso, pois pode-

se verificar o quanto, durante 10 anos de trabalho em sala de aula após a formação 

inicial, faltaram estudos advindos dessa área. Dessa forma, a curiosidade inicial 

apontou para saber o que professores formados em Pedagogia e os professores de 

Português e Matemática sabiam sobre as dificuldades de aprendizagem, então, 

buscou-se conhecer tal tema para assim começar a investigação com os 

professores. 

Essa problemática, “dificuldades de aprendizagem”, chama atenção 

por, ainda hoje, os estudiosos não chegarem a uma única definição acerca de tal 

problemática. O olhar para o professor acabou sendo escolhido já que o seu 

trabalho está ligado ao seu entendimento em relação às necessidades do aluno. 

Dessa forma, considera-se relevante conhecer as concepções do professor acerca 

das DA. 

Conhecer todo o desenrolar histórico do campo de pesquisa sobre 

Dificuldades de Aprendizagem (DA) mostra o quanto elas perpassam pelo 

entendimento do homem pesquisador, bem como do homem comum, que no 

decorrer do tempo passa a reconhecer a presença das DA. Esse percurso 

contempla várias perspectivas das DA, entre elas há modelos de abordagens às DA 

feitas por médicos (fisiologistas, neurologistas, psiquiatras), por psicólogos 

(cognitivistas, clínicos, psicolinguistas, psicoterapeutas, psicopatologistas, 

desenvolvimentistas); pelo campo social (sociólogos, ecologistas, economistas, 

culturalistas); e pelo campo educacional (educadores, pedagogos, professores, 

terapeutas, reeducadores). O mesmo estudioso aqui considerado, Fonseca (1995), 

ao analisar as várias perspectivas de estudos das DA, pondera que são muitos os 

estudos que se importam com essa área, o que traz teorias controversas e algumas 

que se complementam, sendo que muitas não têm aplicabilidade educacional. No 

entanto, tem-se que lembrar que os estudos sobre alteração cerebral são 
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importantes, que, segundo Sisto (2007), servem para explicar as considerações 

feitas sobre as dificuldades de aprendizagem no decorrer do tempo. 

Quando se fala no entendimento das DA do homem comum quer-se 

dizer que em 1963, um grupo de pais, em Chicago, se reúne e questiona que seus 

filhos não têm nada, mas não aprendiam a ler.  Alguns pesquisadores se posicionam 

a tal indagação, nesse sentido as investigações na área se aquecem, trazendo, 

como já mencionado anteriormente, enfoques de diversos profissionais interessados 

na área das DA.  

Além disso, é preciso considerar que o homem comum também 

passa a falar mais sobre as DA à medida que as sociedades vão se desenvolvendo. 

Nos séculos XIII a XIV a entrada na escola se dava aos 13 anos, já, no século XV, 

os jesuítas estabeleceram a entrada para a escola aos 7 anos, e lançaram as 

“classes de nível” que atendiam crianças de 8 e  adultos de 24 anos. No século XVII 

(reinados de Luís VIII e Luís XIV) as crianças devem entrar para a escola aos 5 e 

aos 9 anos. O século XVIII, sob influências das ideias filosóficas de Rousseau e de 

Diderot, há a defesa da escola para todos, nos séculos posteriores essa ideia se 

expande, sendo certos níveis de ensino obrigatórios perante a lei. Mediante a esse 

contexto, percebe-se que havia mais crianças, mais gente nas escolas, trazendo 

assim certos processos de inadaptação, pois certos métodos de ensino serviam para 

a maioria, porém aqueles que não se adaptavam ao método “comum” passavam 

pela seleção e segregação (FONSECA, 1995). 

 Mas essa situação de inadaptação ao processo de ensino e/ou 

aprendizagem não pode tornar-se normal aos olhos daqueles que se dedicam à 

Educação, àqueles que pesquisam sobre o desenvolvimento do ser humano, 

àqueles de áreas integrantes ao entendimento das DA, bem como aos próprios 

indivíduos e suas famílias que sofrem com tal problema. Tendo percebido que as 

investigações na área ainda continuam avançando, e necessitando de definições 

mais acertadas, propõe-se, neste trabalho, conhecer as concepções dos professores 

acerca das dificuldades de aprendizagem” restringindo a investigação pertinente a 

esse trabalho ao olhar de dois professores das séries iniciais, formados em 

Pedagogia, e dois professores do Ensino Fundamental II, os quais são habilitados 

nas licenciaturas de Letras e Matemática. 
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2 DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

2.1 O PERCURSO HISTÓRICO DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 

O campo das dificuldades de aprendizagens possui uma importante 

evolução histórica em seus estudos. Todo o desenrolar histórico desse campo de 

pesquisa mostra o quanto as DA perpassam pelo entendimento do homem 

pesquisador, bem como do homem comum, que no decorrer do tempo passa a 

reconhecer a presença das DA. Esse percurso de estudos sobre alteração cerebral, 

segundo Sisto (2007) serviu para explicar as dificuldades de aprendizagem. Dessa 

forma, faz-se necessário esboçar o percurso histórico desse campo de pesquisa. 

Osti apud Lopera (2004, p. 52), ao estudar  a retrospectiva histórica 

das dificuldades de aprendizagem, menciona os enfoques que tal temática ganhou 

no decorrer do tempo:  

 

as teorias  mais unidimensionais (Bender 1957, Frostig 1964, Wepman 
1971) explicavam as dificuldades de aprendizagem baseando-se em um só 
fator ou na combinação de dois elementos, consideravam que as 
dificuldades de aprendizagem se originavam por deficiências perceptuais na 
discriminação e memória visual. No modelo interacionista (Adelman 1971 
apud Lopera 1983) o problema era explicado como sendo resultado do 
cruzamento de variáveis orgânicas e ambientais. Numa outra perspectiva, 
cuja explicação provém da informática e da psicologia cognitiva, a 
dificuldade de aprendizagem era explicada refereindo-se às dificuldades  
como irregularidades no processo de integração da informação, juntando a 
incidência de tarefas inapropriadas à ansiedade que geralmente as 
acompanha. 

 

Nesse sentido, as teorias unidimensionais estavam ligadas a uma 

visão unidimensional, o que se encaixa nas teorias de organização neurológica. 

Dentro dessas, pode-se mencionar estudos em diversas perspectivas como aponta 

Fonseca (1995, p.9-44): perspectivas lesionais cerebrais (Alfred Strauss e Heins 

Werner); perspectivas perceptivo-motoras das DA (William Cruickshank, Newell 

Kephart, Gerald getman, Ray Brach, Marianne Frostig, Glen Doman e Carl 

Delacato); perspectivas da linguagem (Samuel Orton, Katrina de Hirsch, Samuel Kirk 

e Helmer Myklebust); perspectivas neuropsicológicas das DA (Arthur Bemton e 

Ralph Reitan). 

Strauss e Werner, baseando-se em estudos com adultos 

acidentados pela guerra, passam a estudar crianças com lesões cerebrais. O 
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primeiro pesquisador, nessa direção de estudo, faz 

 

 a distinção entre deficientes mentais endógenos (indicando uma deficiência 
mental devido a fatores familiares) e deficientes mentais exógenos 
(indicando uma deficiência mental devido a déficits neurológicos provocados 
por doenças pré, peri ou pós-natais, originando conseqüentemente, lesões 
cerebrais de vários tipos) (FONSECA 1995, p. 13). 

 

De acordo com Fonseca (1995), a partir de tal diferenciação, Werner 

e Strauss compreendem os dois tipos de indivíduos e destacam que crianças 

deficientes mentais exógenas têm certa desorganização das funções perceptivo-

motoras, das visuomotoras e auditivo-motoras; dificuldades na atenção seletiva, não 

sabendo discriminar estímulos relevantes e irrelevantes; comportamentos mais 

desinibidos, descontrolados, impulsivos associados, posteriormente, à 

hiperatividade. Os dois estudiosos apontam que lesão orgânica não é medicamente 

tratável, então, deve-se apoiar o desenvolvimento dessas crianças, lidando com o 

controle de envolvimentos superestimulados na educação delas, isso ajudará a 

exercitar o controle voluntário. Esses autores, embora pioneiros nos estudos das 

DA, ajudam por conceberem que é necessário tratar as DA no campo da psicologia 

do desenvolvimento a sombra de comparações entre crianças ditas normais e as 

deficientes mentais. 

A perspectiva perceptivo-motora das DA é acreditada por estudiosos 

que defendem a perspectiva perceptivo-motora integrada como meio de intervenção 

das DA. Pode-se citar Kephart, o qual diz que devido à grande proporção entre 

córtex associativo e o sensorial, é possível ter-se comportamentos muito complexos, 

mas isso só acontece quando se tem comportamentos cumulativos elementares. 

Considera-se, portanto, que funções intelectuais superiores, por exemplo, a 

simbolização e a conceitualização, são dependentes de aquisições perceptivo 

motoras (FONSECA, 1995). 

Já a perspectiva da linguagem  tem como uma das importantes 

referências Samuel Orton. Ele observou 125 crianças, casos clínicos, que 

apresentavam dificuldades na leitura devido à variabilidade fisiológica no 

estabelecimento da dominância cerebral, chamou o problema de estrefossimbolia, o 

que equivale às alterações de símbolos, por exemplo, a inversão de letras. Ele 

também considerava que indivíduos com QI entre 70 a 79 são pessoas com 

dificuldades de leitura. Sugeriu que o tratamento fosse intervenção precoce e 
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intensiva. Com o seu trabalho ele funda a Sociedade Orton de Dislexia, que publica 

artigos tratando das dificuldades de aprendizagem da leitura e escrita. Essa situação 

seria a primeira organização do campo DA (SISTO, 2007). 

 A OS (Orton Dislexia) localiza-se em vários pontos da América do 

Norte e é predominantemente científica. Para cada caso procurava-se sugerir um 

processo de aprendizagem, não sendo assim uma Instituição propagandista ou 

reducionista no sentido de defender um sistema reeducativo oficial. Visava-se  a 

investigação dos meios de prevenção e identificação  precoces  nos campos: 

diagnóstico, intervenção pedagógica ou  das dislexia ou DEL (Dificuldades 

Específicas da linguagem). As causas mais relevantes para as DEL, em se tratando 

da OS, são: atraso na aquisição das primeiras palavras, fala inadequada, dificuldade 

de aprendizagem e de memorização das palavras impressas, inversões e rotações 

na escrita e omissões e substituições na leitura, repetição de erros ortográficos, 

problemas de lateralização e dominância cerebral, confusão em seguir instruções e 

direções no espaço e no tempo – direita/esquerda, ontem/amanhã, dificuldade em 

encontrar o termo correto na língua falada, escrita ilegível e incompreensiva  

(FONSECA, 1995). 

É importante lembrar que em 1963, um grupo de pais, em Chicago, 

se reúne e questiona que seus filhos não têm nada, mas não aprendiam a ler. Kirk 

se posicionou nesta reunião que estas crianças não tinham deficiências como a 

cegueira, a surdez e a mental, mas tinham transtorno no desenvolvimento de 

habilidades para a interação social. Esse fato é conhecido como uma conquista, pois 

as dificuldades de aprendizagem ganham relação com a Educação Especial, tendo 

assim a criação de programas para atender a necesidade desse grupo com DA. Kirk 

é considerado, então, o pai do campo dificuldades de aprendizagem e “construiu um 

modelo teórico do funcionamento psicolinguístico lançando mão de processos 

receptivos, associativos e expressivos, relacionados aos aspectos visomotor e 

auditivo-motor, considerando os níveis automático e representativo” (Sisto, 2007, p. 

27). Tal modelo foi questionado por Hammil e Larsen, os quais ressaltaram a 

importância do treinamento instrucional das habilidades fonológicas (FONSECA, 

1995).  

 Kirk apud García (1998, p. 08) aponta a primeira definição sobre 

DA, diz ele que as causas dessa problemática está na disfunção cerebral, ou em 

uma alteração emocional-condutual, o que acarreta retardamento, transtorno ou 
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desenvolvimento lento na fala, na escrita, na linguagem, na leitura, na aritmética  ou 

em outras áreas (Kirk apud García,  1998). Mais adiante Kirk remodela a definição 

acerca da problemática da aprendizagem e ganha apoio do NACHC (National 

Advisory Commitee on Handicapped Children foi criado pelo Bureau of Education for 

the Handicapped dentro da U.S. Office of Education – USOE). Assim, a definição 

traz que crianças com DA têm o transtorno em uma ou mais habilidades referentes 

aos processos psicológicos básicos na compreensão da língua escrita ou falada. 

Esse fato pode revelar-se em problemas de audição, do pensamento, da fala, da 

leitura, da escrita, da silabação ou da aritmética. Eles também incluem handicaps 

perceptivos, lesão cerebral, disfunção cerebral mínima, dislexia, afasia do 

desenvolvimento. Mas não se inclui, nesse sentido, handicaps visuais, auditivos ou 

motores, retardamento mental, alteração emocional ou desvantagem ambiental 

(NACHC apud GARCÍA, 1998). 

Dentro da perspectiva da linguagem, a contribuição de Samuel Kirk 

é expressiva no campo das DA. Ele produziu um dos mais importantes testes na 

história desse campo, o ITPA (Illinois Test of Psycholinguistic Abilities). Esse teste é 

aplicado em idades compreendidas entre 2, 4 e 8 , e 9 anos; o ITPA contém 12 

subtestes subdivididos de acordo com o modelo de comunicação inspirado em 

Osgood (1957), e nele avalia-se; 

 

 canais de comunicação (auditivo-vocal, auditivo-motor, visuomotor, 
visuovocal, tátil-motor e tátil-verbal), processos psicolinguísticos (perceptivo, 
organizativo e expressivo) e níveis de organização (representativo ou 
significativo e automático ou integrativo). As funções testadas no nível 
representacional são as seguintes: recepção auditiva, recepção visual, 
associação auditivo-vocal, associação visuomotora, expressão verbal e 
expressão manual. Quanto ao nível automático temos: complemento 
gramatical, complemento auditivo, ligação de sons, complemento visual, 
memória sequencial auditiva e memória sequencial visula.” (Fonseca, 1995, 
p. 26-27).  

 

 

Esse teste permite que os saberes e as dificuldades psicolinguísticas 

do indivíduo sejam verificadas, então possibilita programas individualizados de 

educação. 

Myklebust também pertencente a essa perspectiva, criou o 

‘Quociente de aprendizagem” e “Conceito Psiconeurológico de DA”. Os trabalhos 

desse estudioso, em tratando-se da aprendizagem, situam-se  na relação entre o 

cérebro e o comportamento. Assim, ele põe-se a entender os fatores e os tipos de 
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disfunções que afetam a aprendizagem, considerando  que os distúrbios podem ser 

de três tipos: origem psicológica intrínseca, de problemas no sistema nervoso 

periférico, de problemas no sistema nervoso central. Ele se preocupa com o último 

problema. Segundo Myklebust, nos EUA, por muitos anos, crianças com DA eram 

consideradas deficientes mentais ou sensoriais ou emocionalmente perturbadas. 

Tais crianças não aprendiam nas escolas, embora fossem consideradas de 

inteligência normal, visão, audição, motricidade e  ajustamento  sócio-emocional 

adequados. Dessa forma, foi importante investigar indivíduos com lesão mínima 

cerebral, deficientes mentais e crianças com dificuldades de aprendizagem 

(FONSECA, 1995). 

 

Para Myklebust, a noção de disfunção cerebral psiconeurológica (e esse é 
um aspecto muitas vezes incompreendido por psicólogos e professores) 
que causa a DA pode não ser necessariamente, causada por lesão ou dano 
(damage). Ela pode ser evolutiva, podendo ocorrer numa base endógena, 
ou ser até mesmo de natureza hereditária”  (FONSECA, 1995, p. 35). 

 

Tendo-se a necessidade de uma definição útil à Educação Especial, 

há a definição proposta pela Northwestern University, tendo como estudioso da área 

Myklebust. Então, tem-se que: 

 

Dificuldades de aprendizagem refere-se a um ou mais déficits significativos 
nos processos de aprendizagem essenciais que requerem técnicas de 
educação especial para a remediação: as crianças com dificuldades de 
aprendizagem demonstram geralmente uma discrepância entre o 
aproveitamento atual e o esperado em uma ou mais áreas, tais como a fala, 
a leitura, a linguagem escrita, a matemática, a orientação espacial; a 
dificuldade de aprendizagem referida não é primariamente o resultado  de 
deficiências sensoriais, motrizes, intelectuais ou emocionais, ou ausência de 
oportunidades para aprender; os déficits significativos se definem em 
termos de procedimentos aceitos de diagnóstico em educação e psicologia; 
os processos de aprendizagem essenciais são os habitualmente referidos 
na ciência da conduta como implicando a percepção, a integração e a 
expressão seja verbal ou não verbal; as técnicas de educação especial para 
a remediação se referem ao planejamento educativo, baseadas em 
procedimentos e resultados diagnósticos (KASS & MYKLEBUST apud 
GARCÍA, 1998, p. 9). 

 

A perspectiva neuropsicológica das DA é estudada por Artur Benton 

e Ralph Reitan. Neste momento, falar-se-á da contribuições de Benton. Foi um dos 

primeiros psicólogos a tratar de síndromes psiconeurológicas pertinentes às crianças 

com DA. Benton faz a comparação entre crianças discalcúlicas e as disléxicas; 

crianças com DA e crianças deficientes mentais, enfocando a relação entre agnosia 
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digital e lateralidade. Por vinte anos  esse estudioso preocupou-se com problemas 

da lateralidade e do esquema corporal. Em 1951 mostra correlações entre 

problemas de lateralidade  de agnosia digital em crianças com lesão cerebral 

mínima. Em 1959 Benton encontra relações entre agnosia digital e a praxia digital, 

demonstrando que a posição dos dedos está associada a problemas de lateralidade, 

mas não com praxias digitais. Em 1961 investigou a agnosia digital em deficientes 

mentais e em normais, tendo visto que essa dificuldade se faz presente em 

indivíduos com lesões no hemisfério esquerdo  do cérebro (responsável pela 

linguagem). Em 1968 o estudioso investigou relações entre lateralidade e 

dificuldades de leitura e constatou a presença de bons leitores que tinham 

dificuldade nas funções psicomotoras (FONSECA, 1995). 

A perspectiva de integração não é considerada unidimensional, não 

tendo organização neurológica em seus estudos. Os representantes dessa 

perspectiva são William Gaddes, Barbara Bateman, Cynthia Deutsch e Florence 

Schurmer, Douglas Wiseman, Grace Fernald e Woyne Otto e R. McMenemy. 

Bateman apud García (1998, p. 8) traz a segunda definição de DA: 

acredita-se que as crianças com dificuldades de aprendizagem “têm uma 

discrepância significativa entre seu potencial intelectual estimado e o nível atual de 

execução relacionado com transtornos básicos nos processos de aprendizagem, 

que podem ou não vir acompanhados por disfunções demonstráveis no sistema 

nervoso central, e que não são secundárias ao retardamento mental generalizado, 

de privação cultural ou educativa, alteração emocional severa ou perda sensorial.  

Fonseca (1995) considera que Bateman defende, a partir dos 

estudos dela, a importância de se relacionar diagnóstico à intervenção. É com base 

nessa organização, que engloba: 1. Determinação do problema; 2. Análise 

comportamental; 3. Diagnóstico das áreas de dificuldade; 4. Formulação de 

hipóteses de diagnóstico atentando-se para a reeducação; 5. Reeducação 

específica para cada indivíduo, que adotar-se-á o passo 6. planificação da 

reeducação objetivando a integração de áreas relacionadas com o problema, o que 

se refere à intervenção. 

Além disso, Fonseca (1995) aponta o trabalho de Cynthia Deutsch e 

Florence Schurmer. Elas são psicólogas que enfocam, em seu trabalho, a 

construção de instrumentos que possam medir aspectos comportamentais que 

interferem na aprendizagem. Buscam razões filogenéticas e ontogenéticas do 
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desenvolvimento, o que para elas depende da capacidade de integrar e usar 

estímulos sensoriais diferentes. Assim, pesquisaram a integração intersensorial 

baseando-se em Birch e Belmont, os quais, em1965, fizeram investigações sobre a 

integração intersensorial em crianças com lesão mínima cerebral e crianças normais. 

Essa mesma experiência foi feita entre bons e maus leitores, concluindo que os 

maus leitores tem integração auditivo visual pobre. Uma outra investigação foi base 

para as autoras: Birch e Cravioto investigaram os efeitos da malnutrição no 

funcionamento do cérebro e para a integração intersensorial. Com tais estudos, as 

autoras concluíram  que crianças com DA realizam tarefas intersensoriais com maior 

dificuldade e demonstram desmotivação e dificuldade de atenção. A contribuição 

desse estudo para o campo das DA é significativo, pois permitiu melhor avaliar o 

processo de aprendizagem das variáveis psicológicas intermediárias e o papel que 

as variáveis receptivas nelas desempenham.  

Wiseman ao tratar de problemas da linguagem distingue alguns  

fatores como modelo para aprendizagem: decodificação (auditiva e visual), 

associação, memória, complemento automático auditivo e visual e codificação  vocal 

e motor. Com base nesse modelo, Wiseman constrói um programa de intervenção 

linguística simples, mas cientificamente fundamentado, enfocando as áreas fracas 

da criança, o que, anteriormente, foi diagnosticado pelo ITPA. Na mesma linha de 

estudos, tem-se Grace Fernald. Ela defende, também, a realização do diagnóstico 

interligado ao trabalho de intervenção. Wayne Otto e R. McMenemy defendem a 

ideia de trabalho preventivo na sala de aula. Estes adotam o diagnóstico rastreio 

(envolve o olhar para todos os alunos da sala de aula), para saber a ajuda pertinente 

às crianças da sala. Mas sugerem o diagnóstico específico, que chegue à causa do 

problema,  àquelas que apresentam maior dificuldade. Se detectado fator específico 

da dificuldade, propõe-se o diagnóstico intensivo, este só deve ser utilizado, quando 

a informação do diagnóstico for útil à intervenção pedagógica, se não for assim, o 

diagnóstico passa a ser uma atividade puramente acadêmica. O diagnóstico para os 

autores é um processo evolutivo, sem conclusão, em aberto. Dessa forma, deve-se 

introduzir aspectos do diagnóstico no trabalho reeducativo (FONSECA, 1995). 

Compreender o caminho das pesquisas no campo das DA é 

importante, pois se tem visão ampla de como pesquisadores conceberam as DA 

dentro das suas pesquisas. Porém ressalta-se que esse é um campo bastante 

controverso, haja vista que as pesquisas na área demonstram problemas 
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metodológicos,  o que põe em jogo a etiologia da Disfunção Cerebral Mínima, não 

podendo provar que a DCM é causadora das DA. Além disso, é necessário 

considerar a dificuldade em se pesquisar um cérebro humano vivo. Ficando esse 

tipo de pesquisa embasada em eletroencefalograma, exame que é submetido à 

inferências para sua interpretação e isso pode acarretar em problemas de validade. 

Também percebeu-se que poucas pesquisas trazem aplicação educaconal imediata. 

Tudo isso gera um campo ainda muito confuso, com teorias muito complexas e 

pouco consistentes (FONSECA, 1995). 

Mas estudos sobre as DA continuam e as perspectivas mais atuais 

recaem sobre a leitura, tendo como estudiosos Adelman, Senf, Saltz e Van 

Nostrand, Ross, Vellutino, Torgesen. 

Em 1971 Adelman defende que o sucesso ou o insucesso escolar 

depende de integrações com áreas fortes e fracas do cérebro. Também considera 

que há fatores inerentes da classe que também afetam essa relação de sucesso e 

insucesso escolar. Adelman apregoa que o currículo deve estar adaptado às 

necessidades da criança, levando em conta as diferenças individuais e peculiares 

das crianças. Também em 1971 Senf trata a questão olhando para a psicologia 

cognitiva e para as teorias sobre processamento das informações e memória. Ele 

apresenta algumas causas das DA, entre elas tem-se problemas de atenção, quatro 

categorias das DA são lançadas:  

 

as dificuldades surgem por perturbação na recepção da informação 
adequada; as dificuldades resultam do fracasso em produzir informação 
ordenada; as dificuldades surgem da falha na evocação de atividades 
neurológicas no sistema de imagens; as dificuldades resultam da falta de 
conteúdo da tarefa que obviamente desordena a informação em causa 
(FONSECA, 1995, p.60). 

 

Saltz e Nostrand tratam da teoria das capacidades perceptivas e 

cognitivas. Para eles as DA estão relacionadas com a aprendizagem da leitura, essa 

capacidade está ligada à fase de automatização da leitura, a qual requer não 

simplesmente a capacidade perceptivas, mas também a linguística. Os estudiosos 

acreditam que na fase inicial da aprendizagem as capacidades perceptivas estão em 

foco, na intermediária as capacidades terão de se automatizarem, no final tem-se a 

consolidação de capacidades linguísticas e conceituais. Tudo isso obedecendo às 

leis da ontogênese do desenvolvimento (FONSECA, 1995). 
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Ross traz a teoria do atraso do desenvolvimento, o que é tratado em 

relação à atenção seletiva, para o estudioso é o  que diferencia uma criança normal 

de uma com DA. As funções de rememorização e de reorganização da informação 

dependem de aspectos do desenvolvimento e da maturação, que se ligam à atenção 

seletiva. Ross afirma que crianças com DA têm mais problemas, pois as aquisições 

mais simples não foram realmente consolidadas. A isso se juntam problemas de 

personalidade/autoconceito consolidados nos momentos de frustação ou insucesso  

(FONSECA, 1995). 

A hipótese verbal de Vellutino (1977) trata de a criança ter um 

pequeno campo lexical, o que ajuda na dificuldade de rememorização e na 

renomeação de palavras. Então, essa defasagem verbal repercute na limitada 

capacidade de utilização e produção, tendo assim um déficit linguístico e lentidão na 

identificação e uso da palavras. Assim, as DA não podem ser encaradas no âmbito 

perceptivo-visuais, deve-se pensar também na aquisição linguística para a 

aprendizagem (FONSECA, 1995). 

A hipótese do educando inativo de Torgesen (1977) caracteriza a 

criança com DA sendo mais dependente nas suas atividades intelectuais, menos 

perseverante, mais impulsiva, tem maior dificuldade de compreender  e realizar 

direções, não sendo ativo em sua aprendizagem. Esses atributos se intensificam 

com os insucessos acumulados, tendo-se assim alunos desestimulados para 

participar da própria aprendizagem. Torgesen afirma que a intenção de aprender 

culmina em uma aprendizagem eficiente. Além disso, o estudioso pondera que a 

maturidade geral que interrompe a conscientização cognitiva, fato responsável pela 

ação intencional do indivíduo em relação à aprendizagem (FONSECA, 1995). 

É  válido comentar que, no decorrer dos estudos acerca da área em 

destaque, algumas instituições, por meio de seus pesquisadores (alguns já 

mencionados nesta parte do trabalho) preocuparam-se em contribuir com definições 

acerca das DA. Dessa forma, tem-se que em 1977, a USOE apud García (1998, p. 

12) postula que “o termo dificuldades de aprendizagem específica refere-se a um 

transtorno em um ou mais processos psicológicos básicos, que são constituídos pelo 

uso da linguagem falada ou escrita, pela habilidade imperfeita de escutar, ler, 

escrever, falar, soletrar, calcular. Tal problema não inclui handicaps perceptivos, 

lesão cerebral, disfunção cerebral mínima, dislexia e afasia do desenvolvimento. O 

mesmo termo não contempla, também, indivíduos cuja deficiência de aprendizagem 
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vem de déficits visuais, auditivos, motores ou retardamento mental, ou alterações 

emocionais, ou desvantagens culturais, ambientais ou econômicas.  

A Association of Children with Learning Disabilities (ACLD), mais 

tarde, Learning Disabilities Association of America (LDA) propõe uma definição de 

DA que se opõe à proposta pelo NJCLD (National Joint Comitee of Learning 

Desabilities) de 1981, que ganhará capítulo particular por ser a linha de concepção 

sobre dificuldades de aprendizagem adotada para a análise de dados neste 

trabalho. Assim, A LDA prega que as difiduldades específicas de aprendizagem 

sempre existem em certos indivíduos e têm suposta origem neurológica o que 

interfere seletivamente no desenvolvimento, integração e/ou demonstração de 

habilidades verbais e/ou não-verbais.”  Tais dificuldades são como condições 

incapacitantes e variam no grau de severidade. Essa situação pode afetar, ao longo 

do tempo, a auto-estima, a vocação, a socialização e outras atividades diárias. Esse 

conceito não foi bem aceito pelos estudiosos do caso (ACLD apud García, 1998, p. 

13). 

A definição proposta pelo ICLD, 1987  (Interagency Committe on 

Learning Disabilities) é similar à definição do NJCLD. Assim, tem-se: 

 

As dificuldades de aprendizagem são um termo genérico que se refere a um 
grupo heterogêneo de transtornos manifestados por dificuldades 
significativas na aquisição e uso da recepção, fala, leitura, escrita, 
raciocínio, ou habilidades matemáticas, ou habilidades sociais. Esses 
transtornos são intrínsecos aos indivíduos e presume-se que sejam devido 
à disfunsão do sistema nervoso central. Inclusive, ainda que um problema 
de aprendizagem possa ocorrer concomitantemente com outras condições 
incapacitantes (p.ex., déficit sensorial, retardamento mental, transtorno 
emocional ou social), com influências sócio-ambientais (p. ex., diferenças 
culturais, instrução insuficiente ou inapropriada, fatores psicogênicos) e, 
especialmente, transtornos por déficits de atenção, todos os quais podendo 
causar dificuldades de aprendizagem, uma dificuldade de aprendizagem 
não é o resultado direto destas influências ou condições (Interagency 
Committee on Learning Disabilities apud GARCÍA, 1998, p. 14). 
 

A seguir propor-se-á trazer a definição do National Joint Committee 

of Learning Desabilities, pois, como já mencionado, esta será a definição de DA que 

norteará a análise de dados deste trabalho. Juntamente com a definição do NJCLD 

seguirá algumas definições recentes sobre dificuldades de aprendizagem.  

 

 
2.2 A DEFINIÇÃO DO NJCLD ACERCA DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM  
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Muitos autores se preocupam em definir as dificuldades de 

aprendizagem, mas tem-se que lembrar que se trata de um problema complexo, pois 

falta consenso entre os estudiosos. De acordo com Fonseca (1995), nesse assunto 

confluem a dialética e, juntamente, fatores múltiplos biossociais. Assim, há muitas 

controversias que rondam o tema, não permitindo o domínio do conjunto de causas 

das didiculdades de aprendizagem. Acrescenta-se que vários termos têm sido 

usados para designar tal temática: “distúrbios de aprendizagem, neurofrenia 

(sintomas de comportamento que resultam da deterioração do sistema nervoso 

central), síndrome de strauss, distúrbios psiconeurológicos de aprendizagem, 

síndrome da disfunção cerebral mínima (distúrbios neurogênicos devido à 

disfunções corticais ou subcorticais), lesão cerebral mínima, dislexia, dentre outros” 

(OSTI apud LEAL, 2002, p. 51). 

Osti (2002) em sua tese de mestrado faz recortes de estudiosos que 

definem as dificuldades de aprendizagem, assim, primeiramente, menciona Sanchés 

(1998), o qual diz que  as DA são vistas como vários transtornos que afligem 

indivíduos considerados de inteligência normal ou superior.Tais dificuldades se 

traduzem nas seguintes áreas: escrita, leitura e cálculo. Ele pondera  que estas 

dificuldades não se apresentam juntamente, são agravadas por falta de motivação 

ou baixa auto-estima e podem estar relacionadas a fatores de ordem emocional, de 

coordenação, memória, atenção, comunicação e adaptação social.  

Ross (1979) é mencionado por Osti (2002). Este estudioso diz que 

os problemas de aprendizagem se referem à dificuldade da criança de inteligência 

no armazenamento e reorganização da experiência de aprendizagem. Lozano e 

Rioboo (1998) são citados por Osti (2002), eles apontam duas categorias de 

dificuldades: as permanentes e as transitórias ou temporárias. As permanentes 

dizem respeito à parte de educação especial, englobando as deficiências: mental, 

cegueira, surdez, transtornos congênitos da linguagem oral, escrita e cálculo, 

paralisia cerebral, transtornos psicomotores, psicoses e autismo. Já as dificuldades 

transitórias ou temporárias compõem  deficiências no desenvolvimento psicomotor 

como: 

 

 orientação espacial, cordenação motora fina, deficiência no esquema 
corporal, deficiências perceptivas transitórias na audição, visão e atenção, 
deficiências na linguagem oral (dislalia, disfasia, disfonia), transtornos na 
compreensão e expressão da linguagem falada e escrita (dislexia e 
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disgrafia), deficiência na habilidade de raciocínio lógico matemático e 
solução de problemas. Também podem englobar deficiências devido à 
baixa qualidade sócio ambiental e sócio cultural, inadaptação familiar, baixa 
estimulação cognitiva, afetiva, emocional e de linguagem, transtornos de 
conduta e afetivo emocionais como hiperatividade, depressão, ansiedade, 
agressividade e baixa tolerância à frustração...três outros fatores são tidos 
como os principais responsáveis pela dificuldade de aprendizagem, são 
eles: o contexto familiar e social, a personalidade do sujeito e as instituições 
educativas incluindo suas áreas metodológicas e organização (LOZANO E 
RIOBOO apud OSTI, 2002, p. 53). 

 

Oliveira apud Osti (2002) diz que as DA podem estar relacionadas à 

questão de currículos inadequados, a um sistema de avaliação falho,  da relação 

professor e aluno, ao material didático não interessante ao aluno, à falta de estímulo 

dos professores, à salas de aula numerosas e heterogêneas (culturalmente, 

socialmente, economicamente e no amadurecimento). Lovitt (1978) também citado 

por Osti (2002) leva em conta os fatores mencionados por Oliveira (1996), mas ele 

acrescenta que  os problemas da aprendizagem são decorrentes da interação entre 

a qualidade da instrução e as características emocionais e motivacionais do aluno. 

Arantes (1996) também mencionado por Osti (2002) encaminha seu pensamento na 

mesma perspectiva  de Lovitt (1978), acreditando que as DA consistem na relação 

entre as características individuais e fatores externos à pessoa (contexto 

educacional, ambiente físico, crescimento biológico, desenvolvimento intelectual, 

social, afetivo emocional).  

Apesar dessas definições acerca das DA, este trabalho, se apoiará 

na definição proposta pelo National Joint Committee of Learning Desabilities 

(NJCLD). O National Joint Committee of Learning Desabilities, NJCLD,  foi fundado 

em 1975 e trata-se de uma comissão nacional de representantes de organizações 

que se preocupam com questões do bem estar do indivíduo do ponto de vista das 

dificuldades de aprendizagem. Faz-se relevante conhecer a definição de DA 

proposta por esse Comitê, já que os dados a serem colhidos serão analisados via  a 

definição  do NJCLD (1990) e esta diz: 

Dificuldades de aprendizagem é um termo geral que se refere a um grupo 
heterogêneo de  desordens manifestadas por dificuldades significativas na 
aquisição e uso de  escuta, fala, leitura, escrita, raciocínio ou habilidades 
matemáticas. Esses transtornos são intrínsecos ao indivíduo, 
presumivelmente devida ao centro disfunção do sistema nervoso, e podem 
ocorrer em toda a duração de vida.  Problemas em comportamentos de 
auto-regulação, percepção social e interação social podem existir com 
dificuldades de aprendizagem, mas não só por si constituir uma 
aprendizagem deficiência.  Apesar de dificuldades de aprendizagem 
possam ocorrer concomitantemente com outras condições incapacitantes 
(por exemplo, deficiência sensorial, mental , retardo, perturbação emocional 
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grave) ou com influências extrínsecas  
 (Como diferenças culturais, instrução insuficiente ou inadequada), eles não 
são o resultado dessas condições ou influências.  
(http://www.ldonline.org/about/partners/njcld/) 

 

 
 

2.3 PESQUISAS RECENTES SOBRE AS CONCEPÇÕES DE PROFESSORES ACERCA 
DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 

Como visto, anteriormente, as DA são, ainda hoje, um ponto 

importante a se estudar, pois ainda não se tem uma definição acerca de tal 

problemática. Dessa forma, resolveu-se fazer uma revisão bibliográfica, partindo do 

banco de teses e dissertações da CAPES. Então, a busca deu-se pelo assunto: “As 

concepções dos professores acerca das dificuldades de aprendizagem” nos últimos 

dez anos (2001 a 2011). Como resultado apareceram vários resumos, os quais 

serviram de objeto de conhecimento e reconhecimento de pesquisas na área. O 

olhar para o professor acabou sendo escolhido já que o seu trabalho está ligado ao 

seu entendimento em relação às necessidades do aluno. Assim, considera-se 

relevante conhecer as concepções do professor acerca das DA. Nesse sentido, a 

revisão bibliográfica do assunto escolhido mostrará o objetivo, a metodologia e os 

resultados encontrados nas pesquisas realizadas. Tal trabalho ajudou a mapear o 

que, na atualidade, tem sido estudado em relação ao assunto investigado. 

Entre os resumos lidos tem-se o estudo de Rosseto (2002) que se 

propôs a discutir os fatores que podem interferir positiva ou negativamente para o 

processo de alfabetização e analisar as concepções dos professores acerca das 

teorias que embasam o Ciclo Básico de Alfabetização. A pesquisa teve caráter 

qualitativo. Os resultados evidenciaram que a escola tem dificuldade para organizar 

as ações pedagógicas, isso acaba interferindo para o desenvolvimento do trabalho 

do professor que pouco articula sua prática aos demais professores do mesmo nível, 

por exemplo. Além disso, percebeu-se que professoras pouco sabem ou entendem 

equivocadamente as teorias que respaldam o processo de alfabetização. 

Ao entender que as dificuldades de aprendizagem têm sido 

estudadas por várias perspectivas, Silva (2002) diz que tal problemática é vista 

como derivada da família, da criança, excluindo a escola desse contexto. Esse 

estudo comparou o desempenho escolar e autoconceito dos alunos de classes de 

aceleração e dos frequentadores do serviço psicopedagógico. Esse trabalho teve 

http://www.ldonline.org/about/partners/njcld/
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outros objetivos: analisar as percepções de mães, professores, psicólogos e 

pedagogos acerca do desempenho escolar da criança e do serviço de atendimento; 

também se investigou as concepções acerca da Dificuldade de Aprendizagem por 

parte de professores, psicólogos e pedagogos.  Os envolvidos na pesquisa foram: 

78 alunos (4ª série do ensino fundamental), 10 mães de alunos atendidos no serviço 

psicopedagógico, 10 professores dos alunos atendidos, 10 psicólogas e 9 

pedagogas que atuavam no serviço psicopedagógico. As notas atribuídas pelos 

professores aos alunos serviram para pensar no desempenho escolar, para a 

análise do autoconceito foi utilizado o Perfil de Autopercepção para Crianças. 

Entrevistas semi-estruturadas foram realizadas para examinar a percepção de 

alunos, mães, professores, psicólogas e pedagogas acerca do desempenho escolar, 

serviço de atendimento psicopedagógico e concepções de Dificuldade de 

Aprendizagem. Os resultados não indicaram diferenças significativas entre os alunos 

atendidos no serviço psicopedagógico e alunos das classes de aceleração com 

relação ao desempenho escolar e autoconceito. Mas, observou-se nos dois grupos 

melhoras no desempenho escolar do 1º para o 2º semestre. Também se notou que 

tanto as mães e professores têm pouco contato com as equipes de atendimento 

psicopedagógico. Sobre as concepções de dificuldade de aprendizagem 

apresentadas pelos professores, psicólogas e pedagogas tem-se que estes 

acreditam que tal problema diz respeito ao aluno e à família. 

 A investigação de Josefi (2003) visou tratar da questão do 

desempenho potencial dos alunos com a questão da língua e da linguagem, 

buscando contribuir para a melhoria da qualidade na formação de alunos leitores e 

escritores, assim discute-se no trabalho a questão do processo de formação inicial e 

continuada de professores, refletindo sobre a relação ensino-aprendizagem da 

escrita na escola. Para tal discussão levou-se em conta as concepções de ensino, 

de aprendizagem, de língua e de linguagem, de modo a pensar sobre a superação 

do risco de fracasso das crianças que não se enquadram ao modelo de 

aprendizagem da escola e/ou do professor. A metodologia utilizada foi a análise de 

registros que revelam equívocos entre teoria e prática, situações que favorecem ou 

não a aprendizagem da escrita em sala de aula. Os resultados mostraram que as 

dificuldades de aprendizagem da escrita decorrem do contexto da escola e que tais 

dificuldades não são de natureza individual dos alunos, como pensam alguns 

professores. 
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O trabalho de Farias (2005) trata da aprendizagem de alunos da 4ª 

série sobre o conteúdo matemático – figuras geométricas planas e não planas e a 

concepção dos professores acerca da aprendizagem. Os participantes dessa 

pesquisa foram 30 alunos, 13 professores, estes de três escolas: municipal, estadual 

e particular. Para tanto, utilizou-se entrevistas individuais, sendo que as crianças 

deveriam apontar as semelhanças e diferenças existentes entre os dois tipos de 

figuras; já os professores responderam perguntas formuladas com o intuito de 

apreender o ponto de vista de cada um a respeito do que sabiam, pensavam e 

ensinavam em Geometria. Os resultados da pesquisa apontam que em relação aos 

agrupamentos realizados com figuras planas, não-planas e suas representações 

gráficas, poucos alunos, nas três escolas, manifestaram a preocupação de formar 

conjuntos mais abrangentes. Outro resultado encontrado foi que os professores, de 

modo geral, disseram que o desconhecimento  da importância da geometria, a falta 

de domínio do conteúdo e valorização de outros conteúdos dificultam a 

aprendizagem dessa área.   

 SANTOS (2005) teve objetivo de investigar se a estrutura de 

formalização do conhecimento científico ensinado na escola, nas séries iniciais, é 

indicador de dificuldade de aprendizagem, e se as concepções que o professor 

possui sobre desenvolvimento humano e aprendizagem e a compreensão da 

estrutura do conceito que ensina influenciam a apresentação de conteúdos 

formalizados ao aluno. A pesquisa teve abordagem qualitativa, apresentando 

entrevista semi-estruturada com 20 professores de 3ª série de escolas públicas do 

Distrito Federal. Os resultados mostram que as dificuldades de aprendizagem 

podem ser geradas devido à estrutura de formalização do conhecimento. 

 Craveivo (2004) propôs-se a estabelecer relações entre as 

concepções sobre as dificuldades de aprendizagem na língua escrita e os saberes 

construídos durante a formação escolar das professoras. A abordagem de pesquisa 

foi qualitativa, tendo-se questionários e entrevistas semi-estruturadas. O estudo 

envolveu 14 professoras que ministram aulas na 1ª e/ou 2ª série do Ensino 

Fundamental público no Município de Fortaleza.  A análise dos dados evidenciou 

que as professoras têm visão adultocêntrica em relação à língua escrita, percebendo 

que o domínio dessa é garantia para ter-se status social no futuro. As dificuldades 

das crianças são encaradas pelas professoras tendo fundo individual e sendo 
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decorrentes de razões familiares. Além disso, a análise dos dados mostra carência 

conceitual, por parte das professoras, sobre processo de alfabetização. 

 Fiorot (2006) trata de como aprendem os que ensinam e como 

estes ensinam, tal pesquisa aconteceu por meio da aplicação do jogo de regras 

“Traverse”. A pesquisa está organizada em três partes: a primeira é uma entrevista 

dos perfis das participantes e suas concepções acerca da aprendizagem; a 

segunda, vasculhou-se situações de aprendizagem advindas de um jogo de regras 

chamado Traverse e a última, contou com a colaboração de quatro crianças. A 

pesquisa estimulou algumas reflexões das professoras, apontando resultados como: 

caracterizar como as professoras concebem alguns temas acerca da aprendizagem 

bem como caracterizar alguns conflitos vivenciados por elas no contexto escolar. 

 Outra pesquisa (MACHADO, 2007) pôs-se a investigar as 

concepções de professores acerca de certo conteúdo lógico-matemático e avaliar 

como é o processo de ensino desse mesmo conteúdo para alunos de uma 5ª série.  

Em resumo quer-se pesquisar como o professor aprendeu o conceito ensinado e 

como ensina o mesmo. A metodologia empregada consistiu em trabalhar com dez 

professores de matemática de 5ª série, que, inicialmente foram entrevistados através 

do Círculo Hermenêutico Dialético (CHD) e, posteriormente, tiveram observadas as 

suas aulas introdutórias do conceito de fração. Sendo esta pesquisa de caráter 

qualitativo, nela foi utilizada a Metodologia Interativa. Os resultados apontam que 

professores na faixa etária dos 40/45, os com maior experiência e os que trabalham 

em redes particulares de ensino se saíram melhor do que os demais na aula 

observada. Também se notou que a formação do professor em matemática não 

influenciou diferentemente concepções e práticas dos professores. Outro ponto foi a 

questão de os professores terem concepções bem elaboradas sobre o conteúdo e 

estarem conscientes de que suas aulas estão desarticuladas da realidade dos 

alunos. Embora conscientes da necessidade de contextualizar o ensino, eles não 

conseguem se desvencilhar das antigas práticas de ensino. Como conclusão do 

trabalho tem-se que as dificuldades de aprendizagem dos alunos estão relacionadas 

à forma como o conteúdo é trabalhado pelo professor em sala de aula.  

O trabalho de Marcon (2006) visou enxergar a questão do fracasso 

escolar, englobando problemas de aprendizagem, ao relacioná-los com as novas 

políticas públicas que demandam nova organização da escola no que diz respeito, 

também, ao atendimento ao aluno. Nesta pesquisa participaram 67 educadoras, 
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sendo analisadas 14 escolas do município de Ponta Grossa. O estudo aconteceu no 

contexto da ampliação do Ensino Fundamental de 8 para 9 anos. As representações 

sociais que emergiram dos docentes foram agrupadas em categorias: 

representações sociais da criança com dificuldade de aprendizagem, 

representações sociais de família, representações sociais de escola e 

representações da profissão. Cada categoria gerou subcategorias que mostram a 

forma como os professores e gestores do ensino fundamental compreendem as 

questões relacionadas à exclusão escolar. A pesquisa demonstrou que, para a 

efetivação da política de educação inclusiva, exigem-se mudanças como: 

mentalidade, estrutura física, material, recursos humanos e a questão da formação 

do professor deve contemplar mais profundamente o entendimento do trabalho com 

as DA.  

Oliveira (2007) considera a leitura como sendo uma habilidade que 

permeia os estudos de todas as disciplinas. Partindo disso, procurou-se investigar as 

concepções dos professores de matemática sobre a leitura e produção de texto. 

Para tanto, a pesquisa de campo traçou o perfil de leitura de grupos de 

professores(as) de matemática da rede estadual e municipal, identificou suas 

concepções e crenças acerca das competências leitoras e destacou as práticas de 

leituras desenvolvidas. A pesquisa confirma a necessidade de todas as áreas do 

conhecimento com relação à aprendizagem lidarem com a leitura e a escrita. Além 

disso, constatou-se que o conhecimento de matemática transita por gêneros 

específicos de texto, então cabe ao professor(a) ensinar o aluno a ler. Sugere-se 

com esse estudo que, na formação inicial e continuada de professores(as) de 

matemática, haja a  introdução do estudo da leitura e produção de textos, para que 

os futuros professores(as) desenvolvam práticas de leitura e escrita em suas aulas. 

Sobre a questão da leitura, Moreira (2007) faz investigações que 

recaem sobre as relações entre as concepções de leitura veiculadas em 

documentos oficiais e as apresentadas por 22 professoras e 61 alunas de uma 

escola de Ensino Médio para a formação de professores. Para tal investigação usou-

se questionários com questões abertas e fechadas, e uma escala a partir da qual se 

pôde identificar a importância que os sujeitos investigados dão à leitura. As alunas 

relatam que a desmotivação pela leitura vem de como essa tarefa é cobrada e as 

professoras apontam que as alunas têm dificuldades de interpretar os diferentes 
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tipos de textos. A pesquisa mostra a necessidade das alunas e professoras terem 

clareza de seus papéis de co-responsáveis na formação de leitores. 

Encontrou-se, também, em Carvalho (2007) pesquisa que objetivou 

explorar a questão das dificuldades de aprendizagem, abordando a participação do 

professor na relação que o aluno diagnosticado estabelece com o conhecimento. A 

investigação das dificuldades trouxe o percurso histórico desse assunto presente na 

mentalidade brasileira e para explicar-se as DA apoiou-se em teorias: genético-

cognitiva (Piaget), Sócio-cognitiva (Vigotysky), concepção cultural (Bernard Charlot). 

A parte empírica desse estudo se deu em uma escola municipal em São Luís de 

Montes Belos e tentou-se, por meio desta, reconhecer as concepções dos 

professores acerca das Dificuldades de Aprendizagem e o que a escola faz para 

reverter tal situação. A reflexão advinda da pesquisa fundamenta-se nas 

reformulações de Charlot sobre a aprendizagem. 

Molina (2007), que se preocupando com a questão do fracasso 

escolar ou Dificuldades de Aprendizagem, objetivou elaborar e aplicar um programa 

de treinamento em habilidades sociais do professor em serviço, ajudando assim o 

aluno com dificuldades de aprendizagem. Outro aspecto da pesquisa foi avaliar os 

efeitos de tal treinamento nos alunos-acadêmicos. Esses objetivos mostraram-se 

através de um grupo de intervenção e dois grupos-controle não equivalentes com 

avaliações do repertório social e acadêmico dos alunos antes e depois da 

intervenção. Os objetivos da intervenção orientaram a professora, fazendo-a 

perceber a relação entre seu comportamento e o dos alunos; e ampliar as 

habilidades sociais para promover desenvolvimento interpessoal em sala. Esse 

trabalho foi assim realizado por reconhecer-se a importância das relações sociais 

entre os alunos e seu meio, destacando a relação aluno-professor como base do 

processo ensino e aprendizagem. 

Outra pesquisa (BRAY, 2009) objetivou buscar nos professores, 

coordenadores, diretores as concepções e atuações sobre as dificuldades de 

aprendizagem e comportamento dos alunos. Também nesse trabalho refletiu-se 

sobre as contribuições da psicologia no entendimento dos problemas de 

escolarização. Vinte e quatro profissionais foram envolvidos nessa investigação, 

sendo analisados um grupo da escola pública e outro da escola privada. O método 

de pesquisa foi a entrevista semi-estruturada, sendo os dados categorizados. Os 

dados obtidos possibilitaram a comparação entre as concepções e reflexões dos 
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dois grupos. Assim os dados mostram que as educadoras compreendem a 

dificuldade de aprendizagem e o problema do comportamento como sendo de ordem 

individual. Os participantes também atribuem a questão do fracasso escolar a 

problemas orgânicos, emocionais ou familiares dos alunos. A diferença observada 

nos dois grupos é que os alunos das escolas privadas, por possuírem melhores 

condições financeiras, são mais assistidos por profissionais especializados. 

Fonseca (2009) focou, em sua pesquisa, a questão de como 

professores entendem a aprendizagem de quem tem epilepsia. A pesquisa mostrou 

que professores que têm contato com alunos com tal problema entendem a questão 

da aprendizagem desse aluno. Diferente do professor que não tem o contato com 

esse tipo de aluno. O mesmo tipo de temática foi vista em Souza (2010), o qual 

estudou o tema das dificuldades de aprendizagem em relação a jovens com 

deficiência intelectual. Para a realização da pesquisa investigou-se as concepções 

de pais e de adolescentes e/ou jovens alunos com Deficiência Intelectual e os 

motivos que levavam os estudantes a fazer parte da inclusão escolar. A pesquisa 

teve caráter qualitativo, utilizando-se de entrevista semi-estruturada, arranjo de 

categorias temáticas.  Participaram como sujeitos investigados 22 pessoas, sendo 

10 alunos e 12 responsáveis (11 mães e 01 avó). Os núcleos temáticos da pesquisa 

eram: conhecimentos acerca do diagnóstico de D.I.; justificativas da escolarização 

apenas no ensino especial; potencialidades e dificuldades dos alunos; avaliação de 

pais e alunos acerca da educação especial; concepções acerca da inclusão escolar; 

concepções frente ao desempenho escolar dos alunos e, ainda, expectativas 

presentes e futuras com relação vida dos estudantes. Esse estudo mostrou que os 

alunos faziam parte da inclusão escolar devido à decisão de seus responsáveis. 

Também se percebeu fatores subjetivos e externos que podem ter interferido no 

julgamento equivocado dos responsáveis em relação às deficiências intelectuais e à 

inclusão escolar. A maior parte dos alunos entrevistados relatou gostar do ambiente 

escolar em que se inseriam, mas os pais disseram não ver com bons olhos a 

questão do não investimento na educação e temerem o fracasso escolar. Os alunos, 

diferente dos seus responsáveis, acreditam na questão de ter-se um futuro que não 

envolva atividades braçais como única alternativa de trabalho. 

Com a leitura dos resumos pode-se observar que buscando pelo 

assunto “As concepções dos professores acerca das dificuldades de aprendizagem”, 

pensou-se em encontrar trabalhos que investigariam a questão das dificuldades de 
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aprendizagem como conceito(s) compreendido (s) ou não compreendido (s) pelos 

professores de diversas disciplinas. Pensou-se dessa forma, pois se sabe que, hoje, 

muitos alunos, na escola regular, apresentam problemas para aprender, e que 

acabam desacreditados do potencial ou talentos que possam possuir, trilhando 

caminho de fracassos, caso não haja quem (professores, pedagogos, outros 

especialistas) os ajudem a melhorar a se desenvolver na questão da aprendizagem. 

Tendo esse pensamento, viu-se fortes razões para entender o que é dificuldade de 

aprendizagem do ponto de vista do professor: como ela é caracterizada, entendida e 

trabalhada nos indivíduos ditos “normais” e naqueles que têm alguma deficiência 

real. 

É importante mencionar que o trabalho que mais se aproximou 

dessa curiosidade inicial foi o de Carvalho (2007), o qual aborda a participação do 

professor na relação que o aluno estabelece com o conhecimento. E trabalhos como 

o de Fonseca (2009) e Souza (2010) também se relacionam com a ideia inicial de 

pesquisa, pois investigam a postura do professor, pais em relação ao aluno com 

deficiência.  

Os outros trabalhos também ajudaram a pensar a DA de uma forma 

mais “recortada” uma vez que mostram a questão da dificuldade de aprendizagem 

em conhecimentos matemáticos, no processo de alfabetização, na questão da 

leitura e escrita, apontando assim reflexos da falta de conhecimento dos professores 

em relação ao seu dever. Mas é preciso destacar que acontece, também, o fato de o 

professor ter sido ensinado de uma forma, e não conseguir atingir transposição do 

conteúdo de uma maneira mais contextualizada e efetiva ao aluno. 

Um ponto importante encontrado durante a pequena revisão 

bibliográfica é a questão da organização do espaço escolar frente às novas 

mudanças no ensino. Esse fato também interfere no trabalho do professor com o 

aluno, podendo trazer desgastes em relação ao processo ensino e aprendizagem. 

A revisão bibliográfica ajudou a ampliar o olhar para a questão das 

Dificuldades de Aprendizagem, afirmando mais uma vez a necessidade de se 

investigar tal assunto. Além disso, percebe-se que é importante entender o 

pensamento do professor em relação às DA, para assim, por meio da pesquisa, 

refletir o que fazer, auxiliando aqueles que têm ação, contato direto com os alunos. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 PARTICIPANTES 

 

A pesquisa contou com quatro entrevistadas, duas professoras 

pedagogas e duas professoras licenciadas em português e matemática. Dessa 

forma, a primeira professora, na análise de dados foi nomeada de P1. Ela fez 

graduação em Pedagogia na Universidade Estadual de Londrina, tendo terminado 

em 2010, há um ano trabalha para a rede municipal de ensino com alunos de 3º ano. 

A segunda professora, P2, é formada em Letras pela Universidade Estadual de 

Londrina e há um ano trabalha para o governo do Estado do Paraná com as séries 

do Ensino Fundamental II. A outra professora, P3, é formada em Matemática pela 

Universidade Estadual de Londrina em 1977. Ela, atualmente, conta com 31 anos de 

experiência profissional, e atua na rede particular de ensino com séries do Ensino 

Fundamental II. A última professora, P4, é formada em Pedagogia pela Universidade 

estadual de Londrina, tendo dez anos de atuação profissional e trabalha na rede 

municipal de ensino com 2os anos. 

 

3.2 INSTRUMENTO E PROCEDIMENTOS DE COLETA 

 

O instrumento de pesquisa diz respeito a uma entrevista semi-

estruturada (Apêndice A), a qual foi elaborada especificamente para este estudo, e 

que pesquisou o percurso histórico das DA, trabalhos atrelados, de alguma forma, 

ao tema dificuldades de aprendizagem e ao próprio conceito de DA e, 

posteriormente, fez-se as perguntas vinculadas ao objetivo do trabalho que é 

investigar as concepções dos professores acerca das dificuldades de aprendizagem, 

levando-se em consideração que seria pertinente que houvesse entrevistados 

formados pelo curso de Pedagogia e entrevistados formados pelas licenciaturas de 

Português (Letras) e Matemática. 

Dessa forma, o instrumento propiciou que houvesse certa 

comparação entre os dados, pois se buscou informações de professores formados 

em diferentes licenciaturas. Além disso, a entrevista aplicada forneceu dados sobre 
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as características dos alunos com dificuldades de aprendizagem, o que foi algo que 

ajudou na análise das concepções dos docentes sobre o tema.  

A coleta de dados foi realizada no local de trabalho dos 

participantes, individualmente, após autorização prévia e apresentação do objetivo 

do trabalho. 

 

3.3 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Para a análise de dados agrupou-se as respostas por pergunta, 

tendo nove perguntas e quatro respostas para cada questão. Com o agrupamento 

de respostas pode-se analisar cada um dos dados de forma a pensar no conceito de 

dificuldades de aprendizagem, ponderando, inclusive, o que há de equivalente em 

relação aos estudos verificados na revisão bibliográfica desse trabalho. Em seguida, 

identificou-se os pontos comuns e divergentes entre as considerações das quatro 

professoras, abordando também estudos correlatos ao tema em questão. Para 

finalizar, fez-se um apanhado geral dos dados que mais chamaram atenção, a fim 

de retomar o tema dificuldades de aprendizagem. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 É importante lembrar, nesse momento, que as quatro professoras 

entrevistadas receberam os nomes P1, P2, P3 e P4. E os alunos por elas 

destacados foram nomeados por X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, 

X13, X14, X15, X16, X17 e X18. Os entrevistados e seus alunos tiveram seus nomes 

codificados com intuito de se preservar a identidade dos mesmos. 

Na análise de dados colocar-se-á cada questionamento por vez, 

sendo nove questões, para poder analisar as quatro respostas concomitantemente.  

O primeiro questionamento diz: O que você entende por dificuldades de 

aprendizagem?  

P1. “É a criança que tem dificuldade de assimilar conteúdo e de 

acompanhar a turma”. 

P2. “São problemas cognitivos ou emocionais que podem causar 

conflitos no sentir dificuldade em acompanhar, compreender e assimilar conteúdos 

trabalhado processo de aprendizagem de uma criança ou adolescente”.  

P3. “O professor se esforça tanto e os alunos não conseguem 

entender. Parece que não tem capacidade para entender o que você fala”. 

P4. “É quando o aluno não consegue assimilar os conteúdos básicos 

da forma que é exigido pela mantenedora. Não acompanha o currículo básico”. 

Percebe-se que P1, P3 e P4 entendem que dificuldades de 

aprendizagem é quando o indivíduo tem dificuldades de assimilar o conteúdo. A P2 

diz que a DA refere-se a problemas cognitivos e emocionais que causam conflitos no 

sentir dificuldade  em acompanhar, compreender e assimilar os conteúdos. Nesse 

primeiro momento da entrevista nota-se que a P1, P3 e P4 veem a DA como algo do 

indivíduo, mas não compartilham em suas respostas dados que evidenciem as 

causas do problema. Já a P2 atribui às dificuldades de aprendizagem causas 

cognitivas e emocionais. Quando menciona o lado cognitivo ainda encontra-se 

respaldo na definição do NJCLD, mas os fatores emocionais, segundo a definição 

usada, não são causadoras das DA, mas são fatores que influenciam na 

problemática, não deixando o sujeito melhorar suas condições de aprendizagem. 

A questão dois Quais são as características dos alunos que 

apresentam DA? Tem-se as seguintes respostas: 
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P1. “Não assimila conteúdo,  tem dificuldade de concentração, 

apresenta dificuldade de relacionamento, é disperso.  Um traço comum entre esses 

alunos é que os pais são pouco participativos na Escola, essa é uma característica 

forte”. 

P2. “Geralmente, esses alunos sentem-se desmotivados por não 

acreditarem que são capazes de desenvolver determinadas atividades, ou perdem a 

concentração muito fácil, ou são agitados, ou ainda são apáticos e não demonstram 

muitas reações diante do processo de aprendizagem. As características são 

variadas. Em algumas situações, não conseguem reconhecer o que leem, perdem a 

concentração durante uma leitura, não conseguem identificar informações explícitas 

do texto”. 

P3. “Imaturos, distraídos, desinteressados, não têm base, não tem 

pré-requisito. Normalmente os pais não estão presentes. Alguns têm problema de 

comportamento, a maioria tem”. 

P4. “São variadas, comportamento, o professor chama atenção a 

todo momento. Outros ficam depressivos, não se socializam, são indiferentes, 

apáticos”. 

A P1 e a P4 apontam problemas de comportamento, a P1 e P3 

mostraram que os pais dessas crianças não são presentes no espaço escolar. Silva 

(2002) em seu estudo sobre DA analisou as percepções de mães, professores, 

psicólogos e pedagogos acerca do desempenho escolar da criança e do serviço de 

atendimento; também se investigou as concepções acerca da Dificuldade de 

Aprendizagem por parte de professores, psicólogos e pedagogos. A autora também 

encontrou que a DA é vista como derivada da família, como algo individual da 

criança, excluindo a escola desse contexto.  

 E  as P2 e a P4 mostram que os alunos com DA sentem-se 

apáticos, desmotivados por não conseguirem desenvolver as atividades. Observa-se 

que P1 e P3 apontam quadros de indisciplina como sendo dificuldades de 

aprendizagem.  

Bray (2009) em sua pesquisa também encontra respostas parecidas 

a essas ao investigar as concepções e atuações de coordenadores, professores e 

diretores em relação à dificuldade de aprendizagem. Então, a estudiosa apresenta 

dados em que as educadoras compreendem a dificuldade de aprendizagem e o 



35 

 

problema do comportamento como sendo de ordem individual. Os participantes 

também atribuem a questão do fracasso escolar a problemas orgânicos, emocionais 

ou familiares dos alunos. Dessa forma, observa-se que essa mentalidade de 

culpabilização do aluno e de sua família são quadros recorrentes ao tratar da 

investigação das DA. 

A terceira questão: Você tem alunos com dificuldades de 

aprendizagem na sala de aula? Quantos? Liste casos e discorra sobre 

exemplos de alunos com DA na sala em que está atuando esse ano, assim 

como casos vivenciados em experiências passadas. 

P1. “X1 menino: dislexia visual, dificuldade de concentração, não 

sabe o que é para fazer, não consegue acompanhar do quadro, não acompanha a 

turma, só brinca. 

X2 menina: “repetente, não assimila conteúdo, mesmo com 

acompanhamento individual. Depois de cinco minutos do conteúdo ensinado, ela 

não sabe mais. Tem problema  de relacionamento. Tem duas amigas, mas vive 

brigando com elas, a todo momento tenta fazer com que o outro se dê mal, mente 

muito. 

X3 menino: “hiperativo, toma Ritalina, tem dificuldade de se 

concentrar, fica muito devagar, copia devagar, olha para o teto e não faz mais nada. 

Não retém conteúdo, fica disperso. Não brinca com ninguém, chora por não ser 

incluído pelo grupo, não toma atitude diante das situações de enfrentamento ou não. 

X4 menino: “tem problema de relacionamento em sala, cotuca os 

outros, apresenta dificuldades de concentração, não copia  no tempo determinado 

pelo professor, é imaturo. 

X5 menina: mente muito, não tem interesse em aprender, tem 

problemas de relacionamento, não assimila o que é dado na sala, se levanta a todo 

momento, pega o que não é dela”. 

P2. “Trabalho com alunos do 6° ano, são quatro turmas, em cada 

uma delas há 35 alunos. Em uma sala, há um aluno com síndrome de tourette (X6) 

que tem muita dificuldade de concentração. É uma criança extremamente ansiosa, 

não consegue acompanhar o restante da turma na realização de suas atividades o 

que evidencia ainda mais sua ansiedade, fica extremamente desesperado, quando 

assim se apresenta pede para ir ao banheiro continuamente. Por essa razão, muitas 

vezes é necessário lhe dar um atendimento individual, no entanto, nem sempre isso 
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é possível, pois a sala tem muitos alunos os quais também exigem a atenção do 

professor. 

    Em outra turma, há dois alunos (X7 e X8) com dificuldade de 

aprendizagem. Tanto um quanto o outro demonstram ter problemas quanto ao 

processo de alfabetização. Não conseguem reconhecer palavras ou até mesmo 

realizar a leitura de um texto e interpretá-lo. Ao invés de interpretar e organizar 

ideias, fazem cópia do que estão lendo. Não sabem organizar o caderno por 

matérias, não percebem a diferença entre elas e fazem cópias sequenciais. São 

muitas vezes excluídos pelos colegas de classe que, apesar das interferências da 

coordenação, nem sempre demonstram tolerância com as dificuldades dos dois. Por 

essa razão, um deles se mostra, em diferentes situações, bem agressivo. Esses dois 

alunos já foram encaminhados para uma intervenção, no entanto ainda não foi 

divulgado laudo dos mesmos. Os pais de um deles não aceitava que o filho tem 

dificuldade o que, a princípio, tornou o trabalho com aluno conflituoso, mas depois 

de mostrar vários testes realizados pela escola e núcleo de ensino, resolveram 

procurar auxílio. Já os pais da outra aluna reconhecem a dificuldade da filha, mas 

não sabiam como agir perante a situação. 

Há outros alunos que também possuem dificuldade de 

aprendizagem, muitos deles já têm laudos médicos, no entanto, há uma grande 

dificuldade de trabalhar individualmente com eles”. 

P3. “3 alunos. X9. Inquieto, imaturo, brinca demais com objetos que 

traz de casa, desenha, desorganizado, diz que não consegue estudar sozinho. O 

prof. Particular também não o ajuda no seu problema. 

X10. Não consegue acompanhar, é organizada, a mãe acha que 

essa menina não quer se apegar a nada devido a mudanças na vida. Sai do lado 

dela, ela já faz errado. É muito quieta, não questiona e é sozinha, poucos amigos. 

Quando pergunta se está entendendo ela diz que sim, mas não consegue fazer. 

X11. Muito novo, 9 anos, chora muito, esforçado, não consegue 

acompanhar. Tem vergonha de perguntar”. 

P4. “Em uma turma de 25 tem 7 alunos com DA. 

X12 caso gravíssimo, na minha visão, deveria ir para classe 

especial, não cola e recorta nada sozinha. É um doce de criança. Não faz nada. 

X13 tem potencial para aprendizagem, é inteligente, mas é tão 

agitado que não para, não senta e não tem coordenação motora para pegar no lápis. 
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X14 é dispersa, é imatura, é lenta, não acompanha os demais, com 

apoio consegue. 

X15 é extremamente agitada, e isso compromete a aprendizagem. 

Não consegue se concentrar, não consegue ficar parada. 

X16 inteligente, mas é desanimado, só fica debruçado no caderno, 

não tem vontade. 

X17 persistente, esforçado, pergunta várias vezes, enquanto não 

consegue resposta não desiste, mas só reproduz o que é passado no quadro. O 

raciocínio lógico dele não vai. 

X18 muito agitada, falta acompanhamento familiar, não faz tarefa, 

tudo desorganizado, a aluna é inteligente”.   

 

Percebe-se que os casos listados pela P1 trazem problemas de 

comportamento, ela destaca que um de seus alunos tem dislexia visual, tendo 

confirmação médica. No caso de uma aluna, a professora destaca que é repetente, 

diz que a aluna, mesmo com acompanhamento individual, não consegue assimilar, 

em seguida destaca juntamente com os demais casos, que são alunos com 

problemas de comportamento e de relacionamento. 

A P2 estabelece três casos em que aparecem as dificuldades de 

aprendizagem. O primeiro aluno apresenta síndrome de Tourette, dentro desse 

contexto ele mostra-se de forma que não auxilia o aprendizado dele, precisa de 

maior atenção na sala, mas a professora diz que são muitos alunos e não consegue 

dar esse apoio como deveria. Depois mostra dois casos de alunos com dificuldades 

de aprendizagem, ambos encaminhados aos tratamentos, possuindo laudos. A P2 

diz que esses alunos (X7 e X8) têm problemas no processo de alfabetização, não 

conseguindo ler palavras sequer e interpretar texto, o caderno deles é de quem faz 

cópias sequênciais. Com um desses  alunos teve-se problemas com os pais, que 

não queriam reconhecer a dificuldade do filho. Mas o trabalho feito pela escola e 

núcleo acabaram por ajudar no reconhecimento da situação.   

A P3 retrata três casos, o primeiro tendo problema de 

comportamento, não conseguindo se realizar na escola. O  segundo sendo uma 

aluna muito quieta e que não consegue aprender. O último caso é visto pela P3 

como sendo um aluno muito novo e que está sofrendo por não conseguir 

acompanhar, embora o aluno seja esforçado. que precisam ser mediadas pelos 



38 

 

professores, pais e escola. A fala da P3 parece se aproximar das dificuldades 

escolares, que segundo Ciasca (2003, p. 5), os motivos para a criança que não 

aprende podem estar relacionados a um “problema pedagógico, à falta de 

adaptação ao método de ensino, à escola de ensino ou a outros problemas de 

ordem acadêmica”. Macedo, Petty e Passos (2008) apontam, contudo, que é mais 

raro encontrar na literatura estudos sobre as instituições escolares como contextos 

produtores de dificuldades para aprender. 

A P4 lista 7 casos, porém nota-se que apenas os casos do X12 (não 

faz nada, não recorta) e X17 (é esforçado, mas não consegure acompanhar) fogem 

a questões como bom comportamento e desânimo. Em outros casos, inclusive, a 

professora menciona que o aluno, quando tem acompanhamento, consegue realizar 

as atividades e diz, também, que certos alunos são inteligentes, mas são muito 

agitados. Assim, pensa-se que a maioria dos alunos sofre com dificuldades 

escolares, faltando a eles adaptar-se melhor nas condições pedidas pela escola. 

Sendo essa uma tarefa a ser combinada e estimulada pela família também. 

Percebe-se que as professoras não têm dimensão clara do que seja 

a dificuldade de aprendizagem, então acabam por confundir as DA com as 

dificuldades escolares, que segundo Macedo, Petty e Passos (2008), são, muitas 

vezes, produzidas pelas próprias instituições escolares. É importante ponderar que a 

P2 comenta de um aluno que tem a síndrome de Tourette, devemos lembrar que 

certas deficiências trazem consigo a dificuldade de aprendizagem, mas o problema 

do aluno não é estritamente a causa da DA. 

A próxima questão: Qual(is) dele(s) você considera que 

precisaria(m) ser encaminhado(s) a algum outro profissional (neurologista, 

psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo,...)? Por quê? Você já fez algum 

encaminhamento de aluno? Por qual motivo? 

P1. “Dois alunos foram encaminhados para a psicóloga, o X6 

menino e a X7 menina. O X6 é inteligente, conversa sozinho, tem problemas de 

comportamento, não fazia a tarefa, escrevia sobre morte. A X7 é criada pela 

madrasta, a família a ameaça de levá-la à mãe biológica, isso faz mal à aluna, que a 

partir disso piora o comportamento na Escola. Os cinco alunos citados na questão 

anterior  foram encaminhados ao contraturno, apenas o X4 e a X5 frequentam o 

contraturno. Acredito que a X5 deveria ser encaminhada para psicólogo”. 

P2. “Esses dois alunos (alunos com DA, que não conseguem ler e 
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interpretar textos- minha menção) já foram encaminhados para uma intervenção, no 

entanto ainda não foi divulgado laudo dos mesmos. Os pais de um deles não 

aceitava que o filho tem dificuldade o que, a princípio, tornou o trabalho com aluno 

conflituoso, mas depois de mostrar vários testes realizados pela escola e núcleo de 

ensino, resolveram procurar auxílio. Já os pais da outra aluna reconhecem a 

dificuldade da filha, mas não sabiam como agir perante a situação. Nesse quadro 

vê-se o despreparo da escola, equipe pedagógica, em trabalhar com o aluno 

necessitado de ajuda, pois o que percebe-se é a demora para o professor conhecer 

os resultados dos encaminhamentos, o que pode não ajudar o desenrolar do 

trabalho do professor com esse aluno em sala de aula”. 

P3. “X9 deveria ir psicopedagogo, ia ajudar na parte da escola, ia 

ajudá-lo a se organizar. Acho que ele precisa de organização. A x10 deveria ser 

encaminhada ao psicólogo, é muito fechada, poderia ajudá-la a se desinibir, a falar 

mais”. 

P4.” X12 precisaria da parte médica e psicológica. X13 precisaria do 

mesmo encaminhamento, não conseguiu nem desenvolver a parte motora pela 

agitação. Todos foram encaminhados para sala de recurso, psicopedagogo. Foi feita 

avaliação de contexto para sala de recurso”. 

A P1 apontou ser o contraturno um dos encaminhamentos feitos ao 

público mencionado, mas ressalva que apenas dois deles frequentam realmente o 

contraturno. A professora acredita que a X5 deva ser encaminhada ao psicólogo, 

lembrando que essa aluna é lembrada pela docente como uma pessoa que mente, 

agitada e com relacionamento ruim com os colegas. 

A P2 partiu de casos já encaminhados, dizendo que a escola e o 

núcleo fizeram uma análise diagnóstica dos alunos. Ela aponta que os 

encaminhamentos aconteceram e o problema maior foi com a família de um dos 

alunos, pois os pais não queriam reconhecer a DA do filho. 

A P3 encaminharia dois alunos, enxergando o apoio 

psicopedagógico  como alternativa para ajudar na organização do material, vida 

escolar do aluno. E vendo no psicólogo apoio para a aluna que é muito inibida. A 

professora acredita que a timidez da aluna a prejudica na aprendizagem. 

A P4 sugere que X12 ( se esforça, mas não consegue acompanhar o 

desenvolvimento da turma) e X13 (muito agitado e por isso não conseguiu 

desenvolver a coordenação motora) sejam encaminhados para a parte médica e 
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psicológica. 

 É interessante pontuar, com exceção da P1 e P2, as outras 

professoras apresentam vários alunos com DA, mas só encaminham alguns deles. 

Na verdade, os alunos que apresentam Dificuldade de Aprendizagem precisam ser 

acompanhados para traçar o desenvolvimento possível. Apenas P4 levanta a 

questão do X12 necessitar da parte médica, dizendo que não consegue 

desenvolver-se nas atividades motoras (recortar). 

 A quinta questão: Você considera possível ajudar esse aluno? 

Como?  

P1. “Sim, o apoio do contraturno e o apoio  psicológico. O psicólogo do 

município demora muito para vir à Escola quando chamado e quando vem, diz que o 

aluno não tem nada. Acredito que a participação do pai na vida escolar do filho é 

algo muito positivo, o trabalho conjunto escola e pais é funcional. A auxiliar só fica 

na sala de aula duas vezes na semana”. 

 P2. “Para uma melhora efetiva, os professores precisam ser 

orientados em como trabalhar com esses alunos, e isso não é frequente na escola, 

além disso não são preparados para lidar com essas situações diferenciadas. Outra 

situação é que as salas de aulas estão lotadas, o atendimento individualizado não é 

sempre possível e o material não é adaptado a situações diversas”. 

P3. “Sim, dando mais atenção, sendo amigo deles, conversando 

mais com eles, mexendo no posicionamento da sala. Atendimento individual”. 

 P4. “Na medida do possível, o Estado não dá recurso, não temos 

formação específica para esse trabalho,  a sala lotada compromete. Então usa-se a 

criatividade metodológica, mas sabe-se que com tudo isso a aprendizagem deles 

fica defasada em relação aos demais”. 

Todas as professoras acreditam na possibilidade de se ajudar o 

aluno, sendo que a P1 aponta os encaminhamentos como solução e a aliança da 

escola com a família como sendo uma boa alternativa para a resolução do problema. 

A P3 já concentra os esforços em si mesma, apontando que o caminho seria dar 

maior atenção àqueles que têm DA, mas não menciona rearranjos na metodologia 

usada para o trabalho com os conteúdos. A P1, P2 e P4 reclamam da falta de apoio 

do poder maior, sendo que a P1 diz que o psicólogo da prefeitura demora muito para 

atender a escola; a P2 reclama sobre a falta de orientação para lidar com alunos 

com necessidades especiais educacionais, além disso, a P2 diz que a estrutura da 
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escola e apoio da equipe pedagógica comprometem o trabalho do professor quando 

fala do atendimento da diversidade constante na sala de aula. A P4 pondera que 

tenta fazer seu possível, pois falta maior assistência por parte da mantenedora, 

reclama também das salas lotadas, o que compromete negativamente o trabalho. 

Assim tem-se que P1, P2 e P4 acabam questionando o sistema que estrutura a 

escola para o seu funcionamento.  

É interessante apontar que talvez a entrevista deveria ter 

contemplado, mais vezes, questões que abordassem mais diretamente a questão de 

como trabalhar com os alunos com DA. Acredita-se que os professores não 

responderam, à contento, tal questão. Eles conduziram tal resposta apontando os 

encaminhamentos externos à sala de aula. Para um próximo momento seria 

necessário tornar mais direta e constante questões que abordem o como trabalhar 

com os indivíduos que apresentam DA. 

A sexta questão: Durante a sua época de formação o currículo 

contemplava disciplinas que tratavam sobre a dificuldade de aprendizagem? 

Como se deu o desenrolar desse conhecimento em sala de aula? 

P1. “Não me lembro. Teve aula sobre inclusão. O que aprendi 

mesmo foi na prática com apoio de outras professoras e direção”. 

P2. “Nunca tive orientação para trabalhar com dificuldade de 

aprendizagem. Em sala de aula, foi observando os alunos que apenas codificavam 

as informações de um texto, diferente daqueles que tinham passado pelo processo 

de letramento efetivamente, reconhecendo no texto diferentes mecanismos para 

conseguir compreendê-lo, ou alunos que tinha dificuldade de transpor para a escrita 

ideias baseadas em meras cópias, no entanto faltando partes de suas ideais ou 

partes de palavras que prejudicavam o desenvolvimento da atividade. Alguns desses 

alunos, quando eram convocados para expor oralmente suas ideias, conseguiam, 

outros nem mesmo dessa forma o faziam. Mesmo depois de 10 anos de trabalho, é 

extremamente difícil diagnosticar as diferentes dificuldades existentes, são muitos 

alunos, cobranças do cumprimento da grade curricular, situações adversas da sala 

de aula etc”. 

P3. “Não tinha”. 

P4. “Apenas oficinas que escola oferece. Abordam o tema, mas não 

me lembro”. 

Apenas a P1 diz que teve na graduação a disciplina que falava da 
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inclusão, mas ressalva que o que aprendeu foi na prática. O restante das 

professoras não tiveram disciplinas, na graduação, que lidavam com a questão das 

Dificuldades de Aprendizagem. A P4 considera que, hoje, faz oficinas que 

contemplam a temática, mas não se recorda de como abordam. Isso mostra que tais 

cursos foram pouco significativos para as professoras. 

Em seguida perguntou-se: Você participa ou já participou de 

curso(s) de formação continuada? Qual(is)? Eles abordam o tema das DA? O 

que estes cursos propõem para o trabalho com os alunos com DA? 

P1. “Sim. No curso de Gestão abordaram as DA, como tinham 

muitos gestores no local, eles compartilhavam as experiências da prática vivenciada.  

No município houve o curso de emprendedorismo, alfabetização em Língua 

Portuguesa e Matemática. No curso de matemática  trataram das dificuldades dos 

alunos e como trabalhá-las”. 

P2. “Não participei de algo muito bom, que contribuísse para o meu 

entendimento sobre dificuldades de aprendizagem”. 

 P3. “Apenas oficinas que a escola oferece. Abordam o tema, mas 

não me lembro”. 

P4. “Sim, mas falam do problema mas não falam o que fazer. É 

impossível atender esses alunos com a qualidade que o problema merece. Jornadas 

pedagógicas, acontecem 4 etapas durante o ano”. 

Percebe-se que apenas a P1 enxerga contribuições dos cursos de 

formação continuada em relação ao tema Dificuldades de aprendizagem. As outras 

professoras, embora tenham feito algum curso, elas não parecem considerar 

esclarecedor ou até significativor o que viram nos eventos. 

 A outra questão: A equipe pedagógica auxilia no trabalho com os 

alunos com problemas de aprendizagem? Qual a orientação que essa equipe 

passa ao professor? 

P1. “Auxilia. Dependendo, chama o pai. O professor orienta esse pai 

e, se necessário, encaminha o aluno para outros serviços. O supervisor auxilia o 

professor no planejamento para a atender o aluno individualmente”. 

P2. “Nem todas as escolas permitem desenvolver um processo 

avaliativo diferenciado com esses alunos. Na verdade, fazem um diagnóstico e 

pedem um encaminhamento para o Núcleo de ensino para que possam investigar 

melhor os problemas que foram apontados e, se julgarem necessário, encaminham 
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o aluno para a sala de apoio ou sala especial. Porém, esse processo é 

extremamente burocrático e demorado, prejudicando o ano letivo do aluno e seu 

processo de aprendizagem”. 

P3. “Não passa muito isso para os professores. Podem até resolver 

os problemas com os pais”. 

P4. “Na medida do possível, pois a carga da equipe pedagógica é 

grande, eles fazem os encaminhamentos necessários. Usa o material impresso, 

jogos dão sugestões de como trabalhar”. 

Observa-se que a equipe pedagógica, na visão de P1, P2 e P4 

tentam dar os encaminhamentos, mas isso acontece dentro dos limites dessa 

equipe, os professores P2 e P4 mostram que talvez a ação desse grupo sofra alguns 

impedimentos burocráticos. A P3 por fazer parte da rede particular de ensino mostra 

que o professor reconhece o problema do aluno, como já citou em questões 

anteriores, mas a equipe pedagógica acaba lidando, sozinha com os pais, pouco 

pede apoio ao professor. 

A última questão: Você tem alguma outra colocação sobre o 

tema? Se sim, qual? 

P1. “Nenhuma”. 

P2. “Observo que os pais que possuem melhores condições 

financeiras tentam buscar ajuda em aulas particulares (acreditando ser essa a 

melhor saída), mas mesmo assim esse aluno, às vezes, permanece com a 

dificuldade, e fica estampado o desapontamento do mesmo com resultados 

negativos nas avaliações. Muitas vezes isso desestimula o aluno, fazendo com que 

se desinteresse pela escola”. 

P3. “Nenhuma”. 

P4. “Pedir maior atenção por parte da mantenedora, no meu caso o 

SEED”. 

P2 demonstra que poucos conseguem ajudar esse aluno, mesmo 

quem procura apoio particular. Talvez isso se deva ao fato de as Dificuldades de 

aprendizagem ser assunto, ainda, hoje muito controverso em suas definições, o que 

causa confusão teórica e dificulta a ajuda ao público necessitado. A P4 entende que 

se a mantenedora desse maior atenção à Instituição, muitos problemas poderiam 

ser amenizados. 
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No decorrer do trabalho, mostrou-se que não há uma única definição 

de DA, isso acaba por prejudicar o entendimento do profissional da educação acerca 

da problemática. Sabe-se, por exemplo, que há correntes de teóricos que defendem 

a DA que tem como causa fatores sociais, culturais, afetivos, mas a definição mais 

aceita no momento que é a NJCLD, a qual prega que essa dificuldade é influenciada 

negativamente por fatores como esses, assim a causa das dificuldades de 

aprendizagem tem raízes na disfunção do Sistema Nervoso Central, mas não é 

possível comprovar tal situação. O que se defende pelo Comitê é que o aluno com 

essa dificuldade se esforça, mas que o seu desempenho é discrepante em relação à 

sua capacidade. Apesar disso, não ficam perceptíveis nos discursos das professoras 

os meios, metodologias variadas que elas se utilizam para auxiliar os alunos que 

apresentam alguma dificuldade de aprendizagem. 

As respostas das três primeiras questões evidenciam que as 

professoras apontam fatores como mau comportamento, desânimo, desorganização, 

relacionamento ruim, falta de apoio dos pais como sendo atributos daquele que sofre 

com as DA. Assim, tem-se uma forma de explicar o fracasso escolar, explicação que 

vem recheada de preconceitos como Collares e Moysés (1992, p. 15) consideram: 

 

O cotidiano escolar é permeado de preconceitos, juízos prévios sobre os 
alunos e suas famílias... As crianças não aprendem porque são pobres, 
porque são negras, ou por serem nordestinas, ou provenientes da zona 
rural; são imaturas, são preguiçosas, não aprendem porque seus pais são 
analfabetos... 

 

As visões preconceituosas acabam apontando culpados pelo 

fracasso escolar, assim os pais e os alunos são vistos pelos docentes como sendo 

indivíduos respaldadores do fracasso.  

Mas as ideias de fracasso escolar dos professores não são algo que 

eles inventaram, mas tem base histórica. O estudo de Forgiarini e Silva (2007) 

explica um pouco do fracasso escolar no Brasil. Primeiramente, por volta de 1870, 

explicações a esse respeito vinham de teorias racistas, os colonizadores 

enxergavam os colonizados como seres inferiores, e isso se intensificou nos anos 

1850 a 1930. É com o escolanovismo que pesquisas sobre Dificuldades de 

Aprendizagem apontam que as causas dessas não estava no indivíduo, mas sim 

nas metodologias empregadas. Nesse momento, via-se a crítica à escola tradicional. 

Nos anos 30 adotou-se a prática de diagnósticos, tentando impedir os fracassos por 
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meio de programas psicológicos preventivos, assim tem-se uma visão psicologizante 

das Dificuldades de Aprendizagem. Vale ressaltar ainda que as teorias racistas 

conviviam ao lado das visões psicologizantes e os apontamentos sociais para o 

fracasso escolar tinham relação com a questão da carência cultural, pois acreditava-

se que as crianças de lares carentes não tinham subsídios para acompanhar o que o 

professor propunha nas escolas. Segundo as autoras, A Psicologia Educacional  “se 

configurou no Brasil sob influência médica... e até os anos 70 tentou-se superar, 

ainda, o discurso fraturado sobre as causas do fracasso escolar em função das 

características biológicas (racistas), psicológicas e sociais dos alunos...”, 

favorecendo a ideia de que o sistema de ensino pudesse ser fator importante para 

que houvesse o fracasso escolar.  

Com tal explanação percebe-se que as professoras entrevistadas 

são, de certa forma, frutos da história em certa instituição. O que acaba por 

consolidar crenças que se mostram na própria prática docente. Então, quando fala-

se do fato de as professoras apontarem os alunos com certa culpa da não 

aprendizagem, ou o pai como sendo responsável por esse drama, vê-se que estes 

pensamentos são provenientes de mentalidades que foram convivendo no decorrer 

dos anos, aparecendo com menor intensidade nos dias atuais. 

A consideração “menor intensidade” é importante, uma vez que os 

preconceitos presentes, nas falas, envolvem concepções que acompanham o 

pensamento dos professores desde que eles eram, também, alunos. Dessa forma, a 

maior parte das professoras, quando indagadas sobre o que fazer com os sujeitos 

com DA, mostram, hoje, acreditarem nos encaminhamentos psicopedagógicos e 

apontam obstáculos presentes no sistema de ensino. Mas as falas com preconceitos 

ainda se fazem presentes nos discursos. 

Um dado muito importante é o fato de os cursos de formação e de 

formação continuada não serem tão significativos aos professores. Além disso, 

percebe-se que entre as professoras analisadas, tanto as pedagogas quanto a 

professora de Português e a de Matemática, praticamente buscam suas respostas 

para as DA na prática, mostrando não terem tido apoio adequado para o real 

entendimento da Dificuldade de Aprendizagem, o que é negativo, pois se constata a 

distância entre a teoria e a prática.  

Dessa forma, os professores acabam confundindo as dificuldades de 

aprendizagem com as dificuldades para aprender, muitas vezes causadas pela 
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própria escola, o que prejudica o aluno, pois não está sendo auxiliado nas suas reais 

necessidades por parte dos professores. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo primeiro investigar as concepções 

de professores acerca das dificuldades de aprendizagem. Para isso, fez-se 

inicialmente uma pequena revisão bibliográfica a partir do tema apontado, em dez 

anos do banco de teses e dissertações da CAPES. Tal busca trouxe alguns resumos 

que se aproximavam do tema, apontando, dentre outros aspectos, questões que 

mostram o quanto o professor tem sido visto como aquele que não entende as reais 

necessidades de seus alunos, ou aquele que não domina a teoria embasadora do 

conteúdo que leciona, ou aquele que, apesar de reconhecer a necessidade de 

mudanças na metodologia de ensino, não conseguem superar suas crenças de 

ensino tradicional. Assim, a revisão de literatura fez reconhecer, ainda mais, a 

importância de se estudar as dificuldades de aprendizagem uma vez que as 

questões observadas como problemáticas em relação ao professor acabam 

afetando no que eles acreditam ser as dificuldades de aprendizagem e em como 

lidar com essa situação. 

O estudo prosseguiu com a pesquisa do desenrolar histórico dos 

estudos voltados à dificuldade de aprendizagem, e assim, pode-se constatar que 

inicialmente essa questão era tratada do ponto de vista médico, depois, psicológico, 

e em estudos mais recentes, vê-se o enfoque psico-educacional. Embora haja 

divergências entre os estudos, foi importante notar que todo o percurso histório das 

DA acabaram ajudando nas definições da problemática ao longo do tempo. Além 

disso, é relevante destacar, mais uma vez, que a definição acolhida nesse trabalho 

refere-se ao National Comitee Journal of Learning Desabilities, o qual pondera que 

as DA consistem presumidamente a disfunções no sistema nervoso central no que 

diz respeito ao processamento da informação pelo indivíduo, acarretando problemas 

com relação à leitura, escrita e aos cálculos. A definição alerta para o fato de as 

causas sociais, afetivas, culturais não serem causas das dificuldades de 

aprendizagem, mas serem fatores que influenciam, de forma negativa, o sujeito com 

DA. 

Frente a essa definição, considerada a mais acolhida atualmente, os 

dados foram analisados. Lembrando que se escolheu dois professores pedagogos e 

dois de licenciaturas específicas (português e matemática) para comparar no que a 
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formação inicial e a continuada das áreas podem interferir no conhecimento do que 

seja as dificuldades de aprendizagem. 

Com a análise, percebeu-se que os quatro professores carecem de 

entendimento acerca das dificuldades de aprendizagem, confundindo as DA com as 

dificuldades escolares, que envolvem fatores sociais, afetivos e culturais. Um fato 

interessante é que a P1 é a professora com menor tempo de magistério, recém 

saída da Universidade, demonstra que ainda hoje a formação curricular pouco se 

atenta para a questão das dificuldades de aprendizagem, aliás ela apenas se 

lembrava que teve  um disciplina sobre Inclusão Escolar, mas não conseguia 

relacionar  e até se lembrar do que viu na disciplina no que diz respeito à dificuldade 

de aprendizagem. Outro ponto relevante é o fato de as professoras considerarem 

que o que aprenderam sobre dificuldade de aprendizagem se deu na prática, no dia 

a dia da escola, mas que não tiveram reais contribuições sobre o tema na formação 

inicial ou em cursos de formação continuada. Enxerga-se, nitidamente, a dicotomia 

entre teoria e prática, que guia o velho ditado popular “A teoria na prática é outra”. 

Outro fato é os professores verem nos encaminhamentos parte da 

solução para seus “alunos problemas”, mas não mencionarem o que podem fazer 

em relação à aplicabilidade de diferentes metodologias, já que a escola para todos 

abarca diferentes modos de aprender. 

É  importante lembrar que o modo que os professores concebem as 

dificuldades de aprendizagem tem aparato histórico, pois inicialmente o fracasso 

escolar era visto como sendo algo hereditário, depois, a psicologia respaldou tal 

problemática e, por último, a carência cultural foi considerada a causa desse grande 

problema. Porém, tem-se que alertar a importância de os currículos dos cursos de 

formação priorizarem os estudos que fazem pensar sobre as reais necessidades do 

aluno no que diz respeito à aprendizagem, podendo conscientizar o professor sobre 

os diferentes modos de atingir o aluno, e assim, excluir-se-á preconceitos, 

pensamentos indevidos em relação àqueles que, simplesmente, têm dificuldades 

escolares. Desse modo, o professor entenderá, também, quem é o aluno com DA, 

podendo ajudá-lo no seu desenvolvimento. 

Os cursos de formação continuada não foram considerados pelos 

professores como sendo algo significativo, então, órgãos maiores responsáveis por 

disponibilizar tais cursos devem tratar do assunto DA com maior seriedade, 

indicando características de alunos com dificuldades de aprendizagem, modos de 
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trabalhar com tal público.  

Seria interesante estudos que analisassem o caráter desses cursos 

de formação continuadas oferecidos pelo município e pelo Estado. Pois assim 

conseguiria-se perceber, realmente, como são trabalhadas as DA  nesses 

momentos. Outra possibilidade de estudo seria a análise dos currículos nos cursos 

de Pedagogia e nas outras licenciaturas, vasculhando-se o trabalho da Educação 

Superior na área das dificuldades de aprendizagem. Outro estudo seria apontar, 

especificamente, como o professor deve trabalhar com alunos com DA  e com os 

alunos com dificuldades escolares. Podendo assim, auxiliar o professor  na sua 

caminhada profissional no que diz respeito à  “educação para todos” como 

documentos oficiais pregam.  
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APÊNDICES 

Apêndice A – Entrevista com os Professores 

 

Formação acadêmica  

Idade: 

Nível de ensino: 

Instituição: 

Tempo de atuação docente:  

1. O que você entende por dificuldade de aprendizagem? 

O professor se esforça tanto e os alunos não conseguem entender. Parece que não 

tem capacidade para entender o que você fala. 

 

2. Quais são as características dos alunos que apresentam DA? 

 

3. Você tem alunos com dificuldades de aprendizagem na sala de aula? Quantos? 

Pedir para listar casos, para discorrer sobre exemplos de alunos com DA na sala em 

que está atuando esse ano, assim como casos vivenciados em experiências 

passadas. 

 

4. Qual(is) dele(s) você considera que precisaria(m) ser encaminhado(s) a algum 

outro profissional (neurologista, psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo,...)? Por 

quê? Você já fez algum encaminhamento de aluno? Por qual motivo? 

 

5. Você considera possível ajudar esse aluno? Como?  

 

6. Durante a sua época de formação o currículo contemplava disciplinas que 

tratavam sobre a dificuldade de aprendizagem? Como se deu o desenrolar desse 

conhecimento em sala de aula? 

 

7. Você participa ou já participou de curso(s) de formação continuada? Qual(is)? 

Eles abordam o tema das DA? O que estes cursos propõem para o trabalho com os 

alunos com DA? 
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8. A equipe pedagógica auxilia no trabalho com os alunos com dificuldades de 

aprendizagem? Qual a orientação que essa equipe passa ao professor? 

 

9. Você gostaria de fazer alguma outra colocação? Se sim, qual? 

 


