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RESUMO 
O termo "problemas de aprendizagem" remete, aos profissionais envolvidos na área 
da educação, à defasagem de conteúdos acadêmicos ou a problemas de 
comportamento, sendo raramente considerados do ponto de vista de dificuldades 
emocionais. Baixa autoestima, déficits motivacionais e fragilidade no autoconceito 
podem prejudicar o aluno em seu curso acadêmico provocando atrasos ou 
impedindo que um conteúdo seja assimilado corretamente. Do ponto de vista 
socioemocional há ainda outro aspecto, analisar se o repertório de comportamentos 
interacionais (habilidades sociais), está devidamente desenvolvido de forma a 
permitir que este aluno se comporte de forma eficaz nesse ambiente. Considerando 
os múltiplos aspectos envolvidos dentro de um processo de avaliação este artigo 
tem como objetivo discutir como a avaliação psicológica das dificuldades de 
aprendizagem pode estar relacionada a aspectos emocionais e comportamentais. 
Para tal, esse trabalho busca compreender as influências das emoções e de 
indicadores comportamentais na sinalização da necessidade de uma avaliação 
psicológica que vá além da investigação das defasagens escolares. 
 
Palavras-chave: avaliação psicológica, dificuldades de aprendizagem, emoção, 
comportamento; 

 

Introdução 

Compreender os problemas de aprendizagem que ocorrem em sala de aula, 

caracteriza, atualmente, um dos diversos desafios presentes na prática docente. 

Conforme descrito por Andrade, Andrade e Capellini (2014), os problemas de 

aprendizagem, ou baixo rendimento escolar, podem ser definidos como um 

rendimento aquém do esperado nos domínios acadêmicos. Porém, faz-se 
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necessário destacar que esse rendimento pode ser “comprometido” por múltiplos 

fatores, o que faz com que os problemas de aprendizagem possam ser classificados 

em duas categorias: os transtornos de aprendizagem, que de acordo com Corso e 

Meggiato (2019), correspondem às alterações nos padrões normais de aquisição de 

habilidades presentes desde os estágios iniciais do desenvolvimento, pois estes 

estão ligados a aspectos neurobiológicos. Em contraste, as dificuldades de 

aprendizagem, têm como causa primária fatores não intrínsecos, mas sim fatores de 

natureza sociocultural (geralmente falta de oportunidades educacionais adequadas), 

pedagógica (abordagens metodológicas inadequadas) e fatores emocionais 

(problemas socioafetivos na família e/ou na escola). (ANDRADE; ANDRADE; 

CAPELLINI, 2014). 

De acordo com Moojen (2012), os termos distúrbios, transtornos, 

dificuldades, problemas de aprendizagem vêm sendo usados aleatoriamente tanto 

em termos teóricos quanto práticos, tendo como consequência uma alta ocorrência 

de equívocos tanto na identificação das causas etiológicas quanto nos 

encaminhamentos para atendimentos clínicos especializados. Assim, enquanto as 

dificuldades de aprendizagem tendem a ser passageiras (desde que 

adequadamente identificadas), os transtornos de aprendizagem tendem a ser 

permanentes. (ANDRADE; ANDRADE; CAPELLINI, 2014). 

Considerando os diversos fatores envolvidos na identificação das 

dificuldades de aprendizagem, e entendendo que muito mais que um ambiente 

físico, a sala de aula pode ser considerada um ambiente social afetivo, e o 

desenvolvimento intelectual dos que o frequenta pode ser afetado pelas relações 

experenciadas neste ambiente, esse estudo pretende discutir a influência existente 

entre os aspectos emocionais e comportamentais no baixo rendimento escolar dos 

alunos. 

 

Objetivo  

Compreender, como a avaliação psicológica pode contribuir para a 

identificação dessas causas visto que os aspectos afetivos podem contribuir para o 

desempenho acadêmico e atestam a importância da afetividade para a melhoria da 

aprendizagem dos conteúdos escolares. 
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Metodologia  

Trata-se de um estudo qualitativo inicial realizado a partir de busca 

bibliográfica nas bases de dados e, a partir dela, revisão da literatura científica 

relacionada ao tema.  

 

Discussão  

Para aprender significativamente um conteúdo, o aluno precisa 

estabelecer uma conexão íntima entre cognição e emoção, ou seja, despertar 

interesse pelo conhecimento. Além disso, se faz necessário observar seu repertório 

de habilidades e competências sociais, pois conforme Del Prette e Del Prette (2017), 

as habilidades sociais contribuem de forma categórica para relações harmoniosas 

com outros indivíduos, assim como as competências sociais aumentam a 

capacidade da criança de lidar com situações diversas e estressantes. Assim, 

considerando os diversos processos de transição existentes ao longo do 

desenvolvimento infantil, assim como as variadas etapas existentes no processo de 

aprendizagem, essas habilidades e competências tornam-se um fator importante. 

Ademais, fatores como autoconceito, as experiencias anteriores, o desempenho, as 

atitudes na disciplina, as percepções sobre o ambiente escolar, o suporte do 

professor e o suporte dos colegas (MATA et al, 2015) devem ser considerados. 

Conforme exposto por Del Prette e Del Prette (2017), pesquisam 

apontam que a maioria das crianças com problemas de aprendizagem é 

negativamente avaliada em sua competência social por pais e professores. Além 

disso, quando maior a frequência de problemas de comportamento apresentados 

pelas crianças, pior o repertório de habilidades sociais, o autoconceito e o 

desempenho acadêmico das mesmas (CIA; BARHAM, 2009). Entretanto, a 

avaliação de um estudante com problemas de aprendixagem recai quase sempre 

sob questões cognitivas e não leva em consideração todas as influências 

emocionais externas e internas. Enquanto desconsidera esses fatores, trata a 

cognição da criança como precária, enquanto ela pode estar agindo assim, por 

questões emocionais. Esse fato acaba por produzir baixa autoestima, déficits 
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motivacionais e fragilidade no autoconceito (DE OLIVEIRA, 2017; BARTOLOMEU; 

SISTO; RUEDA, 2006). 

De acordo com Cunha, Sisto e Machado (2006), o autoconceito é o 

conhecimento que o indivíduo tem sobre si e pode ser expresso em três partes: por 

descrições próprias (cognitiva), pelas emoções geradas por essas descrições 

(afetiva) e pelas ações diante dessas descrições e emoções (comportamental). O 

autoconceito também está relacionado com o autocontrole, que é a capacidade de 

controlar o próprio comportamento. Os alunos que possuem conhecimento sobre si, 

possuem maior controle de suas ações e emoções. Assim, a criança consegue obter 

melhores desempenhos, enquanto seus sentimentos e ações são compreendidas 

por ela (CONTE; CIASCA; CAPELATTO, 2015). 

Pereira (2015) identifica que não é só o desempenho escolar que 

diferencia alunos com dificuldades de aprendizagem, daqueles que não as possui. A 

motivação para aprender não atinge essas crianças, que tem seu rendimento 

acadêmico afetado diretamente pela desmotivação, enquanto professores e 

responsáveis acreditam ser um problema de ordem de aptidão cognitiva, os alunos 

têm sua autoestima e seu autoconceito afetados pelo seu baixo rendimento e se 

sentem cada vez menos motivados para aprender. 

Portanto, a avaliação psicológica de uma criança com problemas de 

aprendizagem visa identificar quais são os motivos para a aprendizagem não estar 

ocorrendo. Porém, muitas vezes a queixa apresentada pela escola ou pelos pais, 

não diz respeito a realidade da criança, o que dificulta o diagnóstico desse problema. 

Muitos profissionais envolvidos na avaliação dessa criança, realizam-na de forma 

breve, quase sempre encaminhando para exames médicos ou emitindo laudos com 

diagnósticos rápidos, que podem conduzir o tratamento ou o diagnóstico para outro 

caminho, que não seja a constatação de problemas cognitivos, comportamentais ou 

emotivos. Além disso, não são realizadas intervenções pedagógicas e, apenas em 

alguns casos são encaminhados para a psicoterapia (CRUZ; BORGES, 2013). 

 

Conclusões  

Diante do exposto, esse trabalho busca discutir as influências das 

emoções e de indicadores comportamentais na sinalização da necessidade de uma 

avaliação psicológica que vá além da investigação das defasagens escolares, 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  
 

contemplando aspectos emocionais, possíveis déficits comportamentais, além de 

características como autoconfiança, autoconceito, habilidades sociais e motivação, 

que possam interferir nesse processo de aprendizagem. 
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