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Resumo: 

As dificuldades de aprendizagem constituem-se, historicamente, em objeto complexo e 

polêmico para a abordagem dos pesquisadores, professores e demais profissionais, além das 

famílias que convivem com pessoas que aprendem em ritmo ou de forma diferente daquilo que 

é esperado ou considerado “normal”. Além da multiplicidade de critérios – estatístico, clínico, 

teleológico, constitucional, sociológico, entre outros – o conceito de normalidade permite com 

facilidade a ocorrência da fragmentação, considerando partes do ser humano quando ele se 

constitui em uma totalidade e da estereotipia, criando “tipos” característicos associados às 

dificuldades de aprendizagem. Os professores com freqüência não conseguem explicar o real 

significado do termo e os critérios que fundamentam o seu uso, o que pode evidenciar um 

reflexo do processo de patologização da aprendizagem ou da biologização das questões sociais. 

Sabemos que tais dificuldades não se apresentam apenas na Educação Básica, mas acompanham 

professores e alunos pelo Ensino Superior. Quantas vezes na Universidade nos deparamos com 
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casos não diagnosticados ou mal abordados da dislexia, do transtorno do déficit de atenção 

(TDA), da disgrafia ou da síndrome de Asperger, entre outros. Em pesquisa realizada com 

cinquenta professores universitários do Estado do Rio de Janeiro, Brasil, As respostas foram 

cuidadosamente analisadas e divididas por fração de sentido, obtendo-se assim 114 respostas 

diferentes. Obtivemos cinco categorias de análise, considerando a dificuldade de aprendizagem 

como: responsabilidade do aluno; conseqüência de um processo; causa de um processo; 

responsabilidade de outro agente (escola/ professor/família); e falta, carência, deficiência, 

distúrbios, anormalidade. Destacamos na conclusão alguns dos impasses à realização do 

diagnóstico das dificuldades de aprendizagem e para a avaliação acadêmica da mesma: o 

despreparo dos professores para a realização desta tarefa; a resistência que as instituições 

educativas apresentam a assumir sua parcela de responsabilidade na gênese destas dificuldades; 

a precariedade de instituições complementares à ação pedagógica, que possam dar suporte às 

dificuldades diagnosticadas; a confusão entre alunos com dificuldades de aprendizagem e os que 

apresentam baixo rendimento escolar; a rigidez dos sistemas de classificação que irão expressar 

os resultados deste processo. 

Palavras-chave: 

Avaliação das aprendizagens; dificuldades de aprendizagem; docência universitária. 

 

Introdução: sobre a conceituação e o diagnóstico das dificuldades de aprendizagem 

As dificuldades de aprendizagem têm se constituído historicamente em um objeto polêmico para a 

abordagem dos estudiosos, pesquisadores, professores e demais profissionais, além das famílias que 

convivem com pessoas que aprendem em ritmo ou de forma diferente daquilo que é esperado ou 

considerado “normal”. 

Nesta introdução vamos abordar três aspectos que tornam esta abordagem especialmente difícil. O 

primeiro se refere à complexidade do termo “normalidade” e aos múltiplos aspectos que ele envolve. 

Além da multiplicidade de critérios – estatístico, clínico, teleológico, constitucional, sociológico, entre 

outros – o conceito de normalidade permite com facilidade a ocorrência dos fenômenos da 

fragmentação, considerando partes do ser humano quando ele se constitui em uma totalidade e da 

estereotipia, criando “tipos” característicos associados às dificuldades de aprendizagem. Incorre assim 

no equívoco do estabelecimento de etiologias, listagens de causas que ilusoriamente facilitam o 

diagnóstico. 

Para Doron e Parot (2007): 

A normalidade é concebida, por um lado, como a ausência de patologia, e, por outro, como a 

conformidade com o tipo médio. Vale ressaltar que a média é uma medida estatística, 
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puramente descritiva e operacional, que tende a ser considerada como regra e como valor, 

podendo proporcionar uma interpretação equivocada, uma vez que não leva em conta as 

singularidades, as dissidências e as anomalias, baseando-se em valores atribuídos ao 

indivíduo e ao comportamento, cuja função é avaliar e detectar a utilidade social das condutas 

e dos indivíduos. (p. 335). 

 

Kaplan (1997) fala em quatro perspectivas do enfoque das ciências comportamentais e sociais para a 

normalidade: 

x Como saúde, em anteposição ao que é considerado doença, consiste na ausência dos sinais e 

sintomas que estejam em “desajuste” com o que é comum (ou normal), indicando um 

organismo saudável. 

x Como utopia, fundamentada na conjunção harmoniosa e plena do sistema nervoso 

funcionando de maneira “perfeita”. 

x Como média, tendo por base a média estatística dos estudos normativos do comportamento no 

qual traços da personalidade são entendidos como medida padronizada do comportamento. 

x Como processo, relacionada às situações ou a fases de desenvolvimento da personalidade, 

tendo cada estágio características intrínsecas.  

O segundo aspecto refere-se a certa confusão estabelecida entre os termos distúrbios e dificuldades de 

aprendizagem. 

O termo dificuldades de aprendizagem começou a ser usado no início dos anos 1960 para descrever 

diversas “discapacidades” relacionadas com o insucesso escolar e que não deviam ou podiam ser 

atribuídas a outros tipos de problemas de aprendizagem. 

Concordamos com Moojen (1999) ao dizer que esses termos vêm sendo utilizados de forma aleatória 

na literatura especializada, na prática clínica e no cotidiano escolar para designar quadros diagnósticos 

variados. 

Alguns autores afirmam que os comportamentalistas preferem o termo distúrbio, enquanto os 

construtivistas utilizam o termo dificuldade. França (1996) apresenta a distinção fundamentada na 

concepção de que o termo “dificuldade” está relacionado a questões de ordem psicopedagógica ou 

sócio – cultural e o termo distúrbio sugere a existência de comprometimentos neurológicos em funções 

corticais específicas e é mais utilizado pela perspectiva clínica. 

Collares e Moysés (1992) expressam preocupação com a expansão do uso da terminologia “distúrbios 

de aprendizagem” entre os professores. Segundo as autoras os professores com freqüência não 

conseguem explicar o significado do termo e os critérios que fundamentam o seu uso, o que pode 

evidenciar um reflexo do processo de patologização da aprendizagem ou da biologização das questões 

sociais. 
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Isto nos remete ao terceiro dos três aspectos que nos propusemos a abordar nesta introdução: a 

dificuldade do diagnóstico das dificuldades de aprendizagem. 

Convidamos o leitor a refletir sobre alguns dos principais entraves à realização do diagnóstico das 

dificuldades de aprendizagem: o despreparo dos professores para a realização desta tarefa; o pouco 

acesso das escolas às equipes multidisciplinares que poderiam efetuar corretamente essas avaliações; a 

resistência das instituições escolares a assumir a sua parcela de responsabilidade na gênese destas 

dificuldades; a necessidade de maior variedade e quantidade de instrumentos e estratégias de 

diagnóstico; a ansiedade das famílias e das próprias escolas pelo resultado do processo de avaliação 

diagnóstica e pela “nomeação” do tipo de dificuldade apresentada; a precariedade de instituições 

complementares à ação pedagógica da escola que possam dar suporte às dificuldades diagnosticadas; a 

confusão entre alunos com dificuldades de aprendizagem e os que apresentam baixo rendimento 

escolar; a rigidez dos sistemas de classificação que irão expressar os resultados deste processo. 

Em relação a este último ponto Dockrell e McShane (1997) falam de dois destes sistemas de 

classificação: 

x Sistema etiológico – tenta classificar as dificuldades de aprendizagem de acordo com a causa 

que as origina. 

x Sistema funcional – tem por base a medida da inteligência dos indivíduos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem, destacando dois grupos: o de nível intelectual bem abaixo da 

média (e isto justifica as dificuldades encontradas) e o de desenvolvimento intelectual 

considerado “normal”, mas cujos membros têm alguma dificuldade específica (a leitura ou a 

escrita, por exemplo). 

Fernández Cabezas (2000) fala de dois enfoques do diagnóstico das dificuldades de aprendizagem: o 

diagnóstico com enfoque tradicional-individual e o diagnóstico com enfoque curricular escolar. O 

quadro que se segue, elaborado pela autora, esclarece estas duas modalidades: 

 

DIAGNÓSTICO 

 

ENFOQUE TRADICIONAL-

INDIVIDUAL 

 

ENFOQUE CURRICULAR 

Finalidade A informação é obtida somente do 
aluno, se interessa pela criança, pelo 
que faz, assim como fundamentar seu 
defeito. 

Obter informação do aluno e do ambiente 
em relação com a resposta curricular. 

Conteúdo Aluno. Aluno, contexto educativo, contexto sócio-
familiar. 

Instrumentos e 
procedimentos 

Utilização de provas e testes. Provas, pautas de observação, trabalhos dos 
alunos. Instrumentos contextualizados que 
se referem a todos os componentes do 
processo ensino e aprendizagem. 

Pessoas que intervém Psicólogos, médicos e participação 
muito limitada dos pedagogos.  

Todos os profissionais implicados no 
processo educativo, e a família. 
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Concepção de base Biológica. Dinâmica e interativa. 
(FERNÁNDEZ CABEZAS, 2000, p. 34). 

 

Conhecendo melhor as dificuldades de aprendizagem 

A construção do conhecimento e a aprendizagem são processos naturais e espontâneos do ser humano 

que desde cedo se desenvolvem. A aprendizagem escolar também é considerada um processo natural, 

resultado de uma complexa atividade mental, na qual o pensamento, a percepção, as emoções, a 

memória, a motricidade e os conhecimentos estão entrelaçados para a criança sentir satisfação em 

aprender. 

O cenário educacional é repleto de aprendizagens, sucessos e aprovações. Porém, diversas vezes, ao 

decorrer do ensino, nos deparamos com um problema bastante comum, as dificuldades de 

aprendizagem.  

O termo “dificuldade de aprendizagem” começou a ser utilizado na década de 1960 e até hoje, na 

maioria dos casos, é confundido por professores e pais como uma simples desatenção das crianças em 

sala de aula. 

As Dificuldades de Aprendizagem (DA) possuem inúmeras definições, como a que é apresentada por 

García-Sánchez (1998) e é bastante conhecida: 

Dificuldade de aprendizagem (DA) é um termo geral que se refere a um grupo heterogêneo de 

transtornos que se manifestam por dificuldades significativas na aquisição e uso da recepção, 

fala, leitura, escrita, raciocínio ou habilidades matemáticas. Estes transtornos são intrínsecos 

ao indivíduo são atribuídos à disfunção do sistema nervoso central e podem ocorrer ao longo 

do ciclo vital. Podem existir junto com as dificuldades de aprendizagem, problemas nas 

condutas de auto-regulação, percepção social e interação social, mas não constituem por si 

mesmas uma dificuldade de aprendizagem. Ainda que as dificuldades de aprendizagem possam 

ocorrer concomitantemente com outras condições incapacitantes (por exemplo deficiência 

sensorial, retardo mental, transtornos emocionais graves) ou com influências extrínsecas (tais 

como as diferenças culturais, instruções inapropriadas ou insuficientes), não são o resultado 

dessas condições ou influências. (GARCÍA-SÁNCHEZ, 1998, p. 35). 

 

De forma mais genérica, a expressão dificuldade de aprendizagem é usada para se referir às condições 

sócio-biológicas que afetam as capacidades de aprendizagem de indivíduos, na aquisição, construção e 

desenvolvimento das funções cognitivas. Ainda abrange diversos transtornos de percepção, dano ou 

disfunção cerebral. 

Embora a dificuldade de aprendizagem não seja indicativa do nível de inteligência, existe uma 

Tendência à exclusão dos indivíduos com essa dificuldade pela política de educação, pois as pessoas 

atingidas pela dificuldade de aprendizagem ainda carecem, em muitos casos, de um espaço 
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educacional específico para o seu problema. Dessa forma, as dificuldades de aprendizagem figuram 

como um dos maiores desafios educacionais.  

O aluno, ao perceber que possui dificuldades em aprender determinada coisa frequentemente começa a 

demonstrar desinteresse, desatenção, irresponsabilidade, agressividade, etc. A dificuldade acarreta 

muitos sofrimentos. 

Segundo Weiss (2000, p. 56), 

(...) a aprendizagem normal dá-se de forma integrada no aluno (aprendente), no seu pensar, 

sentir, falar e agir. Quando começam a aparecer “dissociações de campo” e sabe-se que o 

sujeito não tem danos orgânicos, pode-se pensar que estão se instalando dificuldades na 

aprendizagem: algo vai mal no pensar, na sua expressão, no agir sobre o mundo. 

 

As DAs são um dos fatores que conduzem o aluno ao fracasso escolar. Ao atribuí-lo ao próprio aluno, 

considerando que ele tenha algum tipo de comprometimento no desenvolvimento cognitivo, 

lingüístico, psicomotor ou emocional, o professor aparentemente deixa de ficar atento a esse tipo de 

problema, excluindo-o do seu foco de interesse da sua prática pedagógica. 

É preciso que esse profissional utilize diferentes maneiras de ensinar, uma vez que existem inúmeras 

maneiras de aprender. É necessário que o professor saiba da importância de criar vínculos com seus 

alunos no cotidiano, construindo laços positivos e fortes na construção do saber. Pois não se pode 

dizer que o fracasso é somente do aluno, a escola precisa saber lidar com a diversidade dos seus 

alunos. 

Uma das dificuldades mais conhecida e com grande repercussão na atualidade é a dislexia, porém, é 

importante a observação de outros problemas sérios de aprendizagem, como disgrafia, discalculia, 

dislalia, disortografia e o TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade). 

Nos dias atuais, houve um enorme aumento de crianças com DA (dificuldade de aprendizagem). É 

notório que os problemas de atenção, concentração, memória e ajustamento social são muito comuns 

em indivíduos com esse problema. 

É preciso, porém, ter atenção para não confundir dificuldade de aprender e o desenvolvimento normal, 

pois as crianças têm processos diferentes de desenvolvimento, não existe um 'padrão' determinado 

para isto. Portanto é importante que os pais e professores respeitem o desenvolvimento geral da 

criança, seus ritmos e motivações, assim como os diversos estilos de aprendizagem que podemos 

encontrar.  

A DA tem inúmeros sintomas que podem ajudar a que a mesma seja identificada e que se alteram de 

acordo com a idade, áreas afetadas (as áreas são dividas em linguagem, memória, atenção, motricidade 

fina e outras funções) e da fase de desenvolvimento na qual o indivíduo está. Quanto mais 

precocemente houver intervenção adequada maior a possibilidade de ajuda no desempenho do aluno 

tanto na escola quanto na vida social.  
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O aluno com DA pode sofrer alteração com relação a classes regulares e serviços educacionais, para 

que haja facilitação da aprendizagem é necessário que o processo de ensino seja adequado através de 

adaptações físicas e curriculares para facilitar a compreensão do aluno. Outros artifícios podem ser 

utilizados, como: flexibilização de horários, mudanças nas atividades, nos textos e trabalho de casa, 

orientando de forma mais simples sobre o trabalho de casa. 

O uso de tecnologias de informação e comunicação é uma nova adaptação que pode ser utilizada para 

a facilitação da aprendizagem dos alunos com dificuldades de aprendizagem. Na conclusão deste texto 

abordaremos com mais profundidade esta questão. 

Na busca de resultados concretos é preciso ser feito um trabalho entre pais, escolas, professores e 

demais profissionais, todos deverão estar envolvidos em um só objetivo: ajudar o aluno que “aprende 

de forma diferente dos demais”.  

O papel dos pais é muito importante nesse processo, pois são eles que melhor conhecem os filhos, 

conversas freqüentes entre eles e com a escola poderão ajudar na observação de qualquer novo 

problema. Isto faz com que o envolvimento da família no tratamento das dificuldades de 

aprendizagem seja fundamental.  

Destacamos a importância da equipe multidisciplinar, funcionando coesa e homogeneamente (sem que 

sejam desconhecidas as particularidades de atuação de cada profissional), no atendimento às 

dificuldades de aprendizagem que resistem aos esforços mais imediatos realizados pela escola. 

Aprender e ensinar são duas ações dependentes uma da outra. Então, a dificuldade de aprendizagem 

está intimamente ligada à dificuldade de ensinagem. Se uma dessas funções não opera de forma 

correta, pode gerar o fracasso escolar. A relação entre aluno e professor pode tornar o aluno mais 

capaz ou incapaz. Se o professor tratar o aluno como incapaz, não terá bons resultados, não permitirá a 

sua aprendizagem e o seu desenvolvimento.  

Polity (2002) destaca a importância do papel do professor como facilitador do processo de 

aprendizagem do aluno, afirmando que ele precisa ser também colocado no foco das dificuldades de 

aprendizagem e auxiliado em suas próprias fragilidades diante daqueles a quem não consegue ensinar. 

É com disposição que pretendo acolher o sujeito da ensinagem: sem tentar catalogá-lo em 

compartimentos fechados, mas inseri-lo em um novo paradigma que permita pensá-lo em toda 

sua complexidade. E que faça sentido no contexto de construção de conhecimento, a partir do 

qual penso as ambivalências, as incertezas, as insuficiências, reconhecendo ao mesmo tempo 

seu caráter central e periférico, significante e insignificante. (POLITY, 2002, p. 34). 

 

Ensinar, assim como aprender, é uma questão relacional, formada por interação. O emocional do 

indivíduo interfere no ato de ensinar, assim como o emocional interfere também naquele que aprende. 

Esse estado intersubjetivo pode tornar-se significativo nos processos de ensino e aprendizagem. 

Portanto, o ato de ensinar necessita de equilíbrio entre razão e emoção. 
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É necessário que o sistema de ensino seja reavaliado, pois os desafios educacionais precisam ser 

enfrentados, crianças e jovens com dificuldades de aprendizagem precisam ter seus direitos e 

oportunidades de inclusão educacionais assegurados como os de qualquer outra pessoa. Novas 

diretrizes educacionais precisam ser traçadas para a construção de uma nova realidade na 

aprendizagem daqueles que possuem determinadas dificuldades. É importante entender que cada 

pessoa é diferente, sendo assim, a forma e o tempo para aprender também são diferentes, é importante 

entender que o ato de ensinar vai além de repassar conteúdo. É preciso que exista uma integração 

efetiva entre aqueles que ensinam e os que aprendem, pois a conquista de bons resultados na educação 

não depende exclusivamente de um desses envolvidos, uma boa educação depende de uma harmoniosa 

junção entre todos esses elementos citados. 

 

As representações sociais dos professores sobre as dificuldades de aprendizagem 

A esta altura da discussão teórica sobre o tema decidimos empreender uma investigação relativa ao 

que pensam os professores sobre as dificuldades de aprendizagem. Sabemos que o tema é recorrente 

no universo da investigação científica, mas focamos a questão do conceito de dificuldade de 

aprendizagem, da representação que os professores elaboram sobre ela. 

Vale a pena dedicar um pequeno espaço deste artigo à importância da representação social como 

forma de conhecimento. Inicialmente abordada por Durkheim (1986), sob a forma de representações 

coletivas, ela foi destacada no cenário acadêmico por Serge Moscovici (1978), que assim as definiu: 

[...] a representação social é um corpus organizado de conhecimento e uma das atividades 

psíquicas graças às quais os homens tornam inteligível a realidade física e social, inserem-se 

num grupo ou numa ligação cotidiana de trocas, e liberam os poderes de sua imaginação. 

(MOSCOVICI, 1978, p. 28). 

 

O autor prossegue o delineamento das representações como forma de produção de conhecimento: 

(...) são conjuntos dinâmicos, seu status é o de uma produção de comportamentos e de 

relações com o meio ambiente, de uma ação que modifica aquelas e estas e não de uma 

reprodução desses comportamentos ou dessas relações, de uma reação a um dado estímulo 

exterior. (Moscovici, ibid, p.50). 

 

Denise Jodelet (1990) foi uma das autoras que mais contribuiu para a atribuição de status de 

conhecimento à representação social ao atribuir-lhes cinco características:  

a) ela é sempre representação de um objeto; 

b) tem sempre caráter imagético e a propriedade de deixar intercambiáveis a sensação e a ideia, a 

percepção e o conceito; 
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c) tem caráter simbólico e significante; 

d) tem caráter construtivo; 

e) tem caráter autônomo e criativo. 

 

E conclui: “As representações são medidas sociais da realidade, produto e processo de uma atividade 

de elaboração psicológica e social dessa realidade nos processos de interação e mudança social”. 

(JODELET, 1990, p. 37). 

Spink (1993) adaptou um quadro de Jodelet (1990) que indica mais claramente a dinâmica das 

representações sociais como forma de conhecimento, consequentemente objeto fidedigno para 

pesquisas como a que desenvolvemos: 

 

 
 

Ainda segundo Jodelet: 

As representações sociais devem ser estudadas articulando-se elementos afetivos, mentais e 

sociais e integrando – ao lado da cognição, da linguagem e da comunicação – a consideração 

das relações sociais que afetam as representações e a realidade material, social e ideativa 

sobre a qual elas têm de intervir. (JODELET, 2002, p. 26). 

 

Para Jodelet (1996) e Abric (1996) estudar fenômenos relacionados ao preconceito e à exclusão social 

através da análise de representações sociais é extremamente pertinente. Foi a Escola de Aix-en-
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Provence80 que, em seus estudos, encontrou representações “disfarçadas” (masquées). Alguns 

elementos de uma representação apareciam numa situação e não em outras, surgindo então a hipótese 

da zona muda, de que falaremos ao final. 

 

A pesquisa realizada 

Para construir a metodologia de investigação a ser utilizada recorremos novamente a Moscovici 

(1978) e aos seus conceitos de objetivação e de ancoragem. Segundo o autor a objetivação nos permite 

estruturar o conhecimento do objeto, desenvolvendo-se em três etapas. Na primeira é feito um 

“enxugamento” do excesso de informação com base na informação prévia que o indivíduo possui. 

Logo a seguir esses fragmentos resultantes são reconfigurados em um esquema (o núcleo figurativo da 

representação), criando algo objetivo, reconhecível e familiar. Finalmente, chega a vez da 

naturalização, cristalizando a representação e tornando-a “natural” para o indivíduo. 

A ancoragem dá sentido à representação como forma de conhecimento. Faz com que ele penetre no 

social e volte ao sujeito, que recorre ao que é familiar para torná-lo categoria e fazê-lo parte da sua 

leitura do mundo. 

Jodelet (2002) propõe que, para contemplar a amplitude das representações sociais consideradas como 

“saber prático” seja possível responder a três questões: Quem sabe, e a partir de onde sabe? O que e 

como se sabe? Sobre o que se sabe, e com que efeito? Desta forma sistematizou três planos: as 

condições de produção e de circulação das representações sociais; os processos e estados das 

representações sociais; e o estatuto epistemológico das representações sociais.  

Realizamos uma pesquisa com 50 professores universitários do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. 

Primeiro pedimos que falassem livremente sobre a sua atuação com pessoas com dificuldades de 

aprendizagem. Logo a seguir solicitamos que definissem o que entendem por dificuldades de 

aprendizagem.  

As entrevistas foram gravadas, transcritas e as respostas cuidadosamente analisadas e divididas por 

fração de sentido, obtendo-se assim 114 respostas diferentes.  

Embora saibamos que definir um único conceito para dificuldade de aprendizagem é impossível, já 

que cada entrevistado ressaltou pontos específicos, obtivemos, por freqüência da similaridade de 

significado das respostas, seis subgrupos ou categorias, considerando a dificuldade de aprendizagem 

como: responsabilidade do próprio sujeito; falta, carência, deficiência, distúrbios, anormalidade; causa 

de um processo de exclusão; conseqüência de um processo; evidência de normalidade; ou 

responsabilidade de outro agente (escola/ professor/família.  

Operacionalizando cada categoria construída, pudemos elaborar as tabelas abaixo. 

                                                      
80 Assim é chamado um grupo de pesquisadores, pertencentes à Universidade de Aix-en-Provence, na região de 
Provence, na França, que se dedica à análise estrutural das representações sociais, como Flament, Abric e 
Guimelli. 
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Tabela 1 

Definição das categorias de análise utilizadas 

Dificuldade de aprendizagem 

como: 

Definição da categoria 

 

Responsabilidade do próprio 
sujeito 

Respostas que, de alguma forma, atribuem ao sujeito a dificuldade 
de aprendizagem em função distúrbios (neurológicos, psicológicos, 
cognitivos, emocionais, psicomotores) do mesmo. 

Falta, carência, deficiência, 
distúrbio, anormalidade  

Respostas que citam textualmente termos correlatos à dificuldade 
como falta, carência, deficiência, anormalidade, distúrbio, 
bloqueio, limitação, comprometimento. 

Causa de um processo de exclusão 
Respostas que evidenciaram as dificuldades de aprendizagem 
como causas de problemas como a estigmatização, preconceito, 
restrições na escola e na vida cotidiana. 

Conseqüência de um processo 

Respostas que atribuem a um processo prolongado (pedagógico, de 
desenvolvimento) as causas das dificuldades de aprendizagem, a 
formação dos sintomas das mesmas. 

Responsabilidade de outro agente 

Respostas que descrevem fatores ligados à escola, á atuação do 
professor, à família ou à sociedade como causadores das 
dificuldades de aprendizagem. 

 
 

Tabela 2 

Exemplos de respostas referentes a cada categoria e porcentagem de respostas 

Dificuldade de 
aprendizagem 

como: 
Respostas obtidas 

 

 
Porcentagem 

Responsabilidade 
do próprio 

sujeito 

 “Acontece quando o aluno apresenta algum problema ou transtorno 
que não o deixa aprender com a mesma facilidade dos demais.”. 
“É quando o aluno não consegue aprender o conteúdo 
programado...”. 47,30% 

Falta, carência, 
deficiência, 
distúrbio, 

anormalidade  

“Algum distúrbio em alguma área (cognitiva, afetiva) que dificulta a 
aprendizagem ou o desenvolvimento de habilidades relacionadas a 
ela.”. 
 “Entendo dificuldade de aprendizagem como patologia”. 

16,20% 
 

Causa de um 
processo de 

exclusão 

 “São dificuldades que se cristalizam pelo fato de passarem 
desapercebidas pelo professor e pela escola, prejudicando o 
indivíduo pelo resto da vida.”. 
“São um estigma que inviabiliza a permanência na escola e repercute 
na vida social do indivíduo.”. 13,40% 

Conseqüência de 
um processo 

 “As dificuldades de aprendizagem são decorrentes de um processo 
de causas secundárias (emocionais, neurológicas, escolares).”. 
“Atribuo a causa das dificuldades de aprendizagem principalmente 
às privações culturais que vem com o aluno de fora da escola. No 
universo acadêmico são confrontados com um saber sistematizado 
que não faz parte da sua vida cotidiana.”. 
 12,20% 

Responsabilidade 
de outro agente 

 “Dificuldade de aprendizagem ocorre quando há inadequação do 
conteúdo curricular ou inadequação da proposta desse conteúdo.”. 
“... podem ter origem, na minha opinião, em causas externas ao 
aluno como a inépcia do professor ou da família.”. 
“Se devem ao fato da escola e dos professores virem com tudo 
pronto, sem escuta, com rotulações, dificultando o direito à fala dos 
alunos.”. 5,80% 
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O gráfico construído a partir da tabela acima apresenta a seguinte configuração: 

Gráfico 1 

Responsabilidade do
próprio sujeito

Falta, distúrbio,
anormalidade 

Causa de um processo
de exclusão

Consequência de um
processo

Responsabilidade de
outro agente

 
 

Considerações finais 

Em primeiro lugar é importante destacar a riqueza da experiência de estudar, dentro do amplo espectro 

de temas relacionados à aprendizagem, as dificuldades ou “desfuncionamentos” da mesma. Queríamos 

que o nosso estudo fosse além da descrição das variadas dificuldades de aprendizagem ou da indicação 

das melhores práticas para lidar com elas, sobre as quais já temos disponível rica e variada 

bibliografia. 

A idéia de ouvir os profissionais de várias áreas que lidam com pessoas com dificuldades de 

aprendizagem trouxe um novo recorte à pesquisa desenvolvida, já que consideramos o desvelamento 

das representações sociais de um grupo sobre algum tema uma forma de conhecimento importante e 

fidedigna. 

A forma pela qual esses profissionais representam as dificuldades de aprendizagem, além da 

enunciação de conceituações acadêmicas inerentes às suas áreas de formação, deve impactar o 

trabalho que realizam e a própria visão do processo de aprendizagem que elaboram. Isso se soma ao 

fato de que pesquisas como as que são apresentadas por Chakur e Ravagnani (2001) mostram que as 

crianças atribuem a si próprias a causa do seu fracasso escolar. Da mesma forma Elbaum & Vaughn 

(2001) apontam que crianças com dificuldades de aprendizagem apresentam um elevado risco de 

terem um autoconceito negativo, especialmente quanto à área acadêmica. 

Nas falas iniciais, livres, sobre a atuação dos profissionais algumas questões surgiram de imediato: o 

delicado e complexo processo de diagnóstico, muitas vezes confundido com outros problemas como o 

da disciplina na escola; a carência de profissionais e de recursos para o atendimento; a precariedade da 

existência de equipes multidisciplinares que otimizariam o atendimento às pessoas com dificuldades 
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de aprendizagem; a expectativa da sociedade em relação à aprendizagem das crianças, desde 

pequenas, especialmente no momento da alfabetização; a falta de apoio das famílias em relação ao 

atendimento dessas pessoas, até mesmo adultas; as enormes dificuldades, de diversas naturezas, 

enfrentadas pelos que aprendem de maneira ou em ritmo diferente dos demais; a frustração dos 

professores que não percebem avanço no aprendizado dos seus alunos.  

Com essa primeira etapa tentamos chegar à revelação da zona muda das representações sociais (Abric, 

2003). O autor assim designa representações que, embora sejam comuns a um determinado grupo, não 

se revelam facilmente nos discursos diários e, ainda mais, nos questionários de investigação, pois são 

consideradas como pouco adequadas às normas sociais vigentes. Aí se incluem os preconceitos e 

estereótipos negativos. 

Na etapa seguinte, quando levantamos as representações sociais dos profissionais entrevistados em 

relação às dificuldades de aprendizagem, encontramos de imediato termos como desânimo e 

perplexidade, assim como o grande desafio central: a avaliação.. 

Desafio em relação às barreiras que se constituem e que justificam as categorias de “falta, carência, 

deficiência, distúrbio, anormalidade”; “causa de um processo de exclusão”; e “conseqüência de um 

processo”, sobre o qual eles não tem domínio. 

Desafio que levou os professores a atribuírem as DAs à “responsabilidade de outro agente” ou que fez 

com que a maioria das respostas indicassem a “responsabilidade do próprio sujeito” sobre as 

dificuldades. 

Tivemos ainda um pequeno percentual de respostas que apontavam as dificuldades como “evidência 

de normalidade”, algumas afirmando que os próprios processos de desenvolvimento e escolar 

poderiam dar conta das mesmas. 

Perguntados pelo porquê de atribuirmos tanta importância às representações sócias dos profissionais 

que lidam com as dificuldades de aprendizagem, apoiamo-nos em Vygotsky (1989) e no enunciado do 

conceito de zona de desenvolvimento proximal (ZDP). Para o autor ela caracteriza o desenvolvimento 

mental de forma prospectiva, pois é a distância entre o nível de desenvolvimento real, determinado 

pela capacidade de resolver problemas independentemente, e o nível de desenvolvimento proximal, 

caracterizado pela capacidade de solucionar problemas com ajuda de um parceiro mais experiente.  

Consideramos que os profissionais que atendem as pessoas que apresentam DA trabalham 

especificamente com a estimulação da ZDP, promovendo a aproximação entre os níveis potencial e 

real do desenvolvimento. 

Fino (2001) aponta três implicações pedagógicas importantes da zona de desenvolvimento Proximal: a 

primeira, de que se constitui em uma "janela de aprendizagem" em cada momento do desenvolvimento 

cognitivo do sujeito, que pode ser muito estreita. E afirma “que num grupo de aprendizes não existe 

uma única "janela de aprendizagem", mas tantas quantas os aprendizes, e todas tão individualizadas 
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quanto eles”. Decorre disto a necessidade do oferecimento de múltipla e variada quantidade de 

conteúdos e de atividades, para atender a todos, personalizando a aprendizagem. 

A segunda implicação é a do conceito de professor como agente metacognitivo, permitindo que o 

aluno planeje e avalie o próprio pensamento enquanto desenvolve atividades de aprendizagem, resolve 

problemas, ou tom consciência do próprio processo de construção do conhecimento. 

Segundo o autor a terceira implicação é “a importância dos pares como modiadores da aprendizagem”, 

já que para Vygotsky os processos intra-subjetivos são anteriormente intersubjetivos, fazendo com que 

a regulação exterior preceda a auto-regulação e levando os elevados processos mentais a decorrerem 

de fenômenos sociais. Isto leva à criação de uma proposta de aprendizagem assistida por pares (peer 

tutoring) 

Fino conclui que: 

Desse postulado decorre a ideia de que, na mente de cada aprendiz, podem ser exploradas 

"janelas de aprendizagem", durante as quais o professor pode actuar como guia do processo 

da cognição, até o aluno ser capaz de assumir o controlo metacognitivo. E refira-se a 

importância, nesse particular, que pode ter a intervenção dos pares mais aptos que, num 

processo de encorajamento da interacção horizontal, podem funcionar, também eles, como 

agentes metacognitivos. (FINO, 2001, s/p). 

 

Cabe a esses profissionais, portanto, diminuir o impacto das dificuldades de aprendizagem como 

“síndrome psicossocial” (Del Prette e Del Prette, 1998) que sofre efeitos de fatores internos, mas 

também externos, e que provoca “sintomas” como agressividade, sinais de imaturidade, dificuldades 

na interação com os pares, inibição, passividade e dependência nas tarefas escolares, além de menor 

grau de assertividade nas atitudes e opiniões. 

Preocupou-nos, ao analisar as representações sociais (RS) dos profissionais que trabalham com as 

dificuldades de aprendizagem, a tendência a atribuir ao próprio sujeito as causas das mesmas, assim 

como certa tendência a não destacar a importância da intervenção das suas áreas específicas no 

atendimento delas. 

Claro que aí estão envolvidos processos emocionais (conscientes e não conscientes) dos profissionais, 

suas histórias de vida e de formação, assim como identificações e projeções, por exemplo. Tudo isto 

nos faz encerrar este artigo com uma rápida reflexão sobre a forma e as possibilidades de 

transformação das representações sociais. 

Autores como Abric (1994) destacaram a tendência à estabilidade das representações sociais, enquanto 

Spink (1997) aponta três contextos que dão sentido às representações sociais, determinando a 

“balança” entre permanência e mudança das mesmas: o contexto cultural, (demarcado pelo tempo 

longo da história); o contexto social (inserido no perímetro da história pessoal do indivíduo); e o 
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contexto interacional (alicerçado no tempo curto da interação, como num presente atualizado 

incessantemente). 

Sobre o processo de mudança das RS Arruda afirma com propriedade: 

(...) as representações mergulham no contexto imediato da inserção dos sujeitos, sua 

experiência, mas também na sua bagagem e no seu projeto, no imaginário no qual estão 

imersos. E para essas dimensões, é preciso voltar o olhar para trás, em direção ao passado, 

levando em conta o que a história construiu como mentalidade que conforta esse contexto 

imediato. É preciso também projetar esse olhar para o futuro, atento ao que ele devolve ao 

presente como desejo, expectativa e direção a seguir. (ARRUDA, 2000, p. 245). 

 

Trata-se, então da necessidade de uma inflexão profunda sobre os cursos de formação desses 

profissionais, verificando de que maneiras as dificuldades de aprendizagem são a eles apresentadas, 

provocando tamanha perplexidade e ansiedade, superando visões de piedade, e estranheza, que nada 

mais são que mascaramentos e disfarces do preconceito e da exclusão. É necessário verificar também 

como “aprendem a avaliar”, por que sentem tanta dificuldade e muitas vezes se negam a falar sobre a 

avaliação da aprendizagem. Por este caminho daremos continuidade à pesquisa. 

A predominância de representações sociais que atribuem ao próprio indivíduo a gênese das DAs, 

assim como a freqüência de utilização de termos como falta, carência, deficiência, distúrbio, 

anormalidade indica que o tratamento acadêmico oferecido ao tema na formação desses profissionais 

não deu conta do esclarecimento e da formação de atitudes positivas dos mesmos em relação a essas 

pessoas que “aprendem de forma diferente da norma estatística”. 
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Resumo: 

O presente artigo tem como foco as políticas de avaliação do Ensino Superior no Brasil, em 

especial, dos cursos de Formação de Professores. Em 2004 foi implantando no Brasil um novo 

Sistema de Avaliação da Educação Superior - SINAES, o qual foi antecedido pelos sistemas 

Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras - PAIUB (1993) e Exame 

Nacional de Cursos – ENC, conhecido popularmente como PROVÃO (1996). O SINAES 

compõe-se de três elementos: a avaliação das instituições, a avaliação externa e o Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, foco desse trabalho. Ao analisar as provas 


