
www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 05.04.2015 

 

Marciano Dionei Pontel 1 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM (DA’S):  

CARACTERÍSTICAS, IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

2013 

 
Marciano Dionei Pontel  

Acadêmico do 10º período do Curso de Psicologia da Universidade Comunitária da Região de Chapecó 

(UNOCHAPECÓ) - São Lourenço do Oeste (SC), Brasil 

 

E-mail de contato: 

marcianodio@unochapeco.edu.br 

 

 

RESUMO 

 

O presente artigo foi elaborado a partir de um trabalho expositivo e de apresentação acerca 

da temática Dificuldades de Aprendizagem (DA), na disciplina de Psicologia e Educação 

Inclusiva do 8º período do Curso de Psicologia da Universidade Comunitária da Região de 

Chapecó (UNOCHAPECÓ), no campus de São Lourenço do Oeste (SC). O objetivo deste 

trabalho foi abordar o assunto das DA’s entre os acadêmicos da turma do 8º período do Curso de 

Psicologia, enfatizando de modo introdutório o desenvolvimento histórico e as características das 

DA’s, da mesma forma como identificar e avaliar casos ou sujeitos que apresentam DA’s no dia-

a-dia em atendimento clínico ou em ambiente escolar, de acordo com os teóricos apresentados. 

Reforça-se, entretanto, a importância do olhar ampliado do profissional de psicologia ou de 

psicopedagogia na avaliação de DA’s para que, desta forma, não sejam confundidas – o sujeito, 

consequentemente, taxado – com as “dificuldades de aprendizagem” da linguagem cotidiana e do 

senso comum. Destaca-se, contudo, a relevância do trabalho multiprofissional e da 

transdisciplinaridade na promoção, prevenção e reabilitação em saúde aos sujeitos que são 

encaminhados e/ou que buscam por atendimento psicológico ou psicopedagógico em função de 

apresentar DA’s. Assim, este trabalho proporcionará ao leitor uma visão sobre a construção do 

conhecimento acadêmico do curso de graduação em psicologia da UNOCHAPECÓ, no campus 

de São Lourenço do Oeste.  

 

Palavras-chave: Dificuldades de Aprendizagem. Desenvolvimento histórico das 

Dificuldades de Aprendizagem. Características, identificação e avaliação das Dificuldades de 

Aprendizagem 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Em uma perspectiva neuropsicológica e organicista, as Dificuldades de Aprendizagem (DA) 

constituem-se desordens neurológicas, as quais causam interferência com a recepção, expressão 

ou integração de informações, cuja característica em geral é uma acentuada discrepância entre as 

potencialidades estimadas do estudante e a sua realização ou produção escolar. Numa perspectiva 

escolar, as DA’s são consequências de uma incapacidade ou impedimento para a aprendizagem 

de conhecimento, na leitura, escrita, cálculo matemático ou na aquisição de aptidões socialmente 

vigentes. Estudantes com DA’s podem apresentar problemas na resolução de algumas tarefas 

escolares e, por outro lado, apresentarem facilidade ou serem “bons” em outras (CORREIA; 

MARTINS, 2005). 

O termo “Dificuldades de Aprendizagem” surge somente em 1962 com o objetivo de situar 

uma problemática frequente no contexto institucional, na tentativa, conforme Correia e Martins 

(2005) de ressignificar os padrões clínicos estereotipados que eram atribuídos aos sujeitos que 

apresentavam alguma forma de DA’s. Historicamente, a atenção dada a esse campo era muito 

mais focada nas crianças em função da defasagem recorrente em algumas ou na maioria das 

disciplinas escolares específicas ou em referência a um comportamento socialmente inadequado 

no ambiente escolar, como critério que orientava a classificação de estudantes com características 

de dificuldades em aprendizagem (SISTO, 2001). 

 A primeira definição proposta do termo “Dificuldades de Aprendizagem” aparece com 

Kirk (1962) que dava ênfase ao componente educacional e o distanciamento existente, dentro de 

uma concepção biológica, de outros problemas psicológicos e de aprendizagem, tais como a 

deficiência mental, a privação sensorial e a privação cultural. Posteriormente, outra definição 

histórica que tornou-se marco relevante, foi proposta por Bateman (1965), que incluíam três 

outros fatores de grande importância: a discrepância, pois os estudantes com DA’s eram 

considerados como possuindo uma potencialidade intelectual além de sua realização escolar; a 

irrelevância da disfunção do sistema nervoso central, para determinar os problemas escolares dos 

estudantes não evidenciada a existência de uma possível lesão cerebral; e a exclusão, pelo fato de 

conceber que as DA’s dos estudantes não eram em decorrência de deficiência mental, deficiência 

visual, deficiência auditiva, perturbação emocional ou de privação educacional ou cultural. 

 No Brasil, a área das DA’s não tem sido considerada como deveria no campo da educação 

especial e da inclusão, conceituando como DA’s somente como consequência do fracasso 

escolar, cujas características básicas seriam a evasão escolar e a reprovação ou repetência 

(SISTO, 2001). Marchesi (1995) destaca que por durante muito tempo os atrasos, dificuldades e 

problemas de aprendizagem foram definidos como uma deficiência em uma determinada 
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habilidade e que, quanto maior fosse, mais profundo era os problemas nas dimensões 

psicológicas deficitárias. Romero (1995) menciona que as DA’s eram atribuídas às variáveis 

pessoais dos indivíduos, tal como às variáveis ambientais. 

 Essas definições históricas citadas contribuíram fundamentalmente para o desenvolvimento 

das concepções que se tem atualmente e as definições a níveis mais globais, aceitas 

internacionalmente como a Public Law (94-142) de 1977, hoje denominada por Individuals withs 

Disabilities Education Act (IDEA), a qual afirma que: 

 

“Dificuldades de aprendizagem específica” significa uma perturbação num ou mais dos 

processos psicológicos básicos envolvidos na compreensão ou utilização da linguagem 

falada ou escrita, que pode manifestar-se por uma aptidão imperfeita de escutar, pensar, 

ler, escrever, soletrar, ou fazer cálculos matemáticos. O termo inclui condições como 

problemas perceptivos, lesão cerebral, disfunção cerebral mínima, dislexia e afasia de 

desenvolvimento. O termo não engloba as crianças que têm problemas de aprendizagem 

resultantes principalmente de deficiências visuais, auditivas ou motoras, de deficiência 

mental, de perturbação emocional ou de desvantagens ambientais, culturais ou 

econômicas (FEDERAL REGISTER, 1977 apud CORREIA, 1991). 

 

 Neste sentido, uma criança e/ou estudante pode ser identificada como havendo ou não 

DA’s, quando não alcança os resultados proporcionais aos seus níveis de idade e capacidades, 

quando apresenta significativa discrepância entre seu desempenho escolar e sua capacidade 

intelectual de expressão oral, compreensão auditiva, expressão escrita, capacidade básica de 

leitura, compreensão da leitura, cálculos e raciocínio matemático. Outra definição a nível 

internacional acerca do termo Dificuldades de Aprendizagem é o conceito dado pelo National 

Joint Committee on Learning Disabilities (NJCLD) no esforço de definir o termo dentro de um 

paradigma científico que possa diferir da generalização do senso comum, mencionado por Smith 

et al (1997): 

 

“Dificuldades de aprendizagem” é um termo genérico que diz respeito a um grupo 

heterogêneo de desordens manifestadas por problemas significativos na aquisição e uso 

das capacidades de escuta, fala, leitura, escrita, raciocínio ou matemáticas. Estas 

desordens, presumivelmente devidas a uma disfunção do sistema nervoso central, são 

intrínsecas ao indivíduo e podem ocorrer durante toda a sua vida. Problemas nos 

comportamentos auto-reguladores, na percepção social e nas interações sociais podem 

coexistir com as DA [Dificuldades de Aprendizagem], mas não constituem por si só uma 

dificuldade de aprendizagem. Embora as dificuldades de aprendizagem possam ocorrer 

concomitantemente com outras condições de incapacidade (por exemplo, privação 

sensorial, deficiência mental, perturbação emocional grave) ou com influências 
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extrínsecas (tal como diferenças culturais, ensino inadequado ou insuficiente), elas não 

são devidas a tais condições ou influências (SMITH et al, 1997, p. 41-42). 

 

  Em face disso, pode-se inferir que um estudante não terá DA’s quando os seus problemas 

de aprendizagem são decorrentes principalmente por uma privação sensorial, deficiência mental, 

perturbações emocionais, diferenças culturais ou fatores ambientais. A origem das DA’s está, 

presumivelmente, localizada no sistema nervoso central dos indivíduos, em que um conjunto de 

fatores diversificados, tal como a hereditariedade, os excessos de radiação, os usos de álcool ou 

drogas durante a gravidez, as insuficiências placentárias, a incompatibilidade Rh com a mãe (no 

caso de quando não é tratada), o parto prolongado ou difícil, as hemorragias intracranianas 

durante o nascimento, a an-oxia, traumatismos cranianos, tumores e derrames cerebrais, mal-

nutrição, substâncias tóxicas (como o chumbo) e negligência ou abuso físico, contribuem para a 

emergência destas dificuldades (JOHNSON, 1998).  

 As DA’s geralmente são notadas na infância ou na adolescência pelo fato de que as chances 

de ocorrência estão, às vezes, relacionadas à fenômenos que ocorrem na gravidez. No entanto, 

diferentemente do que muitas vezes se pensa dentro das escolas e instituições educativas, as 

DA’s podem afetar tanto crianças e adolescentes, como também o público juvenil, adulto e idoso, 

elas ocorrem em qualquer idade ou época da vida (CORREIA; MARTINS, 2005; 

BARTHOLOMEU; SISTO; RUEDA, 2006).  

 

2. IMPLICAÇÕES TEÓRICAS DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E 

INDICAÇÕES DE PESQUISAS 

 

 Os autores Bartholomeu, Sisto e Rueda (2006) pontuam que, por exemplo, a questão da 

aprendizagem da escrita está relacionada à dificuldade e ao diagnóstico de estudantes que 

apresentam problemas educacionais. Escrever exige uma tomada de decisões ligadas ao que será 

escrito, como será escrito e quais letras serão empregadas, considerando que os fonemas 

utilizados são unidades sonoras básicas de linguagem que contêm um significado, além de 

determinados traços fonéticos estarem sujeitos às regras linguísticas de pronúncia, as quais não 

são previsíveis de acordo com as regras de conversão fonema-grafema. Todavia, leva-se em 

conta que certos erros são comuns ao iniciar a aprendizagem da escrita, onde passa a assumir o 

caráter de DA’s conforme a incidência com o decorrer do tempo. 

 Cruz (1999) fala de quatros aspectos fundamentais na realização da escrita: o processo 

construtivo, que implica na elaboração, interpretação e construção do significado que se dá; a 

compreensão da necessidade que há de agir de maneira ativa para que ocorra o aprendizado da 

tarefa; o desenvolvimento de um método de estratégias cognitivas e metacognitivas que podem 
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ser utilizadas na solução de problemas; e, o desejo de escrever, a estabilidade emocional e o 

interesse pela aprendizagem; cujos esses fatores afetivo-motivacionais estariam associados ao 

rendimento escolar dos estudantes. Na concepção dos autores Ajuriaquerra e Grajan (1995), a 

escrita propriamente dita é resultado de uma aprendizagem que depende de diversas questões 

estreitamente relacionadas à adaptação afetiva e da personalidade do estudante, dentre os 

principais pode-se mencionar o gosto que o estudante tem pela escola, as relações que têm com 

os seus pais e o professor. 

 Concebe-se, atualmente, que hajam alterações afetivo-emocionais associadas às DA’s. Para 

Fonseca (1995), os estudantes que apresentam DA’s com problemas emocionais têm por 

características sinais de regressões, negativismos, oposições e narcisismo, o que, por sua vez, 

produz baixa autoestima e fragilidade no autoconceito. Também, é possível encontrar outras 

características presentes, embora menos recorrentes, como a impulsividade, perseveração, 

ausência de controle, de discernimento, de avaliação crítica, de percepção social, de cooperação, 

de prudência e de aceitação. Margalit (1989) concluiu que os estudantes com DA’s têm sérias 

dificuldades nos relacionamentos interpessoais e altos níveis de dependência, nesta perspectiva, 

destaca-se a importância de obter conhecimento acerca dos fatores emocionais anteriores ao 

processo de aprendizagem para que se possa ter uma melhor compreensão. 

 Em uma investigação realizada com um grupo de estudantes com o objetivo de analisar as 

relações entre os traços de personalidade e o desempenho acadêmico, no sentido de elaborar um 

perfil de estudantes com DA’s, constatou-se haver associação entre o desempenho escolar baixo 

e as variáveis que apresentam níveis de ansiedade acerca da aprendizagem e determinada ligação 

com as características de personalidade e de desempenho. Os resultados obtidos, quando 

comparados seus níveis da amostra realizada com os meninos aos níveis da amostragem feita 

com as meninas com DA’s, evidenciou-se que os primeiros situaram-se em um nível mais 

inferior de aprendizagem quanto à compreensão (BEAUMONT, 1991; PINTRICH; 

ANDERMAN; KLOBUCAR, 1994; PACHECO; SISTO, 2003). 

 Esses resultados citados da pesquisa, também constatou-se que as meninas com DA’s 

apresentaram uma maior constrição na personalidade, com ansiedade de separação, afastamento e 

passividade, enquanto isso, os meninos com DA’s apresentaram um comportamento mais 

impulsivo, agressivo, opositor e desafiante (BEAUMONT, 1991; PINTRICH; ANDERMAN; 

KLOBUCAR, 1994; PACHECO; SISTO, 2003). De maneira genérica, pode-se afirmar que a 

dificuldade de manter a atenção, instabilidade emocional, tensão nervosa, dependência, reações 

comportamentais bruscas e desconcertantes, inquietude, desobediência, ausência de controle 

sobre si mesmo e autoconceito, problemas de comunicação, dificuldade de ajuste à realidade, 

reduzida tolerância à frustração e baixa autoestima são os fatores emocionais envolvidos mais 

significativos (CRUZ, 1999). 
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3. INTERSECÇÕES ENTRE PSICOLOGIA E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 

 Dentro da área da Psicologia, destacou-se o estudo acerca do controle executor da atividade 

intelectual dos estudantes com DA’s a partir de duas diferentes abordagens teóricas, 

denominadas psicologia soviética, a qual juntamente com Vygotsky deu ênfase aos processos de 

internalização e a função da linguagem interior como sendo agentes reguladores do 

comportamento, e psicologia cognitiva, que reforçou o planejamento e o autocontrole. Nestas 

perspectivas, busca-se compreender a aprendizagem como sendo um processo ativo em que o 

estudante elabora e constrói seus conhecimentos e onde professor deve assumir a posição 

capacitada de facilitador da aprendizagem, para que esta se configure cada vez mais autônoma 

por parte do estudante e pela intermediação de uma construção de significados de maneira 

conjunta (MARCHESI; MARTÍN, 1995). 

 Nas concepções da teoria vygotskyana, a linguagem interior apresenta uma função 

importante para facilitar que ocorra a adaptação social e a integração do estudante com o 

contexto escolar por meio do controle dos instintos, da impulsividade e do comportamento. As 

situações mais efetivas de aprendizagem são aquelas em que os alunos são orientados por seus 

professores para facilitar-lhes a aquisição e o desenvolvimento da auto-regulação (MARCHESI; 

MARTÍN, 1995, p. 30). Com isso, prosseguem os autores (1995, p. 30), Quando os estudantes 

amadurecem, são eles mesmos que internalizaram estas funções, interrogando a si mesmos e 

avaliando seus próprios processos cognitivos e os resultados que obtêm. Assim, os problemas e 

dificuldades de linguagem apresentam uma importância especial no sentido de explicar os atrasos 

de aprendizagem, pois, as dificuldades de comunicação ocorridas nas primeiras interações sociais 

atrasam os processos de internalizar as funções psicológicas de regulação e planejamento da 

atividade cognitiva. 

  

4. COMO IDENTIFICAR E AVALIAR AS DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM? 

 

 As DA’s devem ser identificadas o mais rápido possível, o que uma observação cuidadosa 

dos comportamentos do estudante pode detectá-las. Neste sentido, os pais e os professores devem 

estar atentos a um possível conjunto de sinais exibidos pelos estudantes de forma contínua e 

frequentemente, para que possam ser avaliados, havendo por base, por exemplo, a Escala de 

Comportamento Escolar (CORREIA, 1983) e uma Lista de Verificação (ANEXO-I) do Centro 

Nacional Americano para as Dificuldades de Aprendizagem (ANEXO-II), em que encontram-se 
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reunidos um conjunto de características comuns que podem indicar dificuldades de 

aprendizagem. 

 Estas listagens permitem, quando utilizadas adequadamente, obter dados e informações, as 

quais juntamente com a informação coletada por meio da observação direta ao estudante, 

possibilitando a elaboração de uma primeira intervenção pedagógica com o objetivo de 

minimizar ou suprimir as dificuldades. Ressalta-se que esta intervenção não pode se basear 

apenas nas informações obtidas através dos professores, mas deve-se levar em conta toda a 

informação adicional que possa estar subsidiando, seja ela dada por profissionais tais como o 

médico, professores de educação especial, psicólogos, terapeutas, ou, seja provenientes dos 

próprios pais ou responsáveis, em momento de consulta (CORREIA; MARTINS, 2005). Ou seja, 

essa avaliação deverá ser feita em acompanhamento de uma equipe multidisciplinar e o estudante 

somente poderá ser considerado com DA’s se existir relação comum entre o seu potencial 

estimado e o seu andamento escolar atual. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A Constituição Federal do Brasil, de 1988, ao falar Da Educação, da Cultura e do Desporto 

(BRASIL, 1988) no Artigo 205 afirma que “A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho” (BRASIL, 1988, [s.p.]). No Artigo seguinte, afirma-se que “O ensino será ministrado 

com base nos seguintes princípios: I - igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola [...]” ([s.p.]) e também, no Artigo 208, prevê que “O dever do Estado com a educação 

será efetivado mediante a garantia de: [...] VII - atendimento ao educando, no ensino 

fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde [...]” ([s.p.]).  

 Desta maneira, a constituição brasileira requer que qualquer estudante cidadão possa, por 

garantia estatal, ter direito ao acesso não somente a uma educação igualitariamente justa, mas 

também a disponibilidade de um conjunto de fatores, dos quais se destaca a assistência à saúde. 

No caso de estudantes que apresentam Dificuldades de Aprendizagem é de seu direito que o 

Estado brasileiro assegure o funcionamento dos serviços educacionais em classe regular que 

possam facilitar a sua aprendizagem adequada, bem como, por exemplo, reestruturação do 

ambiente educativo, ajustamento apropriado dos horários, simplificação das instruções no que 
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refere-se às tarefas escolares, alteração das propostas de avaliação, uso de tecnologias de 

informação e comunicação, dentre outros. 

 Contudo, o estudante que apresenta Dificuldades de Aprendizagem há que poder contar 

com serviços de terapia ocupacional, terapia clínica e social, fonoaudiologia, psicologia, 

professor especial e médico (quando houver a necessidade), para que receba uma educação 

apropriada às suas necessidades, para além da atitude dos profissionais e pais, da adequada 

formação dos professores e demais agentes educativos, da importância de se trabalhar em 

colaboração (CORREIA; MARTINS, 2005, [s.p.]). Deve-se levar em consideração que o 

conceito de Dificuldades de Aprendizagem não implica somente o reconhecimento do direito 

inerente ao estudante de frequentar uma escola regular. Pois, contudo, é preciso que as práticas 

pedagógicas não se restrinjam, tão-somente, a inserção escolar do estudante com Dificuldades de 

Aprendizagem, e sim, que este possa também contar com uma variedade de serviços que possam 

estar auxiliando o seu desenvolvimento escolar, educacional, social e psicológico. 
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ANEXOS: 
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ANEXO I: Lista de Verificação (Conjunto de sinais que podem ser indicadores de DA) 
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ANEXO II: Dificuldades de Aprendizagem (alguns sinais iniciais a ter em conta) 
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