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RESUMO 

 

 

O presente estudo, levado a efeito em 2012, teve por objetivo investigar as 

tendências da pesquisa educacional no que se refere aos chamados “distúrbios de 

aprendizagem”. Por meio da análise de 183 resumos de teses e dissertações que abordam 

as dificuldades de aprendizagem, depositadas no banco de teses da CAPES entre 1987 e 

2010 e, com base nas contribuições de Williams (1980), Bourdieu (2007) e Bourdieu e 

Passeron (2010) procuramos responder as seguintes questões: quem produziu; quando 

foram produzidas as narrativas científicas das dissertações e teses que investigaram o 

fracasso escolar na perspectiva dos distúrbios de aprendizagem; de que forma foram 

efetivadas essas investigações; e por fim, se a tendência de imputar o baixo rendimento 

escolar a pretensos “distúrbios de aprendizagem” prevaleceu durante todo o período 

investigado ou se a perspectiva crítica, representada pelos estudos de Patto (1999) e 

Collares & Moysés (1996), passou a influir sobre essa produção. Os resultados apontam 

que, apesar da disseminação da vertente contrária à prática de atribuir aos alunos as causas 

do seu baixo rendimento escolar, ainda prevalece a concepção tradicional, embora a 

produção com base na perspectiva crítica tenha crescido no período analisado. 

 

 

Palavras-chave: distúrbios de aprendizagem; fracasso escolar; rendimento escolar; 

pesquisa educacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The main goal of this present study, carried out in 2012 was to investigate the 

tendencies of educational research in regard to what is called learning disabilities by means 

of 183 thesis and dissertation  that approaches the learning disabilities, deposit  at 

CAPES’s Bank of Thesis between 1987/2010, based on the contribution from Williams 

(1980), Bourdieu (2007) and Bourdieu e Passeron (2010),  we pursuit the answers for the 

following questions: who produced; when it was developed the scientific narrative from 

dissertation and thesis that investigated the poor academic performance in the perspective 

of learning disabilities; in which way these investigations were carried out; and at last, if 

the tendency to input the poor academic (scholarship) performance to so-called learning 

disabilities overruled during the entire period investigated or if a critical perspective 

represented by the studies of Patto (1999) and Collares & Moyses (1996) started to 

influence over this production. The results show that, even besides the dissemination rise 

against the practice of attributing to the students the scholarship low gain, still prevails the 

traditional conception , although the production based  on critical perspective has grown in 

the period analyzed. 

 

 

Key words: learning disabilities; scholarship failure; academic performance; educational 

research 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Uma das premissas básicas para o desenvolvimento de qualquer campo científico é 

o acúmulo do conhecimento produzido pelas pesquisas, acúmulo este que expressa a 

consistência desse determinado campo.  

Dentro de tal perspectiva, esse trabalho teve por objetivo fundamental realizar um 

balanço bibliográfico das dissertações e teses produzidas no Brasil, no período de 1987 a 

2010, e examinar as principais tendências de investigação que se ocuparam dos chamados 

“distúrbios de aprendizagem”. 

A categoria “distúrbios de aprendizagem” explicativa do fracasso escolar, assumiu 

papel preponderante após a segunda guerra mundial e foi divulgada por um conjunto de 

obras oriundas, principalmente, dos Estados Unidos, constituindo-se em uma das 

perspectivas mais aceitas no meio educacional, especialmente entre os professores das 

séries iniciais do ensino obrigatório. 

Conforme constaremos no primeiro capítulo desta dissertação, essa perspectiva 

explicativa sobre o baixo rendimento escolar, especialmente nas séries iniciais de alunos da 

escola básica, embora tenha sido abalada pelos estudos críticos, ainda permanece viva, 

tanto no imaginário dos docentes, quanto no campo acadêmico científico. 

 Apesar de estar presente no campo acadêmico, não se tem, até o momento, uma 

verdadeira dimensão de sua força, razão pela qual este trabalho buscou coletar, organizar, 

classificar e analisar as dissertações e teses defendidas no Brasil, por meio dos resumos 

divulgados no Banco de Teses da CAPES (Brasil. MEC. CAPES, 2012), no período 

integral coberto por esse banco, ou seja, de 1987 a 2010. 

Cabe esclarecer que as dissertações e teses não podem ser consideradas como a 

vanguarda das pesquisas no Brasil, na medida em que são produtos de pesquisadores, em 

sua maioria, iniciantes no campo da pesquisa. 

Assim, esse balanço não visou analisar a qualidade intrínseca dessa produção, mas 

sim as tendências por ela apresentadas, como expressão do locus mais significativo de 

produção de conhecimento, quais sejam, os programas de pós-graduação.   

Uma das perspectivas teóricas que guiou esta investigação foi a do materialismo 

cultural de Raymond Williams (1980), cuja produção, na área da sociologia da cultura, é 

vasta e densa. 



14 

 

Conforme apontamentos desse autor, as formas de crítica à produção literária 

devem estabelecer relações com os “meios” em que essa produção se dá. Dizendo de outro 

modo, o autor propõe deslocar o modo de ler as obras – pautado em concepção restrita de 

forma e cânones estabelecidos – no sentido de responder questões voltadas à análise dos 

“meios” vividos por quem escreve. 

Tal perspectiva permite compreender as características sociais e culturais que dão 

contornos às produções, ou seja, a crítica será feita a partir do “exame das condições de 

uma prática” (WILLIAMS, 1980, p. 184). 

Segundo Cevasco (2001, p. 184), o exercício da crítica deve pautar-se pelo exame 

das práticas de leitura diferenciada da tradição ou da produção criativa, buscando 

relacioná-las a dois momentos: o da referida produção e o da leitura analítica feita. 

 Tal perspectiva proporciona a compreensão das características sociais e culturais que 

permeiam as produções, ou seja, a crítica a partir da análise de uma prática em relação ao 

seu entorno. 

Neste sentido, a questão fundamental para o materialismo cultural é 

 

compreender a inter-relação entre textos, arte, cultura, formações culturais e 

mudança social. A parte mais interessante e difícil de uma análise cultural, em 

sociedades complexas, é a que procura compreender o hegemônico em seus 

processos ativos e formativos mais também transformacionais. As obras, por seu 

caráter substancial e generalizado, são especialmente importantes como fonte 

dessas evidências complexas (CEVASCO, 2001, p.159). 

 

Contudo, sob o ponto de vista de análise da cultura em relação à prática, a posição 

do materialismo cultural não muda só o que se olha, mas a maneira de olhar, ou seja, 

considera não apenas os produtos da cultura, mas também as práticas sociais, já que o seu o 

objetivo é desvendar as condições dessa prática.  

Para isso, aconselha Williams, temos que abandonar o procedimento de isolar um 

objeto e descobrir seus componentes ao analisarmos qualquer artefato cultural, visto que o 

trabalho de interpretação é sempre muito ativo.  

Conforme apontamentos de Cevasco (2001), Williams propõe que seja realizada 

uma análise pautada na experiência histórica. Portanto, considerando a produção da 

pesquisa expressa em teses e dissertações como parte de uma cultura específica de um 

campo que revela uma prática influenciada pelos aspectos sociais e locais de onde são 

realizadas, torna-se relevante, aqui, tentar identificar tais relações e detectar os motivos que 

contribuíram para as análises. 
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Tendo como base a perspectiva crítica sobre os distúrbios de aprendizagem como 

fator explicativo do baixo rendimento escolar de uma massa de alunos, oriunda, 

fundamentalmente, das camadas populares, no valemos das contribuições de Bourdieu 

(2011), especialmente a crítica à democratização do ensino, expressa pela ampliação do 

acesso às camadas populares e pelos processos de exclusão branda utilizados pela escola 

atual. 

 Para ele, até o final dos anos 50, o acesso altamente seletivo às instituições de 

ensino secundário na França expressava uma estabilidade muito grande fundada na 

eliminação precoce e brutal das crianças oriundas de famílias culturalmente 

desfavorecidas. 

 

A hierarquia das estruturas de ensino, simples e claramente identificável, e, 

muito particularmente, a divisão absolutamente nítida entre o primário e o 

secundário, estabelecia uma relação estreita de homologia com a hierarquia 

social, e isso contribuía muito para persuadir aqueles que não se sentiam feitos 

para a Escola de que não eram feitos para as posições que podem ser alcançadas 

(ou não) pela escola, ou seja, as profissões não-manuais e, muito especialmente, 

as posições dirigentes no interior dessas profissões. (BOURDIEU, 2007, p. 219). 

 

A forma brutal citada por Bourdieu (2007) corresponde à percepção que o estudante 

da classe baixa tinha ao se sentir impossibilitado de prosseguir os seus estudos e, o pior, 

atribuindo a si próprio a culpa pelo não acesso a níveis mais altos de escolarização, ou seja, 

o sistema fazia o sujeito acreditar que lhe foi dada tal oportunidade, mas, que esta foi por 

ele desperdiçada. 

De acordo com Bourdieu (2007), entre as transformações que afetaram o sistema de 

ensino a partir dos anos 50, pode-se citar o processo de ampliação do acesso das camadas 

populares ao ensino secundário, naquilo que a política convencionou denominar como de 

escola “libertadora”, que garantiu o prolongamento da obrigação escolar até 16 anos para 

os sujeitos das classes desfavorecidas. 

No entanto, tal transformação não deu conta de fazer com que a ampliação dos anos 

de escolaridade e o acesso a níveis anteriormente não alcançados resultasse em melhores 

possibilidades de inclusão social:  

 

depois de um período de ilusão e mesmo de euforia, os novos beneficiários 

compreenderam pouco a pouco, que não bastava ter acesso ao ensino secundário 

para ter êxito nele, ou ter êxito no ensino secundário para ter acesso às posições 

sociais que podiam ser alcançadas com os certificados escolares e, em particular, 
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o baccalauréaut
1
, em outros tempos, ou seja, nos tempos em que seus pares 

sociais não frequentavam o ensino secundário (BOURDIEU, 2007, p. 220). 

 

Segundo Bourdieu e Passeron (2010), mesmo que o estudante proveniente de 

famílias das camadas populares consiga adquirir um diploma ao fim de uma longa 

escolaridade, este não terá o mesmo valor que tem para um estudante proveniente de 

famílias mais favorecidas. Para este, as oportunidades mais qualificadas de inserção social 

estão muito vinculadas ao conjunto de relações sociais “lucrativas” que compõem o capital 

social dos sujeitos do que a um suposto diploma de nível equivalente. 

Nesse sentido, para ele,  

 

a lógica da responsabilidade coletiva tende, assim, pouco a pouco, a suplantar, 

nas mentes, a lógica da responsabilidade individual que leva a “repreender a 

vítima”; as causas de aparência natural, como o dom ou o gosto, cedem lugar a 

fatores sociais mal definidos, como a insuficiência dos meios utilizados pela 

Escola, ou a incapacidade e a incompetência dos professores (cada vez mais 

frequentemente tidos como responsáveis, pelos pais, dos maus resultados dos 

filhos) ou mesmo, mais confusamente ainda, a lógica de um sistema globalmente 

deficiente que é preciso reformar (BOURDIEU, 2007, p.220).  

 

Assim, embora a extensão da escolaridade tenha se efetivado,  

 

a diversificação dos ramos de ensino, associada a procedimentos de orientação e 

seleção cada vez mais precoces, tende a instaurar práticas de exclusão brandas, 

ou melhor, insensíveis, no duplo sentido de contínuas, graduais e imperceptíveis, 

despercebidas, tanto por aquelas que as exercem como por aquelas que são suas 

vítimas (BOURDIEU, 2007, p. 222). 

 

A disseminação dos distúrbios de aprendizagem como conceito explicativo do 

baixo rendimento escolar, portanto, é uma das formas de imputar aos alunos das camadas 

populares a responsabilidade sobre os resultados quando, na verdade, todo o sistema de 

ensino é organizado para continuar, agora de forma subrepetícia, a negar o acesso ao 

conhecimento aos alunos oriundos dessas camadas. 

É o que acontece, em nosso país, com a eliminação da reprovação/repetência 

escolares, pelos processos de progressão automática, que têm ocasionado a ascensão às 

séries finais do ensino fundamental de alunos das camadas populares, sem que boa parte 

deles tenha se apropriado, minimamente, da língua escrita, fundamental para o acesso 

autônomo à cultura historicamente produzida. 

                                                 
1
 Também indicado sob a forma abreviada “bac”: no sistema educacional francês, designa, ao mesmo tempo, 

os exames e o diploma conferido ao final do 2º ciclo de ensino de 2º grau. 
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É nesse âmbito que explicações individualizantes parecem se disseminar: no 

passado, com a ampliação do acesso e a elevação insuportável dos índices de repetência, 

explicações fundadas na disfunção cerebral mínima e nos consequentes distúrbios de 

aprendizagem que se espalharam pelo País e foram incorporadas pelo mundo acadêmico. 

Agora, com a não retenção dos alunos dessas camadas nas séries iniciais, tal como ocorria 

no passado, o não acesso, por exemplo, à língua escrita faz reacender os distúrbios de 

aprendizagem sob a chancela médica do Transtorno do Déficit de Atenção com 

Hiperatividade (TDAH), respondendo, inclusive, a interesses da indústria farmacêutica.
2
 

Entretanto, a imputação do baixo rendimento escolar a um pretenso distúrbio de 

aprendizagem exerce a função de inculcar na vítima a culpa de seu fracasso, pois segundo 

Bourdieu (2007, p.187) “as taxinomias práticas, instrumentos de conhecimento e de 

comunicação que são a condição de estabelecimento de sentido, apenas exercem sua 

eficácia estruturante na medida em que são elas próprias estruturadas.”  

Neste sentido, considerando que tais julgamentos encontram subsídios no meio 

onde eles são feitos, pode-se considerar a escola como um ambiente propiciador de tais 

atitudes, afinal, “os agentes encarregados das operações de classificação só podem 

preencher adequadamente sua função social na medida em que ela se opera sob a forma de 

uma operação de classificação escolar, quer dizer, através de uma taxinomia propriamente 

escolar” (BOURDIEU, 2007, p.198). 

Assim, com base nas contribuições de Williams e Bourdieu e Passeron, esta 

investigação tem por objetivo elaborar um balanço tendencial sobre a produção acadêmica 

expressa pelas dissertações e teses defendidas no Brasil, no período de 1987 a 2010, 

buscando respostas ao seguinte problema: as dissertações e teses, como expressão da 

produção científica sobre distúrbios de aprendizagem, continuam reiterando a visão de que 

eles são um elemento fundante para a explicação do baixo rendimento escolar ou houve 

uma incorporação da perspectiva crítica no decorrer do período compreendido entre 1987 e 

2010? 

 Para a coleta de dados, o Banco de Teses da Capes (Brasil. MEC. CAPES, 2011) 

foi selecionado como fonte, mediante o emprego dos seguintes descritores: 

- fracasso escolar dificuldades aprendizagem; 

- fracasso escolar problemas aprendizagem; 

                                                 
2
  Moysés (2008), relata que a medicação que visa controlar os efeitos do TDAH sofreu a seguinte expansão: 

71.000 caixas de Ritalina foram comercializadas em 2000;  739.000,  em 2004 (aumento de 940%); em 2008 

foram vendidas 1.147.000 caixas, aumento de 1.616% desde 2000. 
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- fracasso escolar distúrbios aprendizagem; 

- fracasso escolar transtornos aprendizagem; 

- rendimento escolar dificuldades aprendizagem; 

- rendimento escolar problemas aprendizagem; 

- rendimento escolar distúrbios aprendizagem; 

- rendimento escolar transtornos aprendizagem. 

Sob o filtro desses oito descritores, encontramos 328 títulos. Com a retirada das 

indicações duplicadas em mais de um descritor e pela leitura flutuante dos seus resumos, 

esse número reduziu-se a 183 títulos, que constituíram o universo analisado pela 

investigação. 

A partir das contribuições de Williams, procuramos responder a três questões: (1) 

quem produziu, (2) quando foram produzidas as narrativas científicas das dissertações e 

teses que investigaram o fracasso escolar na perspectiva dos distúrbios de aprendizagem; e 

(3) de que forma foram efetivadas essas investigações. 

Para tanto, foram colhidas as seguintes informações constantes dos resumos do 

Banco de Teses da CAPES: 

 

Sobre a primeira questão:  

 

 instituição onde foram defendidas; 

 áreas de conhecimento onde estão inseridos os Programas responsáveis 

pelas teses e dissertações; 

 graus de titulação (mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado); 

 ano em que foram defendidas. 

 

Para a segunda questão: 

 

 abordagem de pesquisa; 

 tipos de pesquisa; 

 procedimentos utilizados para coleta de dados. 
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Por fim, para responder à última questão com base nas contribuições de Bourdieu  e 

Passeron, efetuamos os cruzamentos dos seguintes indicadores: 

 

 instituição onde foram defendidas e campo temático; 

 área do conhecimento e campo temático; 

 ano de defesa e área do conhecimento. 

 

Além desses cruzamentos, foram produzidas mais duas tabelas, uma detalhando os 

temas abordados nas dissertações e teses com focos nos distúrbios de aprendizagem e o 

outra detalhando temas abordados nas dissertações e teses com focos no fracasso escolar, a 

saber: 

 

 temas específicos abordados no campo temático: distúrbios de 

aprendizagem; e 

 temas específicos abordados no campo temático: fracasso escolar. 

 

Com esses dados foram construídas tabelas que procuraram oferecer informações 

para se verificar quem, quando e como foram produzidas essas narrativas de caráter 

científico. Cabe esclarecer, novamente, que não nos interessava verificar a autoria 

individual, já que essas produções foram concebidas como expressões dos grupos de 

pesquisa aos quais se vincularam quando da trajetória de seus autores nos mestrados e 

doutorados cursados. 

Com relação aos dados do campo temático, o que nos interessou foi investigar se a 

trajetória de pesquisa com foco nos distúrbios de aprendizagem, nos 23 anos cobertos pela 

investigação, expressou a continuidade de uma perspectiva de patologização do fracasso 

escolar ou se, ao contrário, o movimento no tempo mostrou que a perspectiva crítica foi 

incorporada pela pesquisa acadêmica. 

No primeiro capítulo situamos o tema da pesquisa, descrevendo como o baixo 

rendimento escolar foi investigado por perspectivas teóricas que imputavam a sua causa a 

pretensas características intrínseca dos próprios alunos com a disseminação dos distúrbios 

de aprendizagem como fator explicativo do fracasso escolar, bem como as perspectivas 

críticas, desenvolvidas no País a partir do estudo fundador de Patto (1990). 
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No segundo capítulo, apresentamos e analisamos os dados coletados a partir dos 

resumos das teses e das dissertações sob duas ópticas: na primeira, com base nas 

contribuições de Williams (1980), procuramos verificar quem, quando e como esses 

estudos foram produzidos, identificando, classificando e analisando os atores institucionais 

(IES e áreas de conhecimento), a série histórica compreendida entre 1987 a 2010 e os 

procedimentos de investigação utilizados. Na segunda, procuramos verificar se os estudos 

críticos sobre os distúrbios de aprendizagem, produzidos no Brasil, a partir dos anos de 

1990, tiveram ressonância sobre essa produção acadêmica. 

Nas considerações finais, apresentamos a síntese dos principais achados, 

procurando relacioná-los aos contextos de produção e informar sobre a repercussão das 

duas perspectivas teóricas nos estudos sobre o baixo rendimento escolar. 
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CAPÍTULO I 

 

OS “DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM” COMO CONCEITO EXPLICATIVO 

DO FRACASSO ESCOLAR 

 

 

Não se avalia o grupo pelo que diz significar nem por uma suposta 

descoberta de um conteúdo secreto que a análise desvela, mas se 

indagam suas condições de possibilidade sociohistórica e sua 

contribuição para alterar essas condições. 

Raymond Willians 

 

 

Os “Distúrbios de aprendizagem” são uma categoria recentemente criada para 

explicar o fracasso escolar de grande parcela dos alunos e disseminada por estudos 

estadunidenses após a Segunda Guerra Mundial (APARECIDO, 2000). 

Se, antes da Guerra, o acesso à escolarização básica estava restrito à pequena 

parcela da população, com a ampliação do acesso à escola, crianças das camadas populares 

enfrentaram imensas dificuldades de progredirem nas séries escolares. Esse fato induziu o 

sistema de ensino americano a caracterizá-las como “portadoras de distúrbios de 

aprendizagem”. 

 

Em 1958, a categoria dos distúrbios de aprendizagem nem aparecia nos 

levantamentos estatísticos sobre crianças que mereciam atendimento 

especializado, enquanto que, em 1978, portanto, 20 anos depois, assumiu o 

primeiro lugar com cifra de 985 mil, entre 3.582 milhões de crianças 

matriculadas na educação especial. (BUENO, 1999, p.78). 

  

Como podemos perceber, foi exatamente o fenômeno da significativa ampliação 

das possibilidades de acesso e a mudança do perfil do alunado, oriundo das camadas 

populares, que contribuíram para imputar aos alunos as pretensas dificuldades de 

apropriação do conteúdo escolar básico. Nesse contexto, as camadas populares  

 

passam a reivindicar, na década de 60, melhores condições de vida e, entre elas, 

acesso à escola, o que obrigou o governo a ampliar sua rede de ensino, além da 

exigência de maior qualificação de setores da classe trabalhadora, em razão do 

desenvolvimento industrial (BUENO, 1999, p. 37). 
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Segundo Patto (1993), a primeira tentativa de explicação centrou-se na 

psiconeurologia, com a criação da “disfunção cerebral mínima”, uma categoria que, apesar 

de não evidenciada por qualquer sintoma aparente, seria determinada pelas dificuldades 

apresentadas pelos alunos, especialmente em relação à aprendizagem da escrita e da 

matemática. 

 

Essa medicalização generalizada do fracasso escolar recebeu um novo impulso 

na década de setenta, quando médicos-psicólogos introduziram no Brasil a 

abordagem psiconeurológica do desenvolvimento humano, que trouxe consigo as 

noções de disfunção cerebral mínima (DCM) e de dislexia, objetos privilegiados 

pela atenção de neuropediatras, psicólogos, fonoaudiólogos e psicopedagogos 

(PATTO, 1993, p. 84). 

 

 

Sob outro enfoque, Soares (2008) analisa a “teoria do dom”, uma das vertentes 

explicativas desse fracasso. Para a autora, a “ideologia do dom” seria a predisposição do 

indivíduo para movimentar-se do ponto de partida ao ponto de chegada. Pensando na 

escolarização, o ponto de partida seria usufruir da possibilidade de acesso à escola e o 

ponto de chegada, as possibilidades de permanecer na escola. Esta última, entretanto, 

somente seria alcançada se o indivíduo possuísse “dom”. 

 
As causas do sucesso ou do fracasso na escola devem ser buscadas nas 

características dos indivíduos: a escola oferece “igualdade de oportunidades”; o 

bom aproveitamento dessas oportunidades dependerá do dom – aptidão, 

inteligência, talento – de cada um (SOARES, 2008, p. 10). 

 

A autora acrescenta que a “ideologia do dom” ocultava um discurso legitimado pela 

psicologia desde a segunda metade do século XIX, com a mensuração de aptidões 

intelectuais de prontidão para aprendizagem, de inteligência ou de quociente intelectual 

(QI). Mediante testes, escalas e provas, a psicologia propunha, então, explicar as diferenças 

no rendimento escolar. 

Sob esta óptica, portanto, a escola não era vista como responsável pelo fracasso do 

aluno: era a ausência, no aluno, de condições básicas para o bom aproveitamento daquilo 

que a escola oferecia o maior responsável pelos problemas de aprendizagem. 

Assim, segundo a “ideologia do dom”, a escola teria a função de tratar 

desigualmente os desiguais. Esse entendimento resultou na adoção dos meios de avaliação 

para determinar hierarquicamente a posição que determinado aluno iria ocupar, ou seja, a 

sala dos fracos ou dos fortes, 2º grau profissionalizante ou 2º grau que lhe desse acesso aos 

cursos superiores. 
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Embora a “ideologia do dom” esteja muito presente na educação, Soares (2008) 

salienta que 

 

a  cientificidade de seus pressupostos foi irremediavelmente abalada quando se 

evidenciou, sobretudo a partir da ampliação do acesso as camadas populares à 

escola, que as “diferenças naturais” não ocorriam, na verdade, apenas entre 

indivíduos, mas, entre grupos de indivíduos: entre os grupos social e 

economicamente privilegiados e os grupos desfavorecidos, entre pobres e ricos, 

entre as classes dominantes e as classes dominadas. (SOARES, 2008, p.11. 

Grifos do autor).  

 

Tanto a disfunção cerebral mínima quanto a “teoria do dom” foram objetos de 

muitas críticas, sendo substituídos pela teoria da carência cultural como fator explicativo 

do baixo rendimento escolar dos alunos, especialmente nas primeiras séries do ensino 

fundamental. Patto (1999, p. 144) afirma que  

 

a tese da disparidade cultural como explicação para o fracasso escolar, nos quais, 

a sociedade capitalista era vista como uma estrutura de classes diferentes e não 

antagônicas e as classes médias e baixa eram tidas como as classes constitutivas 

da estrutura social, foi uma concepção que, aliás, perpassou todos os estudos 

realizados no âmbito da teoria da carência cultural no país e fora dele. 

 

O conceito de “privação cultural” emergiu nos Estados Unidos, no final da década 

de 60, período caracterizado por violentos distúrbios raciais e por uma demanda crescente 

de direitos civis e igualdade de oportunidade de empregos, habitação e escolarização. 

Baseada em experiências com animais situados em diferentes níveis da escala filogenética, 

tal teoria foi estendida ao desenvolvimento dos seres humanos, tendo seu êxito na 

comunidade científica a partir de 1968 (COSTA, 1987). 

A autora também afirma que os principais divulgadores desta teoria acreditavam 

que, em termos de desenvolvimento humano, o bebê de até um ano de idade das camadas 

populares teria mais estímulos devido à aglomeração que o cerca. Sob esse aspecto, 

portanto, não era diferente dos bebês das classes altas. Porém, a partir do segundo ano de 

vida, esta aglomeração não seria tão significativa, uma vez que não receberia os estímulos 

necessários para o seu desenvolvimento sensório-motor. Por fim, a partir do terceiro ano, 

esta criança teria suas chances de equiparar-se a uma criança da mesma idade da classe 

mais favorecida ainda mais reduzidas, pois raramente obteria respostas adequadas aos seus 

questionamentos, estímulo crucial para o desenvolvimento. 
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Com o intuito de reunir os possíveis tipos de privação que supostamente poderiam 

interferir na aprendizagem dos sujeitos, Costa (1987, p.22-23) assim os classificou: 

a) privação de empregos – caracterizada pelos altos índices de desemprego e 

segurança econômica; 

b) privação habitacional – caracterizada por aglomeração e habitações dilapidadas; 

c) privação de bom nível educacional dos adultos; 

d) privação de bens materiais – caracterizada por ausência de livros, brinquedos e 

objetos caseiros; 

e) privação de estímulos – caracterizada pela falta de assistência dos adultos na 

exploração dos objetos ao seu redor, inibição de perguntas através de punição, 

falta de tempo dos adultos para interagir com as crianças; 

f) privação de segurança afetiva – caracterizada pelo grande número de lares 

desfeitos, predisposição do adulto ao mau humor; 

g) privação de prestígio social – caracterizada pela exposição à difamação e ao 

ostracismo social. 

Como vemos, as explicações que imputavam à criança as dificuldades de 

aprendizagem na escola (como as teorias da disfunção cerebral mínima e do dom) foram 

substituídas pela teoria da carência cultural.  

 

As condições de vida de que gozam as classes dominantes, e, em consequência, 

as formas de socialização da criança no contexto dessas condições permitem o 

desenvolvimento, desde a primeira infância, de características – hábitos, atitudes, 

conhecimentos, habilidades, interesses – que lhes dão a possibilidade de ter 

sucesso na escola. Ao contrário, as condições de vida das classes dominadas e as 

formas de socialização da criança no contexto dessas condições não 

favoreceriam o desenvolvimento dessas características e, assim, seriam 

responsáveis pelas dificuldades de aprendizagem dos alunos delas provenientes 

(SOARES, 2008, p. 13). 

 

Dessa forma, os alunos das classes dominadas estariam mais propensos ao fracasso 

escolar, em consequência do déficit cultural ao qual eram expostos. Tal fato ocorreria 

porque o meio em que viviam não seria pobre apenas do ponto de vista econômico, mas 

também do ponto de vista alimentar (resultando em subnutrição e incapacidade de 

aprendizagem) e cultural (privação do contato com objetos culturais e experiências 

variadas de interação e comunicação). 

Essas carências, consequentemente, provocariam deficiências afetivas, cognitivas e 

linguísticas, responsáveis por sua incapacidade de aprender. Tudo isso ocorreria porque o 
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contexto cultural (o meio em que viviam) não era capaz de proporcionar condições para a 

aprendizagem. Assim, percebemos então que, a exemplo da “ideologia do dom”, a 

responsabilidade da não aprendizagem ainda recaia sobre os alunos e à escola caberia 

compensar os referidos déficits. 

Esta explicação, segundo Soares (2008), foi contestada por estudiosos que 

afirmavam não haver grupo social sem cultura, uma vez que negar a existência da cultura 

de um grupo significa negar a existência desse mesmo grupo. Não existiriam, portanto, 

grupos sociais “culturalmente deficientes” ou “privados de cultura” ou “carentes de 

cultura”, como faz a ideologia da deficiência cultural. O que se deve reconhecer é que há 

uma diversidade de “culturas”, diferentes umas das outras, mas todas igualmente 

estruturadas, coerentes, complexas (SOARES, 2008, p.14). 

Para a mesma autora, as hierarquizações de culturas foram classificadas como 

cientificamente incorretas. Essa última perspectiva corresponderia às suas origens, ou seja, 

respondia aos interesses das classes dominantes ao explicitar que somente a cultura 

elitizada seria considerada “cultura”, enquanto a cultura das demais classes era entendida 

como “subcultura”.  

Não obstante tal entendimento, o conceito de distúrbios de aprendizagem se 

disseminou pelo meio educacional, que privilegia ora a “falta de cultura” dos alunos das 

camadas populares como a responsável pelo baixo rendimento escolar de grande parte 

dessa população, ora as explicações médico-psicológicas, como ocorre atualmente com a 

expansão assustadora dos “déficits de transtornos de atenção e hiperatividade – TDAH”. 

Provam-no a série de publicações em livros e em artigos que explicam o baixo rendimento 

de grande parte dos alunos, especialmente aqueles da escola pública, aberta, agora, às 

crianças das camadas populares (CIASCA, 2003; CAPELLINI, 2000; GARCIA, 2007). 

Diante desse fato, resolvemos inventariar as duas vertentes de estudo que surgiram 

na educação brasileira a partir dos anos de 1970. A primeira incorporou, de alguma forma, 

os chamados “distúrbios de aprendizagem” como fator explicativo de grande parcela do 

alunado (especialmente da escola pública); a segunda, procura analisar essas 

“dificuldades” sob crivo crítico. 
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1.1. As dificuldades de aprendizagem como fator explicativo do fracasso escolar 

 

Neste tópico, apresentamos a bibliografia que tem atribuído parte dos problemas de 

baixo rendimento de alunos aos “distúrbios de aprendizagem”. Para tanto, nos reportamos 

aos estudos iniciais, compostos por obras fundamentalmente originárias dos Estados 

Unidos, disseminadas pelo Brasil nas décadas de 70 e 80, assim como a bibliografia 

nacional recente, que considera os distúrbios como um dos fatores do chamado fracasso 

escolar.  

Uma das primeiras obras americanas traduzidas, no Brasil, foi a de Shain, (1976), 

que informava sobre a literatura especializada produzida no seu país. 

 

Uma revisão recente de vários estudos sobre distúrbios de leitura, nos Estados 

Unidos, mostrou que 15% das crianças em idade escolar, apresentam distúrbios 

de aprendizagem (La Veck, 1970); outros levantamentos variam de 5 a 30% (de 

Hirsch, Jansky e Langfor, 1966). E, cada vez mais crianças com distúrbios de 

aprendizagem vêm sendo levadas a consultórios médicos, com objetivo de 

buscar subsídios para identificação dos fatores que estão contribuindo para o 

desempenho escolar deficiente (SHAIN, 1976, p. 1). 

 

Shain (1976) apresentava diversos motivos de ordem patológica que impediriam o 

aluno de seguir o ritmo dos demais no que se refere à aprendizagem, tais como: dislexia, 

hiperatividade e disfunção cerebral mínima. Ele também citava os distúrbios ligados à fala 

que resultavam em fracasso escolar, os quais exigiriam, para seu diagnóstico, a 

participação de psicólogos e educadores, além do diagnóstico neurológico. 

O autor também apontava diferentes definições para este conceito e, em síntese, 

esclarecia que o diagnóstico de “inaptidões para aprendizagem” frequentemente revelava 

três resultados:  

 

1- Uma discrepância entre as medidas de potencial intelectual, cognitivo ou 

acadêmico e o nível de realização; 

2.-  Disfunção nos processos de aprendizagem; 

3- Ausência de outros fatores primários tais como retardo mental, inadequação 

cultural, sensorial e/ ou educacional, ou perturbação emocional grave. 

 

Dentro da mesma perspectiva, Ross (1979, p. 82-86) distinguia três tipos de 

problemas relacionados à ausência de aprendizagem do aluno: 
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Distúrbios de Aprendizagem 

 

O termo distúrbios de aprendizagem deve ser reservado para identificar as crianças 

cuja capacidade básica para aprender não está prejudicada, mas cuja aprendizagem 

é perturbada ou impedida por respostas adquiridas compatíveis [...] A criança com 

distúrbios de aprendizagem exibirá uma discrepância entre o desempenho escolar e 

seu potencial estimado. Um exemplo deste distúrbio diz respeito aos casos em que 

as lições de leitura se identificam com punição, a página impressa pode ter se 

tornado um estímulo que produz resposta de ansiedade; e a evitação do estímulo 

será reforçada por redução da ansiedade. Para estas crianças, as situações de 

evitação podem se generalizar para todas as situações de aprendizagem. 

 

Dificuldades de aprendizagem 

 

A criança com uma dificuldade para aprender também apresentará uma 

discrepância entre desempenho e expectativa, porém seu problema é de outra 

espécie. Esta criança também possui as funções necessárias para aprender, isto é, 

atenção, percepção e coordenação, mas sua facilidade em usar tais funções está 

prejudicada em consequência de distúrbios psicológicos que não se relacionam à 

escola ou à aprendizagem, mas que interferem secundariamente ou impedem o 

comportamento escolar adequado. Este grupo incluirá crianças com distúrbios 

psicológicos e gerais de longa data, tais como autismo infantil ou esquizofrenia 

infantil. Por esta terminologia, a dificuldade em aprender é secundária a outros 

problemas. Uma complicação desse caso é quando uma aprendizagem adequada 

não é dispensada, à criança com dificuldade, a defasagem os conhecimentos 

escolares, acumulada por meses e até anos de estudos, pode provocar o medo do 

fracasso, da censura ou de inadequação, levando à recusa de frequentar a escola.  

 

Deficiência de Aprendizagem 

 

Nessa categoria enquadram-se os casos de criança que não manifesta 

subnormalidade mental geral, não apresenta prejuízo das funções visuais e 

auditivas, não é impedida de atender às tarefas educacionais por distúrbios 

psicológicos correlatados e, tem os meios culturais e educacionais que constituem 

a média para seu ambiente social, mas é, não obstante, bastante prejudicada em sua 

eficiência de aprendizagem. Diz-se que esta é mais uma categorização, por 

exclusão. Quando não outra razão que justifique a dificuldade em aprender, é 

considerada a categoria disfunção de aprendizagem ainda não conhecidas.  

 

Ao lado de quadros patológicos, portanto, o autor incluía a “deficiência de 

aprendizagem”, cuja característica básica seria a de normalidade em todos os aspectos 

relacionados à aprendizagem (psíquicos, orgânicos e ambientais), mas de prejuízo em 

termos de eficiência de aprendizagem. Nesses casos, o autor recomendava que fosse 

caracterizada por exclusão. Apesar de estabelecer distinção entre distúrbios, dificuldades e 

deficiência, o autor imputava à criança as dificuldades para aprender na escola, tema que 

importa diretamente a esta pesquisa. 

Para Kirk (1987, p. 364), independentemente da variedade de definições, haveria 

um consenso, entre as teorias, de que três critérios poderiam identificar as crianças com 

distúrbio de aprendizagem: 
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O critério de discrepância: A discrepância significativa de desenvolvimento 

entre os vários aspectos de seu comportamento psicológico ou disparidade 

inexplicável entre algumas áreas de seu desempenho acadêmico e suas outras 

capacidade ou realizações. 

 

O critério de exclusão: A maioria das definições excluem da denominação 

distúrbios de aprendizagem as dificuldades para aprender que podem ser 

explicadas por uma deficiência mental geral, deficiência auditiva ou visual, 

distúrbio emocional ou falta de oportunidade. 

 

Critério da educação especial: Necessidade de ensino especializado para se 

desenvolver ao máximo. 

 

Kirk (1987) também afirma que os distúrbios de aprendizagem têm interessado a 

muitas áreas, resultando em contribuições diversas. No entanto, há apenas dois pontos de 

referência para defini-los ou identificá-los nas crianças: a etiologia (causa) e o 

comportamento. 

Para este autor, portanto, a definição dos distúrbios de aprendizagem dar-se-ia, 

fundamentalmente, pelos comportamentos, ou seja, mediante identificação de sintomas de 

não aprendizagem, pois, em termos de etiologia, ele apresentava um diagnóstico por 

exclusão (tal como indicava no “critério de exclusão”). Consequentemente, os distúrbios 

de aprendizagem poderiam ser divididos em duas categorias gerais: (1) distúrbios de 

aprendizagem relativos ao desenvolvimento e (2) distúrbios de aprendizagem acadêmica. 

Pela primeira categoria, Kirk referia-se aos desvios no desenvolvimento de uma 

série de funções psicológicas e linguísticas. Para ele, tais funções desenvolver-se-iam 

paralelamente ao crescimento da criança e nem sempre seriam relacionadas à deficiência 

na realização escolar. A segunda estaria diretamente ligada a uma inibição significativa ou 

bloqueio para a aprendizagem da leitura, escrita, soletração ou computação aritmética. 

Dessa maneira, a discrepância que a criança apresentaria nos testes de leitura, por exemplo, 

entre o seu desempenho e a expectativa para a sua idade, indicaria a incapacidade de 

leitura. 

Embora Kirk tenha dividido os distúrbios de aprendizagem em duas categorias, ele 

deixou clara a relação de interdependência entre as mesmas. 

 

Em alguns casos, a associação entre as dificuldades relativas ao desenvolvimento 

e as dificuldades acadêmicas podem ser descritas como uma falta de habilidade 

de pré-requisito. Por exemplo, antes que as crianças aprendam a escrever, devem 

desenvolver certas habilidades que são pré-requisitos, como a coordenação dos 

movimentos dos olhos e da mão, memória e capacidade de sequência (KIRK, 

1987, p.370). 
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Outro autor, de origem portuguesa, estabeleceu critérios para a delimitação dos 

distúrbios de aprendizagem, partindo de características apresentadas pelas crianças 

portadoras de algum tipo de dificuldade de aprendizagem. 

 

A criança com dificuldades de aprendizagem (DA) caracteriza-se por uma 

inteligência normal (QI ≥ 80), por uma adequada acuidade sensorial, quer 

auditiva, quer visual, por um ajustamento emocional e por um perfil motor 

adequado. Por exclusão, não pode ser confundida com uma criança deficiente 

mental, pois não possui uma inferioridade intelectual global. Não é uma criança 

deficiente visual ou amblíope, nem deficiente auditiva ou com hipoacuscia, pois 

os seus sistemas sensoriais estão intactos. Não evidencia perturbações 

emocionais severas, nem apresenta uma motricidade disfuncional (FONSECA, 

1995, p.252). 

 

Assim, apesar da constatação de que nenhuma das áreas relacionadas à 

aprendizagem estivesse afetada, o autor continuava afirmando a existência de uma 

dificuldade intrínseca à criança. O diagnóstico seria positivo, por exemplo, quando se 

percebesse uma discrepância muito grande na aprendizagem, quando a criança se 

esforçasse para aprender, mas não conseguisse, perdesse objetos e frequentemente fosse 

muito desorientada, trapalhona ao falar, coordenasse mal os movimentos, aprendesse 

muitas coisas, menos a ler, etc.  

Para comprovar a existência das dificuldades de aprendizagem, Fonseca (1995) 

apresentava alguns exemplos de personalidades que, de certa forma, sofreram, em algum 

momento de suas vidas, preconceitos pelo fato de serem “diferentes”. 

 

A criança com DA corre o risco de se tornar um adulto desajeitado, desmotivado, 

desempregado, rebelde, apático, não identificado, etc., independentemente de no 

seu seio emergirem valores como: Einstein (só aos quatro anos começa a falar e 

só aos sete iniciava os passos na leitura), Newton (considerado como um aluno 

de fracos recursos), Beethoven (o seu professor de música chegou a dizer que 

como compositor não tinha hipótese), Abraham Lincoln (desprovido na carreira 

militar), Winston Churchill (repetente na escola primária), Thomas Edison (os 

seus professores consideravam-no estúpido para aprender o que quer que fosse), 

Walt Disney (o seu editor chegou a confessar que ele não tinha boas ideias) etc. 

Quantos desses valores humanos se continuarão a perder se não se modificar a 

função da escola e a problemática do insucesso escolar? (FONSECA, 1995, 

p.366). 

 

Para o autor, a constatação de que algumas personalidades ilustres apresentaram 

baixo rendimento escolar ou foram avaliados como alunos “fracos” comprovaria que a 

posse de distúrbio de aprendizagem (definido pelos sintomas) não o impossibilita superar 

os obstáculos e obter sucesso. O mais paradoxal nesse argumento é que esses personagens 



30 

 

ilustres não receberam qualquer atendimento especializado para obterem o referido 

sucesso. 

Apesar das críticas à sua consistência científica (objeto do próximo tópico deste 

trabalho), foram vários os estudos, desenvolvidos e divulgados no Brasil, recentemente, 

que explicam o baixo rendimento escolar, sobretudo de alunos das séries iniciais. Entre 

esses trabalhos, selecionamos dois livros e três capítulos que comprovam a utilização, nos 

meios acadêmicos, dos distúrbios de aprendizagem como fator explicativo do baixo 

rendimento escolar. 

Escrevendo na primeira década deste século, Ciasca (2003) reitera que o problema 

maior reside na atuação dos professores frente aos casos de distúrbios de aprendizagem, 

uma vez que eles rotulam as crianças como portadoras de determinado distúrbio antes 

mesmo do parecer de um especialista. 

Além de reiterar classificações utilizadas anteriormente, como a dislexia, Ciasca 

apresenta uma nova categoria – o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade 

(TDAH) –, novo quadro pseudocientífico que substituiu categorizações bastante criticadas, 

a exemplo da disfunção cerebral mínima.  

Na mesma direção, a Enciclopédia sobre o desenvolvimento na primeira infância 

(CEDPI - Centro de Excelência para o Desenvolvimento da Primeira Infância, 2011)
3
 

define os “distúrbios de aprendizagem” como problemas que afetam a capacidade de a 

criança receber, processar, analisar ou armazenar informações. A obra também esclarece 

que tais problemas podem dificultar a aquisição, pela criança, de habilidades de leitura, 

escrita, soletração e resolução de problemas matemáticos, classificando-os em duas 

subcategorias: “Discalculia” ou incapacidade em matemática (dificuldade persistente para 

aprender ou entender conceitos numéricos, princípios de contagem e aritmética) e 

“Dislexia” (dificuldade de ler e escrever). 

A parte dedicada aos distúrbios de aprendizagem é composta por uma apresentação 

que sintetiza resultados de pesquisa e apresenta cinco artigos que tratam, respectivamente, 

de discalculia, dislexia, identificação dos atrasos de linguagem, identificação e prevenção 

de problemas de leitura e prevenção dos distúrbios de aprendizagem, sendo os quatro 

primeiros escritos por pesquisadores dos EUA e o último produzido na Finlândia. 

                                                 
3
 Esta enciclopédia foi publicada on-line em inglês em 2007 pelo Centre of Excellence for Early Childhood 

Development, da Universidade de Montreal, Canadá. A tradução em português (2011) foi lançada pelo 

Conselho Nacional dos Secretários de Saúde - CONASS e a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. 
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Como se trata de dois manuais, poder-se-ia considerá-los resquícios de abordagens 

ultrapassadas, já que a produção acadêmica qualificada não estaria seguindo este caminho. 

Essa hipótese nos levou a levantar, nos bancos de dados disponíveis, artigos em periódicos 

especializados que discutiram distúrbios de aprendizagem. 

Dentro desse novo gênero, encontramos o trabalho de Silva, Ribeiro e Lima (2008). 

Para esses autores, a criança limitada tende a desenvolver alguns transtornos e 

comportamentos negativos, tais como o medo, a ansiedade e o sentimento de culpa, 

sintomas esses que podem ser minimizados, caso haja estimulação e aceitação por parte 

dos pais e dos professores. 

Constatamos, então, que esse raciocínio aproxima-se do entendimento de 

pesquisadores do século passado, para os quais o problema residiria no despreparo dos 

professores. A ausência de formação profissional adequada ao trabalho com crianças 

portadoras de “distúrbios de aprendizagem” contribuiria, ainda mais, para a acentuação de 

seus quadros. 

Garcia, Pereira e Fukuda (2007) investigaram a inteligibilidade de fala em crianças 

portadoras de “distúrbios de aprendizagem”, comparando os resultados com os de crianças 

que não apresentavam tais distúrbios. O simples fato de cotejar o grupo de crianças 

consideradas portadoras e com o grupo de não portadoras de distúrbios de aprendizagem já 

mostra que esses distúrbios continuam a figurar como um dos fatores do baixo rendimento 

escolar. Eles são expressos pela dificuldade de atenção seletiva, comprometida na presença 

de outros estímulos auditivos. Essa condição, de acordo com os autores, prejudicaria a 

atenção da criança na aprendizagem dos conteúdos que lhe eram apresentados. 

 Da mesma forma, Capellini e Pinheiro (2009) concluíram que os baixos resultados 

alcançados por alunos com dificuldades de aprendizagem em testes de processamento 

auditivo (alterações em habilidades auditivas de atenção, integração das informações 

acústicas, sequencialização e organização do sinal acústico e figura fundo para sons 

verbais), resultaria em comprometimento do desempenho escolar nas provas avaliativas e 

na sala de aula. 

Percebemos, assim, que a perspectiva de análise do baixo rendimento escolar sob a 

óptica dos distúrbios de aprendizagem continua presente tanto em produções destinadas a 

um público mais amplo (como professores e pais), quanto em artigos acadêmicos 

publicados em periódicos especializados, apesar das críticas a ela dirigidas no País, a partir 

da década de 90 do século passado. 
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1.2. A visão crítica sobre as dificuldades de aprendizagem  e o fracasso escolar 

 

Como afirmamos no tópico anterior, tem se disseminado pelo país, desde a década 

de 70 até os nossos dias, um conjunto de estudos que explicam o baixo rendimento dos 

alunos por características intrínsecas em parcelas do alunado, caracterizadas como 

distúrbios, dificuldades ou deficiências de aprendizagem. 

Para os autores, os diagnósticos desses distúrbios deveriam ser feitos por médicos, 

psicológicos e profissionais de áreas afins. Dizendo de outro modo, ainda vigora a 

concepção de que a identificação de atraso na aprendizagem revela que o sujeito é portador 

de algum distúrbio. 

No início dos anos 1990, porém, um grupo de pesquisadores nacionais, 

fundamentados na obra de Maria Helena de Souza Patto (1990), A produção do fracasso 

escolar, deu início a uma perspectiva crítica sobre os distúrbios de aprendizagem como 

conceito explicativo do fracasso escolar.  

Para essa autora, o fracasso escolar ganhou relevância com o 

 

aumento da demanda social por escola nos países industriais capitalistas da 

Europa e na América e a consequente expansão dos sistemas Nacionais de 

ensino [que] trouxeram consigo dois problemas para os educadores: de um lado, 

a necessidade de explicar as diferenças de rendimento da clientela escolar; de 

outro, a de justificar o acesso desigual desta clientela aos graus escolares mais 

avançados (PATTO, 2010, p. 64). 

 

Com essa perspectiva, Patto (1990) contribui para o reconhecimento da primeira 

tentativa de “tratar tais problemas”, e, remetendo primeiramente à influência da área da 

Medicina, afirma que  

 

os primeiros especialistas que se preocuparam de casos de dificuldade de 

aprendizagem escolar foram os médicos. O final do século XVIII e o século XIX 

foram de grande desenvolvimento das ciências médicas e biológicas, 

especialmente da psiquiatria. Datam desta época as rígidas classificações dos 

“anormais” e os estudos de neurologia, neurofisiologia e neuropsiquiatria 

conduzidos em laboratórios anexos e hospícios. Quando os problemas de 

aprendizagem escolar começaram a tomar corpo, os progressos da nosologia já 

haviam recomendado a criação de pavilhões especiais para os “duros de cabeça” 

ou idiotas, anteriormente confundidos com loucos; a criação desta categoria 

facilitou o trânsito do conceito de anormalidade dos hospitais para as escolas: as 

crianças que não acompanhavam seus colegas na aprendizagem escolar passaram 

a ser designadas como anormais escolares as causas de seu fracasso procuradas 

em alguma anormalidade orgânica (PATTO, 2010, p. 65. Grifos do autor). 
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Corroborando com Patto (2010), Moysés (2008) acrescenta que, dentro de um 

contexto capitalista, a medicina tinha como função social normatizar a vida dos indivíduos 

e grupos sociais. Essa prática estava relacionada à fase inicial do capitalismo, que 

demandava transformações também nas formas de organizar a vida das pessoas. 

Contudo, considerando as doenças um empecilho à organização das famílias, os 

problemas relacionados ao baixo rendimento escolar passaram a se tornar uma 

preocupação. Pensando em reverter tais condições, foi atribuída ao ensino a 

responsabilidade de “curar” estas “doenças”, na expectativa de que “para ter saúde é 

preciso ter conhecimentos e para aprender é preciso ser sadio” (MOYSÉS, 2008, p. 2). 

Moysés (2008, p.6) esclarece que, na transição entre os séculos 19 e 20, já existiam 

condições históricas para a medicina tomar para si, por seu objeto, a aprendizagem, 

apregoando a necessidade de disseminação médica pelos ambientes escolares como 

garantia de aprendizagem adequada ou da salvação. 

A autora esclarece também que os médicos foram os autores do discurso fundador 

da “higiene escolar”
4
. Os profissionais tentavam justificar as causas da “doença” do não 

aprender, considerando que a falta do desenvolvimento do sistema muscular, a queda 

precoce dos dentes, a cegueira, etc. afetavam o povo, sendo a escola o locus ideal para 

disseminação dos ideais higienistas. 

Sob esta perspectiva, a medicina não só passou a normatizar as condições de 

higiene na construção dos edifícios escolares, mas atuou também no campo moral, 

normatizando o comportamento adequado de boas maneiras que os alunos precisariam 

aprender, rompendo assim com a ignorância dos pais que não lhe ensinaram tais hábitos. 

 

Ao estender seu campo de atuação ao ambiente escolar, a medicina passa 

a atuar sobre esse ambiente segundo sua própria concepção. Ao 

normatizar preceitos para a aprendizagem adequada, estende-se para o 

não aprender. Medicaliza a educação, transformando os problemas 

pedagógicos e políticos em questões biológicas, médicas. Cria as 

entidades nosológicas das doenças do não-aprender-na escola e para elas 

propõe solução (MOYSÉS, 2008, p.11. Grifos do autor). 

 

O discurso médico passa, então, a “apregoar a existência de crianças incapazes de 

aprender, a menos que submetidas a uma intervenção especial. Uma intervenção médica” 

(MOYSÉS, 2008, p. 12). Em síntese, segundo Moysés, muitos autores consideram o início 

                                                 
4
  Este termo utilizado pelos médicos da época não foi esclarecido mais aprofundadamente pelo fato de ter 

sido apresentado com bastante superficialidade, provavelmente pela relevância atribuída a este.  
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dos altos índices de fracasso no Brasil como resultantes da expansão da rede educacional e 

do consequente acesso de crianças da classe trabalhadora e, na mesma linha, atribuem à 

medicalização da aprendizagem as mesmas causas. Esta concepção parte do pressuposto de 

que a escola é impotente frente aos casos de fracasso escolar e justifica a criação das 

classes especiais para atender a essa demanda. 

Considerando o campo da psicologia atuante neste processo, é relevante esclarecer, 

conforme Barbosa e Marinho-Araujo (2010), que a psicologia escolar, na França, foi 

desenvolvida e, principalmente, caracterizada pela intervenção psicológica junto aos 

alunos com necessidades escolares especiais. Dentre os seus objetivos, estava o 

desenvolvimento de instrumentos psicométricos, capazes de avaliar a inteligência humana. 

Para a mesma autora, a psicologia escolar francesa e a norte-americana 

configuraram-se como as duas principais fontes de influência na área, inclusive no Brasil, 

onde evidenciou-se o caráter clínico e terapêutico das intervenções realizadas. No início do 

século XX, estudos eram realizados por pesquisadores que empregavam instrumentos de 

medição da inteligência nos laboratórios de psicologia espalhados pelo país, com a 

finalidade de aferir o desenvolvimento mental, a aprendizagem e a maturidade para leitura 

e escrita por meio de testes. 

Como vimos, embora na primeira metade do século XX o baixo rendimento escolar 

já fosse objeto de intervenção da medicina e da psicologia, o crescimento da população 

escolar, ainda que fosse constante, era pouco expressivo, pois a maior parte das crianças 

das camadas populares não tinha acesso à educação obrigatória. 

Somente após a Segunda Guerra, com a intensificação dos processos de 

industrialização e da consequente urbanização, houve incremento significativo do acesso à 

educação obrigatória, chegando a constituir, a partir da década de 70, conforme Paiva et al. 

(1998), o que se chama hoje de “escola de massa”, fenômeno caracterizado pelo acesso 

quase universal à escolarização obrigatória. 

Essa intensificação do acesso à escola, envolvendo sobretudo as crianças das 

camadas populares, trouxe um novo problema: o incremento da repetência escolar. A 

repetência atingiu níveis inaceitáveis, especialmente nas primeiras séries do ensino 

obrigatório. 

Hoje, no entanto, a situação é diferente, conforme asseveram Bueno et Marin 

(2012, p. 1). Se, no passado,  
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[...] os processos de seletividade se davam pelo não acesso ou pelas retenções e 

evasões provocadas pela repetência escolar, no momento atual, com a ampliação 

das possibilidades de acesso para a quase totalidade de crianças com idade de 

ingresso no ensino fundamental, e pelos mecanismos de redução da repetência 

(sistema de ciclos, regime de progressão continuada, etc.), esta seletividade se 

expressa fundamentalmente pelos baixos índices de aprendizagem que 

continuam afetando, de forma contundente, os alunos provenientes dos estratos 

mais pobres.  

 

Assim, somente a partir das décadas de 1960/1970 surgiram os trabalhos que 

explicavam o baixo rendimento escolar de um número cada vez mais expressivo de alunos 

pela óptica dos distúrbios de aprendizagem, motivando um conjunto de estudiosos 

brasileiros, a partir da década de 1990, a desenvolver estudos críticos sobre tais 

abordagens. Moysés & Collares (1997, p. 1) constatam que esses estudos  

 

independente de sua área de atuação e/ou de sua formação, centram as causas do 

fracasso escolar nas crianças e suas famílias. A instituição escolar é, na fala 

destes autores, praticamente isenta de responsabilidades. A escola, o sistema 

escolar são sistematicamente relegados ao plano mais que secundário quando 

falam sobre o que consideram causas do fracasso escolar.  

 

As entrevistas realizadas por essas autoras com profissionais da saúde e da 

educação revelam o destaque concedido à desnutrição (tanto na área da educação como da 

saúde) e às disfunções neurológicas, referidas por 92,5% das professoras e 100% dos 

profissionais de saúde entrevistados (médicos, psicólogos e fonoaudiólogos). Para Moysés 

& Collares (1997), tais profissionais revelaram concepções cristalizadas e preconceituosas, 

embasadas puramente no senso comum. 

Como eixo orientador da pesquisa, as autoras elegeram a seguinte questão: “É 

possível avaliar as crianças partindo dos resultados de testes psicológicos, por exemplo?” 

Implícita na questão, como vemos, está a tese de que é impossível medir o que não foi 

ensinado, pois os testes de inteligência partem do princípio de que todos, independente da 

situação socioeconômica, deveriam saber a mesma coisa. No entanto, uma criança da 

classe popular pode não ter partilhado das mesmas oportunidades de uma criança das 

classes mais favorecidas. Assim, se a primeira não apresenta bons resultados nos testes não 

é porque ela não tem capacidade, mas porque não teve oportunidade de aprender, sendo, 

por isso, incapaz de demonstrar. 

Finalmente, em relação às crianças que foram avaliadas em suas pesquisas, as 

autoras concluem que nenhuma delas apresentou 
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indícios de comprometimento de seu desenvolvimento neuropsicomotor, ou seu 

desenvolvimento cognitivo, nenhum problema inerente à criança que justificasse 

seu mau desempenho na escola. Elas exibem um grau de desenvolvimento 

compatível com o que se convencionou chamar de normalidade; muitas vezes, é 

até superior a esse padrão. Apenas o expressam de acordo com os valores do 

meio social em que se inserem. Uma expressão que não é reconhecida pela 

Psicologia e pela Medicina, que não tem valor para médicos, psicólogos, 

fonoaudiólogos, psicopedagogos, etc.. Não está inscrita nos instrumentos de 

avaliação, nos testes de inteligência (COLLARES & MOYSÉS, 1997, p. 16. 

Grifos do autor).  

 

Em outra investigação, as mesmas autoras ressaltam que a explicação de 

professores e diretores de escola recaía sempre sobre o aluno e os seus pais. Os 

profissionais da escola costumavam atribuir às crianças as causas de seu fracasso escolar, 

utilizando como argumento problemas de ordem biológica, psicológica e até mesmo 

problemas familiares advindos da pobreza e da desestruturação familiar. 

 

Crianças não aprendem porque são pobres, porque são negras, porque são 

nordestinas, ou provenientes de zona rural; são imaturas, são preguiçosas; não 

aprendem porque seus pais são analfabetos, são alcoólatras, as mães trabalham 

fora, não ensinam aos filhos... (COLLARES e MOYSÉS, 1996, p.26). 

 

Nesse sentido, as autoras ressaltam que essa perspectiva influi, decisivamente, na 

previsão pessimista que os professores fazem sobre os limites e as possibilidades dos 

alunos em relação à sua aprendizagem. Tal previsão se transforma em destino escolar 

irreversível, uma vez que a crença na capacidade preditiva 

 

é generalizada entre os professores, sem levar em conta a influência de sua 

previsão [dos professores] sobre a relação com a criança, influenciando 

diretamente na aprendizagem. Mais que previsão, dever-se ia falar em definição 

da futura aprendizagem da criança. (Collares & Moysés, 1996, p. 59).  

 

Essa prática docente, denominada pelas autoras como patologização do fracasso 

escolar, isenta (mesmo que de forma pouco consciente) uma estrutura social que redunda 

em escolas de baixa qualidade e culpabiliza a vítima. Tal forma de justificar o fracasso 

escolar é, assim,  

 

duplamente perversa: rotula de doentes crianças normais e, por outro lado, ocupa 

com tal intensidade os espaços, de discursos, propostas, atendimentos e até de 

preocupações, que desaloja desses espaços aquelas crianças que deveriam ser os 

seus legítimos ocupantes. Expropriadas de seu lugar, permanecem à margem das 

ações concretas das políticas públicas (COLLARES e MOYSÉS, 1996, p.7). 
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Moysés (2001) salienta que as crianças precocemente rotuladas na escola, apesar de 

lutarem contra o preconceito, acabam incorporando tais rótulos. A autora também afirma 

que, em alguns casos, a criança parece refletir e reafirmar a história de escolarização de 

seus pais e irmãos mais velhos, ou seja, seguem uma história de exclusão e estigma. 

Sob outra perspectiva, Souza (2008) analisa a atuação dos psicólogos no campo 

educacional. Ela afirma que, a partir dos anos de 1980, a psicologia e a psicologia escolar 

propuseram um conjunto de questionamentos a respeito do papel social da ciência 

psicológica, dos pressupostos que norteavam a construção do conhecimento nos referidos 

campos, bem como, das suas finalidades em relação à escola e àqueles que dela 

participavam: 

 

a partir das discussões e críticas presentes no campo da psicologia na sua relação 

com a educação escolar, a Psicologia Escolar e Educacional inauguraram uma 

década de pesquisas que se voltaram para o novo objeto de estudo da psicologia: 

o fracasso escolar (SOUZA, 2008, p. 3. Grifos do autor). 

 

Tais discussões foram iniciadas quando o tema do fracasso escolar passava a 

centralizar questões que envolviam os estudos sobre a escola, tanto no campo da 

psicologia, quanto no campo da educação: 

 

a análise do fracasso escolar tem como um de seus principais argumentos, o fato 

de que os problemas de aprendizagem incidem maciçamente sobre as crianças 

das classes populares e é sobre elas que durante décadas recaem as explicações a 

respeito dos chamados problemas de aprendizagem: ou porque apresentam 

problemas psicológicos, ou biológicos, ou orgânicos ou mais recentemente, 

socioculturais; bem como analisando o caráter ideológico e repleto de equívocos 

presentes nessas explicações, resultado de concepções preconceituosas a respeito 

do pobre e da pobreza no Brasil. (SOUZA, 2008, p. 4). 

 

No discurso da autora, é evidente a concepção de que o complexo universo de 

questões institucionais, políticas, estruturais e de funcionamento presentes no contexto 

escolar devem constituir elementos desencadeadores para o fracasso dos alunos. Ela afirma 

que os estudos centrados nos processos de escolarização deslocam o eixo da análise do 

indivíduo para escola, sendo esta última examinada em suas dimensões institucionais, 

históricas, psicológicas, políticas e pedagógicas. 

Embora os psicólogos estivessem imbuídos de tal concepção, a crítica dos anos 

1980 se encarregou de influenciar o meio educacional, disseminando a ideia de que a área 
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da psicologia estaria mais ligada à área da saúde que da educação. Tal noção resultou no 

afastamento dos psicólogos do ambiente escolar. 

Para Souza (2008), esse evento poderia ter contribuído para o combate à ideia de 

medicalização das dificuldades de aprendizagem, uma vez que os profissionais defensores 

dessa concepção não mais estavam nos corredores da escola. No entanto, esse lugar passou 

a ser ocupado por outras explicações que respondiam diretamente às demandas de 

professores e dos gestores escolares, advindas, principalmente, da psicopedagogia e da 

psicomotricidade: 

 

estes dois campos de interface de conhecimentos da Psicologia com  a Educação 

primam por realizar diagnósticos de caráter cognitivo, afetivo, pedagógico ou 

psicomotor, propondo uma série de atendimentos e de acompanhamentos 

individuais da criança ou do adolescente, reforçando a ideia de que o problema 

do não aprender está na criança e que o tratamento ou ainda a reeducação 

permitirão que esta criança volte a aprender. De perspectiva eminentemente 

clínica, realizam o atendimento fora dos muros da escola, por profissionais que 

acabam por complementar as habilidades educacionais que não são obtidas pela 

criança na escola (SOUZA, 2008, p. 9). 

 

Conforme a mesma autora, tanto o campo da psicopedagogia quanto o da 

psicomotricidade se fortaleceram nos anos 1990, formando milhares de professores e 

psicólogos nestas especialidades em todo o Brasil. Esses profissionais encontraram novos 

aliados, ou seja, com o advento do fortalecimento da genética, da neurologia e da 

neuropsicologia, os aspectos biológicos voltaram a ser considerados como base dos 

problemas pedagógicos, culminando, partir de 2000, com o retorno das explicações 

centradas em distúrbios e transtornos, no campo da educação (SOUZA, 2008, p.9). 

Quanto à atuação dos psicólogos na educação, ela revela que estes devem se pautar 

pelo compromisso com a luta por uma escola democrática, de qualidade, que garanta os 

direitos dos cidadãos. E, por fim, apresenta suas considerações a respeito da situação atual 

das escolas brasileiras. 

 

É o momento de uma revisão estrutural do sistema educacional para 

compreendermos tantos casos de crianças que permanecem anos na escola e 

continuam analfabetas. Jamais devemos atribuir a elas as causas do não aprender, 

pois neste caso, estaremos penalizando-as duplamente, por não termos cumprido 

nosso papel social – deixando de oferecer uma escola de qualidade para toda 

uma geração – e por acreditarmos que ao encontrar em seu corpo, ou em seu 

cérebro, os sinais do não cumprimento desse papel social, denominamos tal 

constatação de distúrbio e utilizamos terapias e tratamentos, inclusive 

medicamentosos, para aliviar o peso do não aprender (SOUSA, 2008, p. 12). 
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Apesar de todas as críticas, iniciadas por Patto (2010) e seguidas por um conjunto 

de autores, a imputação do fracasso escolar expresso pelo baixo rendimento escolar ainda 

tem se disseminado pelos sistemas de ensino. A pesquisa de Aparecido (2000), por 

exemplo, parte da premissa de que os materiais (teses, dissertações, artigos, resumos, 

folhetos, trabalhos de evento) aos quais os professores da rede de ensino têm acesso se 

resumem a manuais. Examinando esses instrumentos, a autora supôs que os docentes 

faziam apropriações inadequadas dos seus conteúdos. Como não detinham conhecimento 

científico sobre os “reais distúrbios de aprendizagem”, rotulavam como tal qualquer 

problema enfrentado pelo aluno com baixo rendimento. 

Os resultados de sua investigação foram assim elencados: 

 autores consultados, como Correll (1974) e Valett (1977), realçaram a dificuldade 

de mensuração desses distúrbios, uma vez que qualquer criança com baixo 

rendimento escolar pode ser considerada com “distúrbios de aprendizagem”;  

 outros, como Poppovic (1968), Shain (1978), Ross (1979), Tarnopol (1980), Morais 

(1986) e Fonseca (1995) concordavam a respeito das dificuldades para 

estabelecimento de um diagnóstico preciso; da perspectiva que esse diagnóstico se 

realizava por exclusão de fatores socioculturais, ambientais, estrutural-escolar e 

quadros patológicos evidentes; sobre a ênfase na discrepância entre o potencial 

teórico estimado e o desempenho real;  e, por fim, sobre a relação com o sistema 

nervoso central, apesar da não evidência nos exames neurológicos disponíveis;  

 todos os autores por ela analisados foram unânimes em reconhecer que as 

dificuldades se manifestam na escola quando o aluno tenta aprender a ler, escrever, 

racionar, soletrar e realizar cálculos matemáticos, comprometendo o rendimento 

escolar no decorrer dos anos em que se processa a escolarização da criança 

(APARECIDO, 2000). 

Diante de todo o material recolhido e analisado, a pesquisadora chegou à conclusão 

de que os manuais mais acessíveis ao público geral, em especial aos estudantes de 

magistério e professores em exercício, eram responsáveis pela disseminação dos processos 

de patologização do fracasso escolar. Isso ocorreria devido à absoluta falta de consistência 

teórica e a pretensa cientificidade dessa literatura. Dizendo de outro modo, a tese de que o 

problema residia numa apropriação inadequada do corpo docente, por falta de melhor 

formação, caiu por terra, já que o conhecimento disseminado entre os docentes não 
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somente permitia, mas também favorecia a imputação ao aluno das causas do seu baixo 

rendimento escolar.  

Partindo da mesma perspectiva, Rodrigues (2009) analisou as razões indicadas 

pelos professores para encaminhamento de alunos com baixo rendimento escolar ao 

Núcleo de Apoio e Atendimento Interdisciplinar, no ano de 2007, de um município situado 

na Grande São Paulo. 

Para tanto, selecionou como fonte de dados as fichas de encaminhamentos, 

preenchidas pelas professoras dos alunos das escolas municipais que, por apresentarem 

baixo rendimento escolar, foram enviados ao referido Núcleo.  

Os resultados de sua investigação demonstram que os encaminhamentos tinham 

como principal queixa os problemas de aprendizagem e, de maneira reduzida, os 

problemas de comportamento e, ainda com menos incidência, os problemas de ordem 

emocional, familiar e social, entre outros: de 600 encaminhamentos, 526 (87,7%) 

relacionavam-se a problemas de aprendizagem. Os demais (problemas de comportamento, 

emocionais, familiares e sociais) somaram apenas 12,3%. 

Outro resultado significativo dessa pesquisa dizia respeito à idade dos alunos e às 

séries cursadas na época do encaminhamento com queixa de problemas de aprendizagem. 

As três idades mais incidentes na época do encaminhamento foram as de 8, 9 e 10 anos 

(63,%). As séries com maior incidência foram a 4ª (177 encaminhamentos ou 37,8%), 

seguida pela 3ª (132 encaminhamentos ou 28,2%), totalizando 309 (66,0%) 

encaminhamentos. 

Esses dados apontam, em síntese, que os “problemas de aprendizagem” foram 

detectados em alunos com idades compatíveis com as séries finais do 1ºciclo do ensino 

fundamental. Da mesma forma, foram alunos dessas séries que predominaram no número 

de encaminhamentos. Em outras palavras, esse diagnóstico escolar não ocorreu nos anos 

iniciais de escolarização, quando se esperaria que crianças com “distúrbios de 

aprendizagem” evidenciassem dificuldades para aprender o conteúdo básico, 

especialmente o aprendizado da língua escrita. Eles foram encaminhados quando cursavam 

séries posteriores. Mas, nem assim as práticas pedagógicas foram incluídas como uma 

possível fonte dos problemas. 

O resultado mais importante da pesquisa de Rodrigues (2009), porém, para os fins 

da presente investigação, foi a própria estruturação da ficha de encaminhamento, elaborada 

pela equipe especializada do Núcleo de Apoio e Atendimento Interdisciplinar. 
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 Esta ficha partia de uma questão genérica sobre as razões do encaminhamento 

(Qual o fato ou acontecimento que motivou o seu encaminhamento?) e tinha como itens de 

detalhamento a interação da criança com seus pares e professores, a frequência às aulas, o 

envolvimento com a família e as ocorrências na aprendizagem que pudessem justificar o 

encaminhamento. É fácil perceber, então, que a ficha induzia o professor a imputar ao 

aluno patologias relacionadas ao seu rendimento escolar ou aos seus problemas familiares, 

uma vez que não havia um item sequer que se voltasse para as questões didáticas e de 

práticas docentes como possíveis responsáveis pela defasagem do aluno. 

Concluindo este capítulo, podemos verificar que, apesar do conjunto de críticas 

direcionadas ao conceito “distúrbios de aprendizagem”, seu uso é perceptível tanto nas 

concepções dos professores, demonstradas pelos trabalhos de Aparecido (2000) e 

Rodrigues (2009), quanto nos meios acadêmicos, como mostram os trabalhos de Garcia et 

al. (2007), Silva et al (2008) e Capellini e Pinheiro (2009). 

No entanto, no que se refere ao campo científico, esses últimos estudos não podem 

ser entendidos como expressão significativa, uma vez que não se têm dados sobre sua 

incidência no montante da produção acadêmico-científica que trata dos chamados 

“distúrbios de aprendizagem”. 

Considerando que os programas de pós-graduação constituem, hoje, o locus 

privilegiado de pesquisas
5
, as dissertações e teses produzidas sobre determinado tema 

podem ser consideradas como expressão qualificada do campo científico, não por seu valor 

individual, mas porque resultam de ações de pesquisadores e de grupos de pesquisa que 

exercem influência significativa sobre as abordagens utilizadas por seus autores. 

Por essa razão, nos propusemos a analisar as principais tendências das pesquisas 

sobre os chamados distúrbios de aprendizagem e sua relação com o fracasso escolar, 

utilizando como fontes as dissertações e teses brasileiras defendidas no período de 1987 a 

2010, objeto do próximo capítulo.   

 

 

 

 

                                                 
5
 Se, em outras áreas, como nas de engenharia, saúde, energia, etc., a universidade divide essa primazia com 

órgãos governamentais e com empresas, no campo da educação as instituições de pesquisa externas à 

universidade são em número irrisório.   
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CAPÍTULO II 

AS TENDÊNCIAS DAS DISSERTAÇÕES SOBRE “DISTÚRBIOS DE 

APRENDIZAGEM” (1987/2010) 

 

 

Tal como indicado ao final do capítulo anterior, efetivamos o balanço tendencial 

das dissertações e teses defendidas nos programas de pós-graduação brasileiros – cujos 

títulos encontram-se em anexo –, no período de 1987 a 2010, que se voltaram à análise dos 

distúrbios de aprendizagem. Neste capítulo, portanto, identificamos os seus autores 

institucionais, a época em que foram realizadas as pesquisas, os modos de investigação e, 

por fim, as perspectivas de análise que esses trabalhos desenvolveram. 

 

 

2.1. Os autores e os períodos de produção 

 

As primeiras questões a serem respondidas, tal como indicado na introdução, 

referem-se aos autores institucionais que investigaram os distúrbios de aprendizagem e que 

resultaram em dissertações e teses defendidas, bem como a sua distribuição anual, no 

período de 1987 a 2010. Para tanto, apresentamos os dados sobre as instituições onde 

foram defendidas, as áreas de conhecimento, programas, níveis de titulação alcançado e o 

ano de cada defesa. 

A tabela 1 apresenta a distribuição das instituições em que as dissertações e teses 

foram defendidas. 
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Tabela 1 

Instituições em que foram defendidas as dissertações e teses sobre distúrbios de 

aprendizagem (1987/2010) 

Instituição Nº % 

USP 18 9,8 

UFSCar 17 9,3 

PUCSP 12 6,5 

UNICAMP 10 5,5 

PUCRS 6 3,3 

UFMG  6 3,3 

UFPE  6 3,3 

FURB 5 2,7 

UFF 5 2,7 

UnB 5 2,7 

UNIMEP 5 2,7 

UERJ 4 2,2 

UFRGS 4 2,2 

UFSC  4 2,2 

UNESP- Marília 4 2,2 

PUC- Camp 3 1,7 

UCB 3 1,7 

UEM 3 1,7 

UFC 3 1,7 

UFES 3 1,7 

UFMT 3 1,7 

UFU 3 1,7 

UPM 3 1,7 

USF 3 1,7 

PUCMG  2 1,2 

UFPA 2 1,2 

UFPR 2 1,2 

UFRJ 2 1,2 

UNESP - Rio Claro 2 1,2 

UNOESTE 2 1,2 

CUML 1 0,5 

FIOCRUZ 1 0,5 

FGV 1 0,5 

         Instituição          Nº % 

FURG 1 0,5 

PUCGO 1 0,5 

PUCPR 1 0,5 

UCP  1 0,5 

UCPel 1 0,5 

UEL 1 0,5 

UENF 1 0,5 

UFAM 1 0,5 

UFJF 1 0,5 

UFMS 1 0,5 

UFPel 1 0,5 

UFSM 1 0,5 

UGF 1 0,5 

UMESP 1 0,5 

UNESA 1 0,5 

UNESP – Araraquara 1 0,5 

UNESP – Assis 1 0,5 

UNIFESP 1 0,5 

UNIJUÍ 1 0,5 

CUML 1 0,5 

CURR 1 0,5 

UNISO 1 0,5 

UNIUBE 1 0,5 

UNIVALI 1 0,5 

UNIVAP 1 0,5 

USJT 1 0,5 

USC 1 0,5 

UNISAL 1 0,5 

UNISA 1 0,5 

UCDB 1 0,5 

UFGO 1 0,5 

Total 183 100 

Fonte: Banco de Teses – CAPES. 
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Verificamos, de um lado, que, aproximadamente, 1/3 da produção (31,1%) pertence 

a instituições situadas no estado de São Paulo (USP, UFSCar, PUC/SP e UNICAMP), 

destacando-se as duas primeiras, cada uma delas com praticamente 10% da produção. 

Além disso, duas são universidades estaduais, o que mostra a força dessas instituições na 

pesquisa educacional. 

É relevante, ainda, destacar que, dentre as quatro primeiras posições, apenas a PUC 

de São Paulo é uma instituição privada e, dos 11 trabalhos defendidos nesta universidade, 

três tiveram um único orientador. 

Entre as instituições que se situaram entre seis e quatro defesas, cabe destacar a 

presença efetiva de entidades do Sul-Sudeste (9 entre 11). Destas, apenas a UnB e a UFPE 

não pertencem às referidas regiões.  

A hegemonia das regiões Sul e Sudeste continua evidente entre as instituições que 

contabilizaram entre duas e três defesas, pois somente quatro, entre quinze IES, foram 

provenientes das demais regiões brasileiras: Universidade Católica de Brasília e 

Universidade Federal do Mato Grosso do sul, da Região Centro-Oeste (ambas com três 

produções cada), Universidade Federal do Ceará e Universidade Estadual do Pará (a 

primeira com três produções e a última com apenas duas), das regiões Nordeste e Norte. 

A análise revela, por outro lado, que há grande dispersão, pois trinta produções 

foram defendidas em número igual de instituições, ou seja, uma produção por instituição, o 

que parece demonstrar interesse esporádico, não oriundo de grupos de pesquisa que se 

dedicam a esse tema. 

Ainda referente a este bloco, a próxima tabela evidencia a quantidade de estudos 

distribuídos pelas diferentes áreas, ou seja, os campos de conhecimento que se voltaram 

para os distúrbios de aprendizagem.  
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Tabela 2 

Áreas de conhecimento dos programas que geraram teses e dissertações sobre 

distúrbios de aprendizagem (1987 /2010) 

Cursos Nº % 

Educação 125 68,4 

Psicologia 31 16,9 

Saúde 15 8,3 

Linguística 4 2,7 

Ciências biológicas 3 1,6 

Políticas sociais 2 1,1 

Educação física 1 0,5 

Filosofia 1 0,5 

Química 1 0,5 

Total  183 100 

Fonte: Banco de Teses – CAPES. 

 

Apesar de verificarmos, como esperado, que a educação é a área mais destacada em 

termos de estudos sobre os distúrbios de aprendizagem (68,3%), as outras duas mais 

incidentes foram a psicologia (16,9%) e a saúde (8,9%). 

Estes dois últimos resultados parecem apontar para a questão da “terceirização dos 

problemas referentes ao baixo rendimento escolar”, ou seja, o próprio fato de atribuir uma 

doença ao aluno que não aprende justifica o interesse dos profissionais das áreas da saúde e 

da psicologia em tentar analisar esse processo. 

Apesar da baixa incidência nas outras áreas, os dados demonstram que outros 

especialistas, como linguistas, biólogos e professores de educação física também se voltam 

à investigação desses distúrbios. 

A próxima tabela revela o nível acadêmico dos pesquisadores que se ocupam da 

referida temática. 

Tabela 3 
Distribuição de mestrados e doutorados (1987/2010) 

Grau Nº 

Mestrado Acadêmico 156 

Doutorado 21 

Mestrado Profissional 6 

Total 183 
Fonte: Banco de Teses – CAPES. 
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É possível verificar que a imensa maioria dos estudos foi realizada no âmbito do 

mestrado acadêmico, a minoria no mestrado profissionalizante e uma quantidade um pouco 

superior a este último tem origem nos cursos de doutorado. 

Na análise, também podemos considerar o tempo de duração dos cursos de 

mestrado e doutorado no Brasil, já que o tempo médio do primeiro é de 24 (vinte e quatro) 

meses e o do último, de 48 (quarenta e oito) meses.  

A baixa incidência de teses de doutorado em relação às dissertações de mestrado 

pode significar que, em nível mais elevado de titulação, as pesquisas sobre os distúrbios de 

aprendizagem como fator explicativo do fracasso escolar estão, paulatinamente, 

diminuindo em quantidade (voltaremos a essa hipótese no final deste capítulo). 

A quarta tabela relativa a este tópico mostra a distribuição da produção no período 

coberto pelos estudos. 

 

 



47 

 

Tabela 4 

Ano de defesa das dissertações e teses (1987/2010) 

Ano Nº % 

1987 1 0,5 

1988 2 1,1 

1989 0 0 

1990 2 1,1 

1991 0 0 

1992 4 2,2 

1993 6 3,3 

1994 0 0 

1995 4 2,2 

1996 4 2,2 

1997 9 4,9 

1998 8 4,4 

1999 12 6,6 

2000 3 1,6 

2001 10 5,5 

2002 8 4,4 

2003 15 8,2 

2004 12 6,6 

2005 13 7,1 

2006 7 3,8 

2007 20 10,9 

2008 14 7,6 

2009 15 8,2 

2010 14 7,6 

Total 183 100 

                              Fonte: Banco de Teses – CAPES. 
 

 

Com base na tabela n. 4, verificamos que a incidência destes estudos está 

distribuída em dois períodos: o primeiro, de 1987 a 1996, e o segundo, de 1997 a 2010. A 

tabela também informa que 87,4% destes trabalhos foram defendidos neste último período, 

enquanto que, no primeiro, foram apenas 12,6%. 

A baixa incidência do tema “dificuldades de aprendizagem”, no primeiro período, 

em relação ao segundo, pode expressar o impacto que a perspectiva crítica causou na 

produção sobre fatores relacionados ao baixo rendimento escolar. Ao investigarem esses 

distúrbios, como anunciamos no primeiro capítulo deste trabalho, Patto, Collares e Moysés 
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estabeleceram um conjunto de críticas sobre o caráter científico dessa classificação, que 

parece ter repercutido nos meios acadêmicos. 

No entanto, a partir do final da década de 1990, os estudos sobre distúrbios de 

aprendizagem recrudesceram, provavelmente impulsionados pelas reformas educacionais 

que surgiram após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996). A implementação de políticas de redução da repetência/evasão, como o 

regime de progressão continuada e o sistema de ciclos, eliminou a face mais evidente da 

seletividade da escola e permitiu o incremento de alunos com baixo rendimento escolar, 

que se disseminou praticamente por todo o ensino fundamental.  

É provável, então, que o impacto causado pela perspectiva crítica sobre a produção 

acadêmico-científica especializada no baixo rendimento escolar tenha sido temporário. Os 

estudos recrudesceram, especialmente, na primeira década do século XXI, fato que pode 

ser melhor verificado a partir da análise dos temas específicos das produções (Tabelas 10 a 

12). 

 

2.2. Os modos de investigação 

 

A partir deste tópico, voltamos nossa atenção às formas pelas quais as dissertações 

e teses investigaram os distúrbios de aprendizagem como fator explicativo do baixo 

rendimento escolar. 

A tabela 5 apresenta a distribuição das abordagens escolhidas pelos pesquisadores. 

 

Tabela 5 

Distribuição das abordagens utilizadas nas dissertações e teses sobre  

distúrbios de aprendizagem (1987/2010) 

Abordagem Nº % 

Qualitativa 159 87 

Quanti-qualitativa 22 12 

Quantitativa 2 01 

Total 183 100 
                Fonte: Banco de Teses – CAPES. 
  

 

A abordagem qualitativa de pesquisa correspondeu à maior parte delas, conforme 

destacado acima, atingindo 87% do total. 

É paradoxal a escassez de estudos quantitativos, quando se verifica que a 

caracterização dos estudos sobre os distúrbios de aprendizagem, como um dos fatores 
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primordiais para o baixo rendimento escolar, define a diferença de desempenho entre esses 

alunos e os considerados normais em termos de incidência, ou seja, os mais graves são 

aqueles que, por exemplo, no aprendizado da leitura e da escrita, mais se distanciam dos 

padrões esperados para a idade e série. 

A próxima tabela apresenta os tipos de pesquisa desenvolvidos.  

 

Tabela 6 

Distribuição dos tipos de pesquisa utilizadas nas dissertações  

e teses sobre distúrbios de aprendizagem (1987/2010) 

Tipo Nº % 

Campo 167 91,3 

Teórica 10 5,5 

Bibliográfica 5 2,7 

Documental 1 0,5 

Total 183 100 
                                    Fonte: Banco de Teses – CAPES. 

 

Estes dados evidenciam a mesma discrepância destacada na tabela anterior, ou seja, 

91,3% dos pesquisadores realizaram seus estudos por meio de pesquisas de campo, 

restando apenas 8,7% para as demais metodologias, destacando-se entre essas a pesquisa 

teórica, que representou 5,5% do total das investigações. Supomos, assim, que as 

abordagens críticas não propiciaram a disseminação de estudos sobre os princípios teóricos 

que estabeleceram os critérios para definição dos distúrbios de aprendizagem (Cf. 

APARECIDO, 2000).  

Considerando a perspectiva de análise revelada por Williams (1980) e, de acordo 

com as abordagens de Patto (2010) e Colares e Moysés (1977), podemos considerar que a 

pesquisa de campo parece refletir a permanência de uma perspectiva medicalizadora do 

fracasso escolar expresso pelo baixo rendimento dos alunos.  

A tabela 7 apresenta os dados sobre os procedimentos utilizados nas investigações.  
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Tabela 7 

Distribuição dos procedimentos de coleta de dados nas dissertações  

e teses sobre distúrbios de aprendizagem (1987/2010) 

Procedimento Nº % 

Entrevista 75 30,2 

Observação 60 24,2 

Testagem 36 14,5 

Questionário 27 10,9 

Documentação 15 6,0 

Dados estatísticos 2 0,8 

Outro 18 7,4 

Não designa 15 6,0 

TOTAL  248* 100 

                              Fonte: Banco de Teses – CAPES. 

 (*) O número de procedimentos é superior ao das produçõe porque 

muitos utilizaram mais de um procedimento. 

 

 

Pode-se verificar, nesta tabela, a alta incidência de instrumentos como a entrevista e 

a observação na realização dos trabalhos, incidência encontrada em outros balanços sobre 

escolarização, como os de Marin, Bueno e Sampaio (2005) e Marin, Bueno e Penna 

(2011).  

Neste caso, entretanto, a existência de trinta e seis pesquisas – que utilizaram os 

testes como instrumentos de coleta de dados – parecem revelar incompatibilidade, porque 

o número reduzido de pesquisas quantitativas pressupõe que nem todos estes testes foram 

tratados por critérios de incidência estatística, já que apenas dois estudos utilizaram esse 

tipo de informação. 

Embora o questionário também apresente incidência relativamente alta, o fato de os 

dados neles colhidos também não serem trabalhados por meio de critérios estatísticos 

parece sintomático, uma vez que esse instrumento poderia favorecer o seu uso. 

 

2.3. Os objetos de investigação 

 

Nas três tabelas a seguir, nosso foco volta-se para os temas das pesquisas, 

procurando identificar as abordagens centradas nos distúrbios de aprendizagem como fator 

explicativo do baixo rendimento escolar e as que, ao contrário, adotaram uma perspectiva 

crítica desses distúrbios como fator explicativo do fracasso escolar. 

A tabela 8 apresenta essa distinção em relação às instituições nas quais as 

dissertações e teses foram defendidas.  
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Tabela 8 

Distinção entre as produções que se centraram nos distúrbios de aprendizagem e as 

que adotaram perspectiva crítica, por instituição onde foram defendidas (1987/2010) 

 

IES/CT DA FE N/D TOTAL 

USP 11 7 0 18 

UFSCar 9 8 0 17 

PUC/SP 6 5 1 12 

UNICAMP 6 4 0 10 

PUC/RS 5 1 0 6 

UFMG 2 4 0 6 

UFPE 2 4 0 6 

FURB 4 1 0 5 

UFF 4 1 0 5 

UnB 3 2 0 5 

UNIMEP 4 1 0 5 

UERJ 2 2 0 4 

UFRGS  2 2 0 4 

UFSC 2 2 0 4 

UNESP-Mar 1 3 0 4 

PUC/Camp 2 0 1 3 

UCB 2 1 0 3 

UEM 2 1 0 3 

UFC 1 2 0 3 

UFMT 1 2 0 3 

UFES  1 2 0 3 

UFU 1 2 0 3 

UPM 2 1 0 3 

USF 1 2 0 3 

PUC/MG 0 2 0 2 

UFPA 1 1 0 2 

UFPR 2 0 0 2 

UFRJ 1 1 0 2 

UNESP-RC 1 1 0 2 

UNOESTE 1 1 0 2 

CUML 0 1 0 1 

FIOCRUZ 0 1 0 1 

IES/CT DA FE N/D TOTAL 

FGV 0 1 0 1 

FURG 0 1 0 1 

PUC/GO 1 0 0 1 

PUC/PR 0 1 0 1 

UCP 1 0 0 1 

UEL 0 1 0 1 

UENF 0 1 0 1 

UFAM 1 0 0 1 

UFJF 0 1 0 1 

UFMS 0 1 0 1 

UFPEL 0 1 0 1 

UFSM 1 0 0 1 

UGF 1 0 0 1 

UMESP 1 0 0 1 

UNESA 0 1 0 1 

UNESP-AR 1 0 0 1 

UNESP-Assis 1 0 0 1 

UNIFESP 1 0 0 1 

UNIRITTER 0 1 0 1 

UNISO 0 1 0 1 

UNIUBE 0 1 0 1 

UNIVALI 0 1 0 1 

UNIVAP 1 0 0 1 

USJT 0 1 0 1 

USC 0 1 0 1 

UNISAL 1 0 0 1 

UNISA 1 0 0 1 

UCDB 1 0 0 1 

UFG 1 0 0 1 

UCPel 0 1 0 1 

UNIJUÍ 0 1 0 1 

TOTAL 96 85 2 183 
Fonte: Banco de Teses – CAPES  -  Legenda: DA: distúrbios de aprendizagem; FE: Fracasso escolar; N/D: 

Não discriminou. 
   

O primeiro dado a ser destacado refere-se à quantidade total dos estudos em cada 

uma das perspectivas: enquanto 96 trabalhos adotaram a perspectiva dos distúrbios de 

aprendizagem como fator explicativo do fracasso escolar (52%), 85 adotaram uma 

perspectiva crítica (46%). 
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Nas quatro primeiras instituições, em termos de incidência de estudos (USP, 

UFSCar, PUC/SP e Unicamp) – embora haja relativo equilíbrio entre aquelas que analisam 

o baixo rendimento escolar pela óptica dos distúrbios de aprendizagem e as que procuram 

investigar esse baixo rendimento por outros fatores relacionados ao fracasso escolar –, há 

uma ligeira vantagem para os primeiros, até mesmo na USP, onde atuava a Profª Maria 

Helena de Souza Patto, cujos estudos são considerados os fundadores da perspectiva 

crítica. 

Nas IES com incidência menos expressiva (em verde na tabela), podemos constatar 

que a PUC/RS, a FURB, a UFF e a UNIMEP apresentam incidência mais expressiva nos 

estudos que adotam a perspectiva dos distúrbios de aprendizagem como fator explicativo 

do baixo rendimento escolar, enquanto que na UFMG, UFPE e UNESP-Mar a incidência 

mais expressiva foi a de estudos que adotaram uma perspectiva crítica. Nas demais, 

ocorreu um equilíbrio entre as duas perspectivas de análise. 

Quanto às demais instituições, mesmo não sendo possível a efetiva análise das 

tendências em relação às perspectivas, cabe-nos apenas afirmar que, entre as instituições 

que realizaram de dois a três trabalhos (em rosa na tabela), na PUC/Camp e UFPR foram 

defendidas duas produções cada, com enfoque nos distúrbios de aprendizagem, e com 

enfoque em outros fatores relacionados ao fracasso escolar, somente na UFMG. Nas 

demais instituições, as produções se distribuíram entre as duas perspectivas.  

No entanto, de modo geral, podemos verificar que, do total dessas últimas 

instituições (48), 19 (dezenove) adotaram a perspectiva dos distúrbios de aprendizagem, 

em 4 (quatro) a produção se distribuiu entre as duas perspectivas e em 25 (vinte e cinco) 

dominou a perspectiva crítica. 

Esses últimos dados mostram que, embora a perspectiva dos distúrbios de 

aprendizagem ainda permaneça, as instituições em que foram defendidos os trabalhos sob a 

perspectiva crítica apresentaram ligeira superioridade (38 contra 33), o que pode estar 

revelando uma mudança de enfoque a ser estudada em trabalhos posteriores. 

De posse dos dados referente às tendências institucionais em relação a essas duas 

vertentes, evidenciamos, na tabela 9, as áreas nas quais as teses e dissertações foram 

defendidas. 
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Tabela 9 

Distinção entre as produções que se centraram nos distúrbios de aprendizagem e as 

que adotaram perspectiva crítica, áreas do conhecimento onde estavam inseridos 

(1987/2010) 

 

Programa/Campo 

temático 

Distúrbios de 

aprendizagem 

Fracasso 

escolar 

Não 

discrimina 
TOTAL 

Educação 57 67 1 125 

Psicologia 23 7 1 31 

Saúde 11 4 0 15 

Linguística 2 2 0 4 

Ciências biológicas 2 1 0 3 

Políticas sociais 0 2 0 2 

Filosofia 1 0 0 1 

Química 0 1 0 1 

Educação física 0 1 0 1 

TOTAL 96 85 2 183 
Fonte: Banco de Teses – CAPES   

 

Como podemos observar, a produção na área da educação é bastante equilibrada 

entre as duas perspectivas, demonstrando que a abordagem centrada nos distúrbios e a 

abordagem crítica são presentes, não devendo ser secundarizado o fato de que, embora por 

pequena margem, a perspectiva crítica seja a mais incidente. 

Apesar de apresentarem reduzida participação, percebemos que as pesquisas 

desenvolvidas nas áreas de psicologia e saúde continuam privilegiando o enfoque dos 

distúrbios de aprendizagem como fator explicativo para o fracasso escolar. A tendência, 

conforme Moysés (2008), já se fazia presente entre os séculos XIX e XX. 

Se na área da medicina esta maior incidência já era esperada, dado o caráter 

organicista de grande parte desses estudos, surpreende-nos a incidência três vezes maior 

dessa tendência na área de psicologia, berço acadêmico da perspectiva crítica. 

Quanto às demais áreas, mesmo com uma incidência irrisória, elas parecem mostrar 

um equilíbrio entre as duas perspectivas. 

A Tabela 10 apresenta a distribuição das dissertações e teses, por perspectiva 

teórica adotada e por ano de defesa. 
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Tabela 10 

Distinção anual entre as produções que se centraram nos distúrbios de aprendizagem 

e as que adotaram perspectiva crítica, área onde os programas estavam inseridos 

(1987/2010) 

 

Campo temático 

Ano 

Distúrbios de 

aprendizagem 

Fracasso 

escolar 

Não 

discrimina TOTAL 

Consolidado 

1987 0 1 0 1 

23 

1988 1 1 0 2 

1989 0 0 0 0 

1990 0 2 0 2 

1991 0 0 0 0 

1992 1 3 0 4 

1993 4 2 0 6 

1994 0 0 0 0 

1995 3 0 1 4 

1996 4 0 0 4 

1997 4 5 0 9 

160 

1998 4 4 0 8 

1999 7 5 0 12 

2000 1 2 0 3 

2001 6 4 0 10 

2002 4 4 0 8 

2003 10 5 0 15 

2004 7 5 0 12 

2005 8 5 0 13 

2006 3 4 0 7 

2007 13 7 0 20 

2008 4 10 0 14 

2009 8 6 1 15 

2010 6 8 0 14 

TOTAL 98 83 2 183  

Fonte: Banco de Teses – CAPES   
 

A tabela reúne os índices destacados a partir do ano de 1997, pois o reduzido 

número de trabalhos do período anterior não possibilita análise, a não ser em relação à 

maior incidência, no total do subperíodo, da perspectiva calcada nos distúrbios de 

aprendizagem: 13 contra 9 produções que utilizaram a perspectiva crítica. 

No segundo subperíodo (1997 a 2010), a proporção entre estudos calcados nos 

distúrbios e estudos críticos permaneceu muito semelhante a do primeiro: 85 produções 

entre 160 (53%) contra 74 (67%) que utilizaram perspectivas críticas. Desse modo, a 

manutenção da proporcionalidade entre os dois períodos parece mostrar uma resistência da 
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produção acadêmica em relação à adoção de perspectivas críticas sobre os distúrbios de 

aprendizagem como fator explicativo do fracasso escolar.  

Em relação ao movimento tendencial, a incidência anual de trabalhos defendidos 

até 2006 apresenta grande variação, embora em alguns desses anos ela esteja próxima a 

dos últimos quatro anos. Por outro lado, a manutenção da quantidade anual de trabalhos 

acima de 14 (entre 14 e 20) parece evidenciar um patamar mais estável na incidência. 

Nesses quatro últimos anos, um fato marcante é o equilíbrio entre as perspectivas teóricas 

das produções: 31 para cada uma delas. 

As últimas duas tabelas estão relacionadas aos dados da distribuição das 

dissertações e teses centradas nos distúrbios de aprendizagem por tema específico 

abordado, dados estes que estão expostos em duas tabelas separadamente: dos 183 

trabalhos, 68 estão relacionados ao campo temático distúrbios de aprendizagem (tabela 11) 

e 47 trabalhos se referem ao campo temático fracasso escolar (tabela 12). Os demais 

trabalhos (68) não disponibilizaram tal informação. 

 

Tabela 11 

Distribuição dos temas específicos abordados no campo temático distúrbios de 

aprendizagem (1987/2010) 

 

Tema específico Nº % 

Dificuldade/distúrbio/problema de aprendizagem  44                     64,7 

Comportamento 9 13,2 

Dislexia, TDAH 6 8,8 

Problema auditivo 3 4,5 

Atraso no desenvolvimento da linguagem 2                 2,9 

Epilepsia 2 2,9 

Sintomas depressivos 1 1,5 

Desnutrição 1 1,5 

Total 68 100 

Fonte: Banco de Teses – CAPES   

 

Verificamos, assim, que a grande incidência refere-se, genericamente, a esses 

distúrbios. Dizendo de outro modo, para esses trabalhos, a incorporação do distúrbio de 

aprendizagem, considerado como aquele que, apesar de nenhuma anormalidade sensorial, 

física, mental e social evidente (tal como os teóricos apresentados no capítulo 1 os 

definem), é responsável pelo baixo rendimento escolar. 
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Outro aspecto a ser destacado é o número significativo de alunos considerados 

portadores de distúrbios de aprendizagem cuja causa é o “comportamento”, o que parece 

evidenciar uma fragilidade teórica ainda mais marcante que a dos anteriores. 

A distribuição entre quadros mais específicos é tão pequena que impede uma 

análise mais detalhadas das suas tendências. 

Na tabela a seguir destacamos a quantidade de temas específicos cujo campo 

temático foi o fracasso escolar, campo que merece comentários a respeito, a exemplo dos 

problemas de aprendizagem. 

 

Tabela 12 

Distribuição dos temas específicos abordados no campo temático - Fracasso escolar 

(1987/2010) 

Consolidado Tema específico  Nº % %C 

Indicadores de 

problemas 

Repetência/Multirrepetência 19 40,4 

68,1 

Rendimento escolar 4 8,5 

Distorção idade-série 2 4,3 

Avaliação 4 8,5 

Alfabetização/Leitura 3 6,4 

Programas/projetos 

Recuperação paralela/ Classe de aceleração 5 10,6 

25,5 Alfabetização com abordagem fônica 4 8,5 

Progressão continuada 3 6,4 

Outros focos 
Formação continuada de professores 2 4,3 

6,4 
EJA 1 2,1 

 Total 47 100  

Fonte: Banco de Teses – CAPES   

Legenda - %C = percentual consolidado. 

 

Os dados desta tabela indicam que os pesquisadores da perspectiva crítica 

analisaram aspectos relacionados aos casos de repetência e multirrepetência em mais de 

1/3 dos trabalhos, muito superior ao segundo tema mais incidente (Recuperação 

paralela/Classes de aceleração), com apenas 5 (cinco) produções no período. As demais 

produções tiveram incidência ainda mais baixa. 

Se agregarmos esses trabalhos em termos de temas específicos mais consolidados, 

veremos que os indicadores de problemas relativos ao fracasso escolar somam 68,1%. Os 

que se ocuparam com programas e projetos para a diminuição dos índices de fracasso 

atingiram quase 1/3 dos primeiros. Os três últimos trabalhos se voltaram para outros temas, 

que não puderam ser enquadrados nas duas categorias acima. No entanto, vale destacar que 

dois deles investigaram a formação de professores, embora os resumos não permitam 
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verificar se essa formação continuada estava sendo utilizada como meio para a diminuição 

ou como indicador do fracasso escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo desse trabalho foi examinar as principais tendências das investigações 

que se voltam para os chamados “distúrbios de aprendizagem”, procurando identificar 

aquelas que incorporaram esses distúrbios como fator explicativo do baixo rendimento 

escolar e aquelas que abraçaram as críticas a essa perspectiva, inauguradas, no Brasil, por 

Patto (1990). 

Para tanto, a parte inicial da pesquisa, com base no materialismo cultural (Williams, 

1990), procurou identificar e analisar os contextos nos quais essas produções foram 

realizadas e centrou-se na sua distribuição por instituição e áreas de conhecimento em que 

foram produzidas, a série histórica dessa produção – 1987 a 2010 – e os procedimentos 

utilizados nas investigações. 

A seleção das dissertações e teses defendidas nesse período se deu por 

considerarmos que, se essas produções não podem ser concebidas como as investigações 

mais avançadas – haja vista que são produzidas por pesquisadores em início de carreira –, 

elas podem ser consideradas como expressão dos loci em que os campos investigativos são 

os mais avançados na pesquisa em ciências humanas em nosso país, quaisquer que sejam 

os programas de pós-graduação. 

Nesse sentido, não nos interessava identificar os autores individuais, mas, ao 

contrário, as instituições e áreas de conhecimento nas quais essas dissertações e teses 

foram defendidas, exatamente porque elas reúnem os pesquisadores e grupos de pesquisa 

mais reconhecidos que, com certeza, exerceram influência nas perspectivas teóricas dessas 

investigações.  

Além de analisar a distribuição da produção entre essas instituições e áreas de 

conhecimento, procuramos identificar a sua incidência dentro do período abarcado pelo 

Banco de Teses da CAPES, assim como os procedimentos de pesquisa utilizados.  

A primeira fase da investigação mostrou que as teses e dissertações com foco nos 

distúrbios de aprendizagem centraram-se, basicamente, em instituições do Sul-Sudeste, 

com proeminência para esta última região e para o estado de São Paulo (USP, UFSCar, 

PUC/SP e UNICAMP), perfazendo praticamente 1/3 de toda a produção. Em outras 

palavras, esse Estado, pelo alto reconhecimento acadêmico das quatro IES, parece dar a 

tônica da pesquisa no campo. 
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Na outra ponta, as instituições do Norte/Nordeste e Centro-Oeste apresentam 

baixíssima incidência: as duas primeiras figuram com apenas quatro instituições (UFPE, 

UFC, UFPA e UFAM), responsáveis por um total de dez produções – com destaque para a 

primeira, onde foram defendidas seis produções no período. Na região Centro-Oeste, seis 

instituições (UnB, UCB, UFMT, PUC/GO, UFMS e UCDB) foram responsáveis por 

quatorze produções – com destaque para a primeira, onde foram defendidos cinco 

trabalhos.  

Vemos, portanto, que as instituições das regiões Sul e Sudeste foram responsáveis 

por 159 produções (87%), enquanto as instituições das outras três regiões produziram 13%.  

Estes resultados corroboram com outros estudos (MARIN, BUENO e SAMPAIO, 

2005; ORDONES, 2002; MARIN, BUENO e PENNA, 2011) que encontraram incidências 

semelhantes em outros campos de pesquisa sobre a escola brasileira, o que demonstra a 

hegemonia das instituições situadas no eixo Sul-Sudeste na pesquisa educacional. 

Como era de se esperar, entre as áreas de estudo que abordaram o tema 

“dificuldades de aprendizagem”, a Educação ocupa lugar privilegiado com 68,3% de toda a 

produção, seguida pela Psicologia (16,9%), e a Saúde (8,9%).  

Entretanto, constatamos que, apesar da reduzida incidência, outras áreas voltaram-

se para o estudo desses distúrbios, como a Biologia, a Filosofia, a Química, e a Educação 

Física.  

Cabe ainda destacar a baixa incidência de estudos na área da Linguística (apenas 

quatro produções em 24 anos). Quando se verifica que grande parte desses estudos volta-se 

para o baixo rendimento escolar, nas primeiras séries, especialmente, em relação à 

alfabetização, percebemos, então, que essa área – potencialmente rica para as pesquisas 

sobre os processos de aprendizagem da língua escrita – parece não se interessar pelo tema. 

A incidência muito mais elevada das dissertações em relação à das teses se deve, 

seguramente, ao tempo muito mais reduzido exigido hoje para as primeiras (no máximo 30 

meses) em relação às teses (48 meses), assim como a existência de um número mais 

elevado de programas que mantêm somente o mestrado. 

Da mesma forma, a incidência anual muito elevada, a partir de 1997 deve refletir o 

incremento dos cursos de pós-graduação no País. Também atribuímos esse aumento aos 

problemas decorrentes das políticas educacionais que ampliaram o acesso ao ensino 

fundamental e, ao se depararem com os altos números de reprovações e evasões, criaram 

mecanismos como o sistema de ciclos e a progressão continuada, resultando em maior 
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permanência e progressão escolar de alunos que crescentemente se apropriaram muito 

pouco do conteúdo escolar
6
. 

Em síntese, com relação a quem investigou e quando foi investigado o tema dos 

distúrbios de aprendizagem, podemos constatar que as regiões Sul e Sudeste exercem a 

hegemonia em relação a esse campo de estudos, tanto pela alta incidência quanto pelo 

reconhecimento acadêmico das instituições, especialmente aquelas que apresentam índices 

elevados de produção. 

Os dados sobre os procedimentos metodológicos utilizados para a realização das 

referidas investigações mostraram, em primeiro lugar, a incidência enorme de abordagens 

qualitativas (87%). Dentro dela, apenas 14,5% utilizaram de testagem, embora a definição 

desses distúrbios seja feita com base no distanciamento entre a produção escolar desses 

alunos e as expectativas de aprendizagem para a idade/série. 

Da mesma forma, a raridade de estudos com base em dados estatísticos parece 

paradoxal, exatamente em razão dos critérios de distanciamento para definição desses 

distúrbios referidos no parágrafo anterior. 

Paradoxal, também, parece ser a baixíssima incidência de pesquisas teóricas (5,5%) 

em campo de estudos onde duas perspectivas têm se digladiado: aquela que funda suas 

análises sobre o baixo rendimento escolar nos “distúrbios de aprendizagem” e a que 

procura analisar essa vertente sob perspectiva crítica. Esse embate, portanto, parece não 

causar grande repercussão que redunde em estudos teóricos para o aprofundamento das 

referidas perspectivas teóricas.    

O cerne desta pesquisa foi a distinção entre os trabalhos que se pautaram nos 

distúrbios de aprendizagem como fator explicativo do fracasso escolar e os que procuraram 

analisar esses distúrbios, sob perspectiva crítica, procurando evidenciar outros fatores que 

não os das características intrínsecas do alunado com baixo rendimento escolar. 

Para tanto, o achado inicial mostrou que, apesar das críticas produzidas sobre os 

distúrbios de aprendizagem como conceito teórico, a incidência dos estudos foi mais 

elevada exatamente em trabalhos que se pautaram nessa perspectiva: dos 183 trabalhos, 96 

centraram-se nos distúrbios de aprendizagem como causa do baixo rendimento escolar e 85 

adotaram a perspectiva crítica. 

                                                 
6
 De acordo com o INAF – Indicador de Analfabetismo Funcional, chama a atenção o fato de 52% dos 

brasileiros que estudaram até a 4ª série atingirem, no máximo, o grau rudimentar de alfabetismo. Mais grave 

ainda é o fato de que 9% destes podem ser considerados analfabetos absolutos, apesar de terem cursado de 

um a quatro anos do ensino fundamental. (Instituto Paulo Montenegro, 2012) 
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Além disso, verificamos que, dos 183 trabalhos analisados, 160 estavam 

concentrados no período de 1997 a 2010; 74 foram embasados pela perspectiva crítica; e 

85 apoiaram-se na concepção dos distúrbios de aprendizagem como fator explicativo para 

o baixo rendimento escolar. Tal distribuição nos leva a concluir que, mesmo após a 

emergência da perspectiva crítica, a maior parte das produções permaneceu investigando o 

baixo rendimento escolar pela óptica dos distúrbios de aprendizagem.   

Com relação ao locus institucional em que essas pesquisas foram realizadas, 

verificamos, por exemplo, que, das quatro instituições com incidência acima de dez, 

nenhuma delas apresentou predomínio da perspectiva crítica sobre a perspectiva dos 

distúrbios de aprendizagem – nem mesmo na USP, berço acadêmico da primeira. 

 Esse fato implica afirmar que foi na academia e nas instituições mais 

representativas, como a USP e a UNICAMP, que a perspectiva crítica assumiu maior 

importância com os trabalhos de Patto e seus seguidores e de Moysés e Collares.  No 

entanto, essa produção não parece ter sido suficiente para o incremento da perspectiva, 

nem mesmo nas instituições de origem.  

Quanto às demais instituições, constatamos que a PUC/RS, a FURB, a UFF e a 

UNIMEP apresentaram incidência mais expressiva nos estudos que adotaram a perspectiva 

dos distúrbios de aprendizagem como fator explicativo do baixo rendimento escolar, 

enquanto que a UFMG, UFPE e UNESP-Mar demonstraram incidência mais expressiva na 

perspectiva crítica.  

Em relação às outras instituições, embora tenham apresentado números bastante 

reduzidos em comparação aos citados acima, pudemos verificar que, na distribuição entre 

todas elas, houve equilíbrio entre as duas perspectivas de análise. 

Outro dado relevante diz respeito à vertente utilizada pelos pesquisadores em cada 

área do conhecimento. Na área da Educação, que realizou o maior número de estudos sobre 

esse assunto, dos 125 trabalhos, 67 foram pautados no fracasso escolar e 57 nos distúrbios 

de aprendizagem. Nas áreas da Psicologia e da Saúde, embora com números bem 

inferiores, não foi revelada esta mesma preferência, uma vez que apenas 11, dos 46 

trabalhos defendidos, foram baseados na perspectiva crítica.  

Podemos concluir, então, que essas áreas são muito mais resistentes a essa última 

vertente, embora duas das grandes representantes estejam a elas integradas: Patto, na de 

Psicologia e Moysés, na da Medicina. 
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Os temas específicos abordados nesses trabalhos foram os últimos dados 

organizados no intuito de buscar a resposta à última questão. 

Nesse sentido, verificamos que a grande maioria dos 63 trabalhos (40, ou seja 

63,5%) adotou o conceito genérico para explicar os casos do baixo rendimento do aluno, 

isto é, os distúrbios de aprendizagem, as dificuldades de aprendizagem e os problemas de 

aprendizagem. 

Os outros vinte e três trabalhos se distribuíram entre problemas de comportamento, 

dislexia, transtornos de atenção, problemas de audição, de atraso no desenvolvimento da 

linguagem, epilepsia e sintomas depressivos. Em outras palavras, embora a literatura que 

teoriza sobre os distúrbios de aprendizagem como fator explicativo do fracasso escolar 

tenha organizado um enorme conjunto de categorias (Cf. APARECIDO, 2001), a pesquisa 

neste campo trata-os como indistintos uns dos outros. 

Os temas relacionados ao comportamento também foram evidenciados pelo fato de 

terem sido abordados em um número pouco superior aos demais. 

Já no campo temático que utilizou outras perspectivas de análise sobre o fracasso 

escolar, parece haver maior precisão, já que os temas específicos não se referem, de forma 

geral, ao fracasso escolar, mas procuram, como indica Charlot (2000), expressões 

localizadas e específicas desse fracasso, como a multirrepetência, a avaliação, os efeitos da 

progressão continuada, entre outros. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que, apesar da emergência de estudos críticos sobre 

os distúrbios de aprendizagem como fator explicativo do baixo rendimento escolar, 

ocorrida desde o início dos anos de 1990, esta última perspectiva ainda é adotada pela 

maioria das produções analisadas. 

No entanto, constatamos também que há um incremento, no mesmo período, de 

pesquisas que procuraram investigar o fracasso escolar expresso pelo baixo rendimento dos 

alunos, tanto por meio de processos pedagógicos – recuperação paralela, classes de 

aceleração e progressão continuada – quanto por indicadores objetivos – multirrepetência e 

distorção idade-série.  

Por fim, reproduzimos aqui um alerta que Warde (1995) fez, há quase duas 

décadas, sobre a pesquisa educacional: parece que o grande móvel para a produção de 

pesquisas e que se transforma em interlocutor são as políticas educacionais, com a 

produção acadêmica de um determinado campo de estudo (aqui representado pelo baixo 
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rendimento escolar) exercendo menor impacto, o que pode revelar uma falta de diálogo 

entre os pesquisadores do campo. 

Entretanto, não podemos desconsiderar que esta pesquisa foi realizada a partir dos 

resumos das dissertações e teses. Tais fontes possibilitaram-nos uma análise abrangente de 

vasta produção em largo período, mas, por isso mesmo, apresentam algumas limitações – 

que podem ser plenamente supridas por pesquisas futuras. 
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49. 

Eliane Pascote Comelato Cerbasi. Implicações do diagnóstico de 

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) para 

uma abordagem histórico cultural - 01/09/2003  

UNIMEP 

50. 

Eliane Terezinha Almeida Gerhardt. Consciência Fonológica - um 

facilitador para aquisição da leitura - 01/05/2009  

CURR 

51. 

Eline Dias Moreira. A importância da afetividade no processo de 

ensino-aprendizagem de matemática - 01/02/2007  

PUCSP 

52. 

Elizabeth Bozoti Pasin. Uma abordagem sobre a influência do 

auto-conceito, da auto-estima e do estresse infanto-juvenil no 

rendimento escolar - 01/07/2008  

UFRJ 

53. 

Elizabeth Dias Munaier Lages. Família e escola na configuração 

de percursos escolares de alunos de turmas de aceleração de 

aprendizagem. - 01/11/2001  

PUCMG 

54. 

Erica Constantini das Chagas Ribeiro. Ações políticas de melhoria 

da qualidade do ensino: descrição e análise da implementação da 

política de aceleração de aprendizagem na região norte fluminense 

(2004-2007) - 01/10/2008  

UENF 

55. 

Fabio Hoffmann Pereira. Encaminhamentos a recuperação 

paralela: um olhar de gênero - 01/05/2008 

  

USP 

56. 

Fátima Eliana Frigatto Bozzo. o impacto dos problemas crônicos 

de saúde nas dificuldades de aprendizagem de escolares do ensino 

fundamental - 01/09/2008 

USC 

57. 

Fernanda Aguillera (M). Oficinas de criatividade: efeitos no 

aproveitamento escolar de alunos com dificuldades no aprender - 

01/02/2003  

UFSCar 

58. 

Francirene de Souza Paula. A relação entre o fracasso escolar e as 

crianças das camadas populares: um estudo sobre escola e cultura. 

- 01/09/2004  

UFC 

59. 

Francisco tavares da rocha neto. Dificuldades na aprendizagem 

operatória de números inteiros no ensino fundamental - 

01/11/2010  

 

 

 

UFC 

60. 

Gabriella Mendes Haber. Ensino de leitura de frases com 

compreensão a alunos de 1ª série de escola pública de Belém. - 

01/05/2008  

UFPA 

61. 

Giovana Lopes Martinez. Repensando o fracasso escolar através 

da formação continuada de professores. - 01/09/1998  

 

UERJ 

62. 

Gisele Rossi. Avaliação de problemas de aprendizagem e 

rendimento escolar pelo desenho infantil - 01/11/2003  

PUC- 

Camp 

63. 

Gláucia Maria Guerra Araújo. Implicações do perfil e das 

concepções dos pedagogos, que atuam em equipes 

multidisciplinares da secretaria de estado de educação do distrito 

federal, no atendimento às queixas escolares. - 01/11/2006  

 

UnB 

64. 

Glória Justo da Silva Martins. Inibição do saber - 01/05/2003  UERJ 

 

65. 

Helena Amaral da Fontoura. Ouvindo professores de alunos com 

dificuldades de aprendizagem: um estudo etnografico - 

01/03/1993  

UERJ 
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66. 

Ilana Lanterman. Quando o aluno não acompanha o ensino: um 

estudo com professores de séries iniciais - 01/02/2004  

UFSC 

67. 

Irene Coelho de Araújo. O fracasso escolar na 5ª Série do Ensino 

Fundamental em Matemática de uma escola da Rede Municipal de 

Ensino de Campo Grande/MS - 01/11/2005  

UFMS 

68. 

Isabel Cristina Rodrigues. Os ciclos e os conselhos de classe: o 

êxito e o fracasso escolar (ainda) em questão - 01/12/2010  

USP 

69. 

Isabela Bilecki da Cunha. A postura docente diante dos ciclos de 

aprendizagem - 01/12/2007  

USP 

70. 

Jairo Werner Junior. Desenvolvimento e aprendizagem da crianca: 

uma contribuicao para a desmedicalizacao do fracasso escolar - 

01/01/1993  

 

UFF 

71. 

Jeanne Márcia Rodrigues Manteiga. A prática pedagógica no ciclo 

básico-continuidade: apostando no sucesso de alunos com 

trajetória de fracasso escolar - 01/06/1998  

UFSCar 

72. 

Joaquina Lopes de Abreu Mendes de Toledo. Os estilos de 

aprendizagem e sua importância no processo ensino-

aprendizagem em instituição educacional de nível fundamental - 

01/02/2003 

UCP 

73. 

Joceli Mara Magna. Atraso Escolar: Um levantamento de 

condições de desenvolvimento antecedentes à entrada na 1ª série - 

01/01/1997  

USP 

74. 

José Marcelino Bandim. Escolar em Crianças com Sintomas 

Depressivos - 01/09/1997  

UFPE 

75. 

Joselice da Silva Pinto. O programa de aceleração de 

aprendizagem: a experiência no município de camaragibe - pe - 

01/10/2002  

 

UFPE 

76. 

Jucelei de Fátima Vizioli. Avaliação pelo P300 de crianças com e 

sem epilepsia quanto ao rendimento escolar - 01/06/1998  

 

 

UFRGS 

77. 

Juliana Zantut Nutti. "Concepções sobre as possibilidades de 

integração entre Saúde e Educação: um estudo de caso" - 

01/03/1996  

UFSCar 

78. 

Juliana Zantut Nutti. Professores e especialistas diante do fracasso 

escolar - um estudo no cenário das classes de aceleração - 

01/03/2001  

UFSCar 

79. 

Karina de melo conte. Autopercepção, Desempenho Escolar e 

Problemas de Comportamento de Crianças Atendidas no 

Programa de Habilidades de Solução de Problemas Interpessoais - 

01/07/2006  

 

USP 

80. 

Karla Aparecida Zucoloto. A compreensão da leitura em crianças 

com dificuldade de aprendizagem em escrita. - 01/12/2001  

UNICAMP 

81. 

Katia Cristina Silva Forli Bautheney. Psicopedagogia: da 

ortopedia (psico) pedagógica a uma clínica do aprender - 

01/03/2005  

USP 

82. 

Kátia Regina da Silva. Diversidade Cultural em Sala de Aula: 

Representações Docentes sobre os Saberes e Experiências de 

Alunos. - 01/12/2007  

UCB 

83. 

Léa de Lourdes Calvão da Silva. A saúde escolar em campo 

grande/ms: seu discurso, suas promessas. - 01/06/1999 

UNICAMP 
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84. 

Ligia Beatriz da Costa e Silva R Santos. Reprovação escolar no 

campus amílcar ferreira - sobral: em busca das suas causas. - 

01/10/2005 

 

UFC 

85. 

Lilian Cristine Ribeiro Nascimento. Memórias da 

infância:ressignificações do fracasso escolar - 01/12/2007  

UNICAMP 

86. 

Lívia Paulo de Araújo. As representações sociais de professores 

sobre a progressão continuada - 01/09/2005 

 

UNESA 

87. 

Luciana Baptista de Oliveira. Atribuição de causalidade à 

repetência escolar na percepção de professores, pais e alunos - 

01/07/1998 

UNESP- 

Marília 

88. 

Luciana Carla dos Santos Elias. Crianças que apresentam baixo 

rendimento escolar e problemas de comportamento associados: 

caracterização e intervenção - 01/07/2003  

 

USP 

89. 

Luciana Carla dos Santos. Crianças com dificuldade de 

aprendizagem: estudo de seguimento - 01/04/1999  

 

USP 

90. 

Luciana Maria Lunardi Campos. Futuros professores e a reflexao 

sobre "erros" da crianca no desenvolvimento da linguagem 

escrita: um caminho em busca de mudancas - 01/12/1993  

UFSCar 

91. 

Luciana Zamboni Busetti. Da Dificuldade de Aprendizagem à 

Psicoterapia - 01/03/2002 

PUCRS 

92. 

Lucilene Macedo Balmant Tomaz. Fracasso escolar: um estudo 

sobre o sentido atribuído por estudante da E.J.A. - 01/10/2009  

 

PUCSP 

93. 

Ludemila Izabel da Silva. A política curricular do Ciclo Básico de 

Alfabetização Cidadã da rede municipal de ensino de Várzea 

Grande - MT. - 01/03/2010  

 

UFMT 

94. 

Luiza Procópio Sarrápio. A escola do fracasso: percepções dos 

professores sobre a relação entre o trabalho pedagógico e o 

desempenho escolar - 01/08/2004 

 

UFJF 

95. 

Lusitonia da Silva Leite. Compreensões Expressa por Alunos com 

Dificuldades de Aprendizagem em Matemática na Lida com o 

Material Cuisenaire - 01/03/2009  

 

 

UFGO 

96. 

Lyzandre dos Santos Firmo. Avaliação de Linguagem Receptiva 

em Pré-Escolares: comparação de desempenho em testes 

tradicionais e computadorizados. - 01/03/2005 

 

UPM 

97. 

Marcelo Carlos da Silva. Avaliação da Competência Aritmética 

em Crianças de 1ª e 2ª Série do ensino Fundamental - 01/03/2007 

 

 

UPM 

98. 

Marcia Cristina Argenti Perez. Práticas educativas da família e da 

escola e seus efeitos no desempenho escolar de crianças das 

camadas populares - 01/07/2004  

 

USP 

99. 

Marcia Guedes da Silva. Histórias de espera...histórias especiais... 

desvendando sentidos múltiplos nas dificuldades de 

aprendizagem. - 01/04/2006  

 

UFF 

100. 

Margarida dos Santos Costa. Aprendendo a ensinar com alunos e 

alunas marcados pelo fracasso escolar: alinhavando retalhos da 

caminhada. - 01/05/2004 

  

 

UFF 
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101. 

Maria Amélia Cavallari Gonçalves Migliato. As Representações 

Sociais construídas por Professores de 1ª a 4ª séries do Ensino 

Fundamental sobre o “bom” e o “mau” aluno e seus reflexos no 

desempenho escolar - 01/08/2007  

 

 

CUML 

102. 

Maria Aparecida Santos Correa. Concepcao da crianca e da 

familia: outro lado do fracasso escolar - 01/10/1993 

UFSCar 

103. 

Maria Beatriz Sena Brignol. Reprovação em Matemática I: fatores 

que interferem. - 01/02/2004  

 

 

UCB 

104. 

Maria Cândida da Silva Almeida. Marcas das subalternidades 

nossas de cada dia: táticas de sobrevivência na escola e na vida - 

01/03/2010  

UFF 

105. 

Maria Celina Gazola Medeiros. O que os professores conhecem 

sobre a dislexia e o transtorno de déficit de atenção/hiperatividade 

- 01/10/2006  

UNIVAP 

106. 

Maria Claudia Ramos Cabete Pereira. Fracasso escolar e 

aprendizagem: leitura, linguagem oral, mediação. - 01/12/2005  

UFMT 

107. 

Maria Cristina Labate Mantovanini. O Olhar do Professor ao 

Diagnosticar Dificuldades de Aprendizagem: critérios e 

justificativas empregadas para a escolha dos bons e maus alunos - 

01/09/1999  

USP 

108. 

Maria de Fátima Santos da Silva. Da relação leitura e fracasso 

escolar - uma abordagem discursiva. - 01/08/1997 

UFSC 

109. 

Maria Elena Pires dos Santos. Fatores de risco para o sucesso 

escolar de crianças brasiguaias nas escolas de foz do iguaçu: uma 

abordagem sociolingüística - 01/07/1999  

UFPR 

110. 

Ma. Edite Ferreira da Costa Lima. A concepcao das funcoes da 

escrita e sua influencia em criancas de escola publica em fase de 

alfabetizacao. - 01/03/1988 

 

UFPE 

111. 

Margarete Parreira Miranda. O mal-estar do professor em face da 

criança considerada problema: um estudo de psicanálise aplicada 

à educação - 01/02/2010 

 

UFMG 

112. 

Maria Fernanda Farah Cavaton. Dificuldades de aprendizagem na 

alfabetizacao ou dificuldades no ensino da leitura e da escrita? - 

01/06/1992  

PUCSP 

113. 

Maria Goretti Q. de Carvalho. O professor e as dificuldades de 

aprendizagem: concepções e práticas. - 01/07/2007  

UCG 

114. 

Maria Ines de Souza Vitorino Justino. Efeitos do reforço escolar 

numa abordagem fônica em alunos do ensino fundamental com 

graves defasagens na alfabetização - 01/08/2010  

 

USP 

115. 

Maria Irene Miranda Bernardes. Projeto de intervenção escolar 

para alunos com problemas de aprendizagem na alfabetização: 

construção, implementação e resultados. - 01/02/2005 

 

PUCSP 

116. 

Maria Lúcia Spadini. Relação escola-família: possibilidade de 

aproximação em situação de dificuldades de aprendizagem dos 

alunos - 01/10/2008  

 

PUCSP 

117. 

Mariele de Cássia Diniz Cortez. Correspondência verbal/não 

verbal: efeitos da intermitência de reforçamento e da história de 

fracasso escolar - 01/02/2008  

 

UFSCar 
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118. 

Marina Cruz Krepsky. Dificuldades de aprendizagem: 

movimentos discursivos na voz dos alunos - 01/07/2004  

FURB 

119. 

Marina Paiva Ramos Disner. Implicações pedagógicas na 

apropriação da escrita por alunos identificados com dificuldades 

específicas de aprendizagem. - 01/10/2010  

UNESP- 

Marília 

120. 

Marisa Maria Brito da Justa Neves. A atuação da Psicologia nas 

equipes de atendimento psicopedagógico da rede pública de 

ensino do Distrito Federal. - 01/09/2001  

 

UnB 

121. 

Marlene Machado de Ávila. Avaliação do Potencial de 

Aprendizagem em Crianças em Processo de Alfabetização - 

01/11/2001  

PUCRS 

122. 

Marlene Maria Machado da Silva. Entre a letra e o nome: 

alfabetização de alunos em situação de fracasso escolar, a partir 

de intervenção de orientação psicanalítica - 01/09/2008  

UFMG 

123. 

Marisa de Fátima Sirino. Repensando o fracasso escolar: relfexões 

a partir do discurso da criança-aluno - 01/08/2002 

UNESP – 

Assis 

124. 

Marta Sorvi dos Santos. “Fracasso Escolar: A visão de professores 

do ensino fundamental de escolas municipais – arredores do 

Complexo do Alemão, RJ” - 01/03/2010  

FIOCRUZ 

125. 

Monica Rabello de Castro. O avesso da logica; aspecto da relacao 

ensino - aprendizagem na escola tia ciata - 01/04/1990 

 

FGV 

126. 

Michelle Reinaldo Protásio. Alfabetizção de alunos com histórico 

de multirrepetência escolar: estórias e reflexões de uma prática 

pedagógica - 01/03/2007  

UFPel 

127. 

Mirella Lopez Martini. Atribuições de causalidade, crenças gerais 

e orientações motivacionais de crianças brasileiras. - 01/09/1999  

UNICAMP 

128. 

Mylena Pinto Lima Ribeiro. Comportamento Matemático: 

Relações ordinais e inferência transitiva em crianças com risco 

psicossocial para dificuldades de aprendizagem. - 01/10/2004  

 

 

UFES 

129. 

Nadir Peixer da Silva. Alfabetização em classe de aceleração. - 

01/03/2001 

UFSC 

130. 

Nelson Elinton Fonseca Casarin. Família e aprendizagem escolar - 

01/01/2007  

PUCRS 

131. 

Neuza Barbosa Michel. Adaptação curricular individualizada de 

alunos disléxicos em atendimento psicopedagógico em escolas 

municipais de Esteio/RS - 01/12/2009  

 

PUCRS 

132. 

Nilce Altenfeldler Campos. " O insussesso escolar: um estudo 

sobre as condicoes e concepcoes existentes nas instituicoes 

familia/escola". - 01/07/1995  

 

UNICAMP 

133. 

Nilse Antonia Corte Bicudo. Dificuldades escolares e consciência 

fonológica: um estudo com alunos de 2ª e 3ª série do ensino 

fundamental - 01/03/2005  

 

UEM 

134. 

Ortenila Sopelsa beltran. dificuldades de aprendizagem: resposta 

em um atelier pedagógico? - 01/08/1996  

 

PUCRS 

135. 

Patricia Abreu Pinheiro Crenitte. Correlação entre as 

Manifestações da Leitura/Escrita e Habi-lidades Cognitivo - 

Lingüística em Crianças com Fracasso Es-colar. - 01/02/2002  

 

UNICAMP 
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136. 

Patricia Moulin Mendonca. Ler e escrever nos ciclos da Escola 

Plural: um estudo de trajetórias - 01/04/2007  

USP 

137. 

Patricia Antonieta de Melo Moura Migliouni. O fracasso escolar 

na disciplina de matemática no curso de educação de jovens e 

adultos – sesi/sorocaba. - 01/08/2007 

 

UNISO 

138. 

Patrícia Leila dos Santos. Riscos, recursos e fatores de proteção 

associados ao baixo e alto rendimento acadêmico: um estudo 

comparativo - 01/04/2002 

USP 

139. 

Patrícia Vasconcelos Pires Ferreira. Abordagem Psicológica do 

Problema de Aprendizagem escolar: o que nos ensina a criança 

que não aprende? - 01/08/2004 

 

UFPE 

140. 

Raphaella Maria Ferreira Alves da Silva de Martini Barbosa. A 

influência das novas teorias de inteligência no âmbito escolar: 

uma reflexão sobre os discursos dos professores da educação 

infantil ao ensino médio. - 01/06/2004 

 

USF 

141. 

Regina Albanese Pose. Os efeitos da Poluição Atmosférica 

Urbana sobre Dificuldades de Aprendizagem em crianças da 

Cidade de São Paulo. - 01/07/2009  

 

 

USP 

142. 

Regina keiko kato Miura. "Oportunidade de resposta seguida por 

modelo: um procedimento para desenvolvimento de leitura em 

alunos com dificuldade de aprendizagem" - 01/11/1992  

UFSCar 

143. 

Regina Maria de Oliveira Machado. O Fracasso Escolar: Relações 

entre Dificuldades de Aprendizagem, Segundo Profissionais da 

Área da Educação e da Saúde - 01/01/2003  

PUCRS 

144. 

Regina Tangerino de Souza. Efeitos do uso do sistema de 

frequência modulada (FM) por crianças com difuculdades de 

aprendizagem associadas à déficit de atenção - 01/09/1999  

 

UFSCar 

145. 

Renata Cristina Moreno Molina (D). Habilidades sociais e 

dificuldades de aprendizagem: uma análise funcional - 01/02/2003  

 

 

UFSCar 

146. 

Rogério Drago. Fracasso escolar e subjetividade: Análise e 

intervenção numa sala de aula. - 01/10/1999 

UFES 

147. 

Roque hennemann. Formação de professores: Perspectivas para 

reversão do fracasso escolar. - 01/04/2001 

PUCPR 

148. 

Rosa Maria Correa. Possibilidades e limites do construtivismo na 

compreensão do não-aprender: análise das dificuldades na 

aprendizagem de conhecimentos - 01/07/2000  

 

UFMG 

149. 

Rosangela Barbiani. Da sala de aula à sala de atendimento: a 

produção do usuário do programa de saúde escolar do município 

de porto alegre - 01/03/2008  

 

UFRGS 

150. 

Rosele martins batista. a formação do professor e alunos com 

dificuldades de aprendizagem: A questão do fracasso escolar - 

01/06/2003  

 

PUC – 

Camp 

151. Rosileia Cintia Fabian. Avaliação de aprendizagem assistida no 

ensino fundamental - 01/12/2003  

 

UNOESTE 

152. Sabrina Mazo D´Affonseca. Prevenindo fracasso escolar: 

comparando o autoconceito e desempenho acadêmico de filhos de 

mães que trabalham fora e donas de casa - 01/02/2005 

UFSCar 
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153. 

Sandra Maira Zen Zacarias. A Matemática e o fracasso escolar: 

medo, mito ou dificuldade - 01/11/2008 

 

 

UNOESTE 

154. 

Sandra Regina Coimbra Mena Barreto. Do saber daquele que se 

diz não saber: a escola e o desempenho escolar na concepção da 

criança multirepetente - 01/12/2000  

 

UFSC 

155. 

Schirley Sandra Schweder.Rendimento escolar das crianças das 

camadas populares: um estudo a partir dos modos de controle 

familiar. - 01/02/2009  

 

 

FURB 

156. 

Selma Aparecida Geraldo Benzoni. Avaliação de crianças com 

queixa de dificuldade na aprendizagem escolar, diferenciadas 

quanto ao nível cognitivo. - 01/02/1998  

USP 

157. 

Silvia Maria Barduchi Carotti. Classes de Aceleração: Função e 

Efeito Focalizando a Área de Língua Portuguesa - 01/12/2001  

UNIMEP 

158. 

Sergio Roberto kieling Franco. Questionando a "reeducacao do 

aluno fracassado" um estudo do sujeito psicologico a partir do 

sujeito epistemico - 01/06/1990 

 

UFRGS 

159. 

Solange F. Raimundo Vaegashi. O fracasso escolar nas séries 

iniciais: um estudo com crianças de escolas públicas - 01/02/1997  

UNICAMP 

160. 

Sônia Aparecida Alvares de Oliveira Pepato. Revisitando o 

Fracasso Escolar através das histórias de vida - 01/12/1997  

UFU 

161. 

Sônia Aparecida Belletti Cruz. O professor diante das dificuldades 

de aprendizagem de seus alunos: concepções e intervenção - 

01/09/2003  

UNESP – 

Araraquara 

162. 

Sonia Maria Ponte Alencar Fonseca. Concepções de professores 

do 1º ao 5º ano do Ensino Público Fundamental sobre epilepsia e 

desempenho escolar de alunos epilépticos - 01/03/2009 

 

UCB 

163. Sonia regina sartori. A mediação pedagógica no ensino da escrita 

- 01/02/2003 

UNIMEP 

164. 

Sônia Regina Santos de Lucca Fugagnoli. A trajetória escolar de 

crianças com indicação de dificuldades em aprendizagem. - 

01/12/2001  

USF 

165. 

Sueli Spolador Simões de Souza. Erros em Matemática: um 

estudo diagnóstico com alunos de 6ª série do Ensino Fundamental 

- 01/10/2002 

 

 

UNESP- 

Marília 

166. 

Sueli Cristina Graciano. Condições de (não) aprendizagem na 

escola: Uma discussão à luz da perspectiva histórico-cultural. - 

01/06/2007 

USF 

167. 

Tânia Cristina Pedreschi Engracia Rodrigues. Caracterização de 

um serviço público de psicopedagogia no atendimento às 

dificuldades de aprendizagem: análise de seus resultados - 

01/08/1997  

UFSCar 

168. 

Tânia maselli saldanha leite. Entre alunos, seus professores e o 

fracasso escolar - reflexos sobre o conflito de sentidos na escola 

pública contemporânea. - 01/08/2010 

 

UERJ 

169. 

Tatiana Godoy Bobbio. "Avaliação da função motora em 

escolares de níveis socioeconônicos distintos e sua relação com o 

desempenho escolar" - 01/04/2010  

 

UNICAMP 
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170. 

Tatiane dias bacelar. "A influência da inteligência e da 

personalidade nas diferenças individuais do rendimento 

acadêmico em escolares do ensino fundamental" - 01/07/2009  

 

 

UFMG 

171. 

Tatiane Lebre Dias. Criatividade em crianças com dificuldade de 

aprendizagem: avaliação e intervenção através de procedimentos 

tradicional e assistido. - 01/03/2004  

 

 

UFES 

172. 

Tatiana Izabele Jaworski de Sá Riechi. Uma proposta de leitura 

neuropsicológica dos problemas de aprendizagem - 01/05/1996 

UFPR 

173. 

Valéria Braidotti. Eu já tirei nota boa, mas eu também tiro nota 

ruim: O aluno de baixo rendimento escolar e a elaboração de 

sentidos sobre si. - 01/02/2010  

 

 

UNIMEP 

174. 

Valeria de Oliveira. Salas de apoio psicopedagógico: uma 

possível ruptura - 01/08/1999  

UFRJ 

175. 

Valeria lopes redon. Todos Podem Aprender? Narrativas de 

Professoras Alfabetizadoras Sobre uma Experiência de Formação 

Continuada - 01/12/2009 

 

UEL 

176. 

Vera Lucia Teixeira da Silva. Tecendo tramas na aprendizagem: 

um estudo sobre crianças excluídas na escola - 01/06/2008 Vivian 

Esther Mesterman de Andrade. Avaliação do Programa Social de 

Apoio Escolar Gira-Sol - 01/05/2010  

 

USJT 

177. 

Vilmária Fernandes Sales. Afetividade de crianças em situação de 

fracasso e de suas professoras: dimensões do aprender a ler em 

dois contextos culturais - 01/09/2009 

 

UFPE 

178. 

Vitalina Alegria Patinha. Avaliacao da aprendizagem e fracasso 

escolar: uma relacao necessaria - 01/10/1992 

 

PUCSP 

179. 

Viviane Carmem de Arruda Dourado. Atendimento à crianças 

com dificuldades de alfabetização: práticas de professores e 

material didático do se liga - 01/11/2010 

 

UFPE 

180. 

Viviane Prado Buiatti Marçal. A Queixa Escolar nos 

Ambulatórios de Saúde Mental da Rede Pública de Uberlândia: 

Práticas e Concepções dos Psicólogos - 01/04/2005  

 

UFU 

181. 

Ynayah Souza de Araujo Teixeira. O enfrentamento da 

medicalização pelo trabalho pedagogico - 01/02/2008 

UNICAMP 

 

182. 

Wilson Maranhao Sampaio. Quando crianças falam a respeito do 

não-aprender: uma reflexão na interface da educação com a 

psicanálise - 01/06/1999 

 

UFRGS 

183 

Zuleide Blanco Rodrigues. Dificuldades de aprendizagem ou 

dificuldades escolares?: um estudo sobre a visão dos professores - 

01/08/2009  

 

PUCSP 
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