
Esse estudo de caso permitiu um melhor entendimento sobre 

as dificuldades de aprendizagem no ensino superior, tema 

esse pouco difundido e pesquisado. As evidências desta 

pesquisa apontam para uma maior discussão acerca das 

metodologias utilizadas em sala de aula, a aproximação e 

identificação dos alunos com dificuldade de compreensão de 

conteúdos e a necessidade de criar estratégias, para que a 

formação acadêmica seja compreendida em seus aspectos 

teóricos e práticos, com olhar por parte da instituição 

formadora, para aqueles que não apresentam um rendimento 

satisfatório no ensino superior.Sugere-se outros estudos com 

essa temática, mas, ampliando o escopo da pesquisa. 
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Ao longo das últimas décadas, são muitas as discussões acerca 

dos fatores envolvidos na aprendizagem e, sobretudo, nas 

dificuldades de aprendizagem que algumas pessoas apresentam 

na idade adulta.  

 

 

Esta dificuldade caracteriza-se pelo não acompanhamento de 

alguns alunos ao ritmo de aprendizagem de seus colegas de 

turma ou pelo fato de não apresentarem adequado retorno em 

avaliações que  buscam verificar a compreensão dos alunos 

acerca de temas que envolvem a sua formação acadêmica. 

 
 

 

Assim, as dificuldades de aprendizagem no ensino superior, 

podem ser identificadas por meio da falta de motivação em 

acompanhar as atividades propostas em sala de aula, pesquisas, 

entre outras demandas relacionadas à formação acadêmica e, 

que, acabam influenciando na avaliação do acadêmico, corpo 

docente, da própria Instituição formadora, além do futuro 

profissional desse aluno. Nesse sentido, o presente estudo teve 

como objetivo, analisar as dificuldades de aprendizagem de 

acadêmicos no ensino superior. 

 - Método qualitativo, por meio de estudo de caso; 

 

 - Participantes da pesquisa foram 02 acadêmicos do curso de 

Psicologia que estudam em uma Instituição de Ensino Superior do 

Meio Oeste de Santa Catarina.  

 

- Critérios de inclusão: acadêmicos do curso de Psicologia, 

ingressantes a partir de 2017, que identificam dificuldades de 

aprendizagem em sua formação acadêmica.  

 

É possível compreender, a partir das falas das entrevistadas 

que as dificuldades de aprendizagem estão relacionadas às 

barreiras no aprendizado, como falta de concentração, que 

interferem na interpretação e argumentação, por aspectos que 

envolvem o contexto cultural do aluno, vivências pessoais e 

aspectos pedagógicos. Para compreender o desenvolvimento 

no ensino superior, é preciso considerar o graduando de forma 

integral, sua história de vida, relações familiares, escolares, 

determinantes sociais, econômicos e culturais. Desta forma, 

buscou-se identificar os fatores que contribuem para as 

dificuldades de aprendizagem no Ensino Superior, o qual 

destaca-se: metodologia utilizada pelo professor, momento de 

vida do aluno. 
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