
- 1 -  



- 2 -  



- 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PERCEPÇÃO DO 

PROFESSOR  

FRENTE A ALUNOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL II COM DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM 

 

 

 

 

 

 

  



- 4 - 

DIREÇÃO EDITORIAL: Willames Frank 
DIAGRAMAÇÃO: Jeamerson de Oliveira 
DESIGNER DE CAPA: Jeamerson de Oliveira 
REVISÃO ORTOGRÁFICA: Radjane Morais 
IMAGEM DE CAPA: https://www.pexels.com 
 

O padrão ortográfico, o sistema de citações e referências bibliográficas são 
prerrogativas do autor. Da mesma forma, o conteúdo da obra é de inteira e 
exclusiva responsabilidade de seu autor. 

 

Todos os livros publicados pela Editora Phillos estão sob os direitos 
da Creative Commons 4.0 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR 

 

 
2017 Editora PHILLOS 
Av. Santa Maria, Parque Oeste, 601. 
Goiânia-GO 
www.editoraphillos.com 
editoraphillos@gmail.com 

  

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)  

  
S124p 

 

Tavares, Elisângela Oliveira. 

 
A percepção do professor frente a alunos do ensino fundamental II com 
dificuldades de aprendizagem. [recurso digital] / Elisângela Oliveira Tavares. – 
Goiânia-GO: Editora Phillos, 2019. 

 

ISBN: 978-85-52962-91-5 
  

Disponível em: http://www.editoraphillos.com 
 
1. Dificuldade de Aprendizagem. 2. Aluno. 3. Professor. 4. Escola.  
5. Betijane Soares de Barros. I. Título. 

CDD: 370 

  
Índices para catálogo sistemático:  
1.  Educação   370  



- 5 - 

ELISÂNGELA OLIVEIRA TAVARES 

 

 

 

 

 

 

A PERCEPÇÃO DO 

PROFESSOR  

FRENTE A ALUNOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL II COM DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM 
 

 

 

 

 

 

 

  



- 6 - 

Direção Editorial 
 

Willames Frank da Silva Nascimento 
  

Comitê Científico Editorial 
 

Dr. Alberto Vivar Flores 
Universidade Federal de Alagoas | UFAL (Brasil) 

 

Drª. María Josefina Israel Semino 
Universidade Federal do Rio Grande | FURG (Brasil) 

 

Dr. Arivaldo Sezyshta 
Universidade Federal da Paraíba | UFPB (Brasil) 

 

Dr. Dante Ramaglia 
Universidad Nacional de Cuyo | UNCUYO (Argentina) 

 

Dr. Francisco Pereira Sousa 
Universidade Federal de Alagoas | UFAL (Brasil) 

 

Dr. Sirio Lopez Velasco 
Universidade Federal do Rio Grande | FURG(Brasil) 

 

Dr. Thierno Diop 
Université Cheikh Anta Diop de Dakar | (Senegal) 

 

Dr. Pablo Díaz Estevez 
Universidad De La República Uruguay | UDELAR (Uruguai) 

 
 

 

  



- 7 - 

SOBRE A AUTORA 

 

 

ELISÂNGELA OLIVEIRA TAVARES 

Doutoranda em ciências da educação pela 

UNIVERSIDAD ABSOULUT, mestra em 

ciências da educação pela UNIVERSIDAD 

ATENAS COLLEGE, Especialista em docência 

do ensino superior pela faculdade federal UFAL 

e graduada em letras pela faculdade CESMAC - 

Há 20 anos trabalhando como professora da educação infantil. 

Natural de Alagoas, casada e mãe de uma menina e um menino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço a Deus, primeiramente, por ser a minha 

fortaleza e por ter iluminado todos os meus passos. 

 

A minha mãe (in memória), pelos princípios que me 

fizeram trilhar no caminho do bem. 

 

A minha família, que são os meus filhos, que 

agradeço a Deus, por eles consigo vencer as batalhas da 

vida. 

 

Aos professores, que conduziram o curso com 

incentivo e sabedoria, com dedicação e conhecimento. 

  



- 9 - 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 - Sobre as dificuldades de aprendizagem 103 

Tabela 2 - A percepção dos professores frente ao 

aluno com dificuldades de aprendizagem 

 

103 

Tabela 3 - Professor e a preparação com alunos 

com dificuldade de aprendizagem 

 

104 

Tabela 4 - Quais os sentimentos com relação 

professor e aluno 

 

104 

Tabela 5 - As estratégias para facilitar o ensino e 

aprendizagem 

 

105 

Tabela 6 - A motivação para desempenhar a 

profissão 

 

106 

Tabela 7 - O ensino e os problemas de 

aprendizagem 

 

107 

Tabela 8 - Formação continuada 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 10 - 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO 11 
 

CAPÍTULO I............................................................. 

O ALUNO E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

16 

 

CAPÍTULO II............................................................ 

O ALUNO E A DIFICULDADE DE 

APRENDIZAGEM 

 

27 

2.1 Dificuldades na leitura no ensino fundamental II 32 

2.2 Dificuldades na escrita 39 
 

CAPITULO III.......................................................... 

O PROFESSOR FRENTE A ALUNOS COM 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 

45 

3.1 O professor na sala de aula 57 
 

CAPITULO IV........................................................... 

A ESCOLA E OS SEUS DESAFIOS NO ENSINO 

E APRENDIZAGEM 

 

73 

4.1 A família na escola 83 

4.2 A função da escola 90 
 

CAPÍTULO V............................................................ 

RESULTADOS / DISCUSSÃO 

 

102 

5.1 Dados demográficos 102 

5.2 Metodologia 108 

5.3 Tipo de pesquisa 109 

5.4 Caracterização do local pesquisado 109 

5.5 Caracterização do sujeito 110 

5.6 Instrumentos de coletas de dados 110 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................... 
 

112 
 

REFERÊNCIAS........................................................ 
 

117 



- 11 - 

INTRODUÇÃO 
 

 

A maioria das crianças se adaptam bem no sistema 

escolar, apresentando comportamento adequado e se 

desenvolvendo bem, mas uma parte destas crianças não 

responde as expectativas do sistema escolar ou porque não 

consegue atenção nas atividades propostas ou agitada 

demais porque apresentam autoestima baixa, ou porque tem 

baixa capacidade de organização (MEDEIROS, 2003). 

As causas da dificuldade de aprendizagem é um 

problema bastante discutido e podem estar relacionadas a 

alguns fatores em situações adversas a aprendizagem como 

déficit sensorial, abandono escolar, baixa condição 

socioeconômica, problema cognitivos e neurológicos. 

Esses são os desafios enfrentados pelos professores 

em sala de aula, perceber as dificuldades de aprendizagem e 

atuar de forma apropriada sobre elas, é uma forma de fazer 

acontecer à aprendizagem significativa. Fazer com que o 

aluno consiga superar esse problema nas superações que o 

processo educativo pode proporcionar. 

Quando um professor perceber que alguma coisa 

não está dentro da normalidade com o aluno, pois o mesmo 

não está tendo um bom rendimento, ao invés de achar que o 

aluno é incapaz de aprender, é preciso procurar conhecer as 

causas dessa dificuldade. Tem muitos alunos que sentem 

dificuldades em aprender, o que leva muitos deles a 

perderem o interesse pela escola, criando um clima de 

insegurança e a perda da autoestima. A proposta apresenta 
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os motivos que levam esses alunos a sentirem essas 

dificuldades em assimilar os conteúdos trabalhados em sala 

de aula, identificando o que está ocasionando essa 

dificuldade. 

Atualmente, o papel da escola é incluir todos os 

alunos nas atividades escolares. Neste contexto se 

perguntou: como os professores podem ajudar os alunos 

com dificuldades de aprendizagem a se adaptarem ao 

sistema escolar? Qual o papel do professor e o da escola 

frente a dificuldade de aprendizagem? 

Segundo SANTOS (2009) durante muitos anos os 

alunos foram penalizados, responsabilizados pelo fracasso, 

sofriam punições e críticas, mas, com o avanço da 

literatura. Atualmente as dificuldades de aprendizagem são 

estendidas de maneira complexa, com influência de fatores 

que podem interferir na vida escolar, tais como: os 

problemas de relacionamento professor-aluno, as questões 

de metodologia de ensino e os conteúdos escolares. 

Os estudos evidenciam que as dificuldades são 

provocadas por muitas causas e que descreve que a relação 

professor/aluno torna o aluno capaz ou incapaz (SANTOS, 

2009): se o professor tratá-lo como incapaz, não permitirá a 

sua aprendizagem e o seu desenvolvimento assim, quanto 

mais o professor possibilitar o desenvolvimento da 

autoestima elevada do aluno, mas ele está contribuindo para 

o sucesso escolar do mesmo (BARTOLOMEU; SISTO; 

MARIN RUÍDO, 2006). 

Não há como definir qual o melhor método 

específico para ensinar uma criança que apresente 

dificuldades de aprendizagem o melhor é aquele ao qual a 
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criança mais se adapta, cabe ao professor identificá-lo 

utilizando, se possível, variações metodológicas dentro da 

sala de aula. 

O professor, jamais pode conseguir que todos os 

alunos aprendam as mesmas coisas da mesma forma dentro 

do mesmo espaço de tempo. Os alunos com dificuldades de 

aprendizagem aprendem em ritmo mais lento comparados 

aos colegas. O professor desempenha um papel importante 

na identificação da dificuldade normalmente as crianças 

que apresentam dificuldades especificadas no início da 

escolarização, embora não tenha nenhum problema 

neuropsiquiátrico são aqueles que precisarão de maior 

atenção. 

O professor precisa colocar em prática as suas 

habilidades docentes, sua criatividade, e desenvolver 

aprendizados mais dinâmicas, onde o aluno possa produzir, 

construir, criar, ter liberdade para agir e ser livre para 

pensar. Os educadores sabem que quando se dá 

oportunidade e se acredita no aluno, ele constrói coisas que 

podem surpreender! É graças a maneira de ser, pensar e agir 

de cada um que o mundo fica mais interessante (SANTOS, 

2009). 

O aluno tem sua forma própria de raciocinar, 

conhecer as diferenças é uma parte fundamental, a escola 

não pode ser apenas transmissora de conteúdos e 

conhecimentos, tem um papel de evitar que o aluno seja 

apenas receptor, mas proporciona a ele que seja o criador 

do seu conhecimento, da mesma forma, levar noções para o 

seu desenvolvimento educacional, cultural e pessoal 

(SOARES, 2003). A escola deve apoiar os professores para 
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que possam ensinar com prazer para que seus alunos 

fiquem satisfeitos. O aluno tem que se sentir acolhido para 

o envolvimento nas atividades escolares com demais alunos 

em sala de aula.  

Paulo Freire (1993) afirma que todo educador deve 

acreditar que é possível ocorrer mudanças. Todos devem 

participar da história da cultura e da política. Ninguém deve 

ficar neutro, nem estudar por estudar, todos devem fazer 

perguntas e não ficar alheios. 

As dificuldades de aprendizagem são decorrentes da 

metodologia inadequada, professores desmotivados e 

incompreensivos. O professor deve oferecer fatores como 

motivação, autoestima e apoio assim ele tornará o sucesso 

do seu aluno proporcionando novas perspectivas para o 

futuro. 

É necessário para que uma nova relação entre 

professores e alunos comece a existir dentro das escolas. 

Para tanto, é preciso compreender que a tarefa docente tem 

um papel social e político insubstituível, e que no momento 

atual, embora muitos fatores não contribuam para essa 

compreensão, o professor necessita assumir uma postura 

crítica em relação a sua atuação recuperando a essência do 

ser “educador”. 

E para o professor entender o real significado de seu 

trabalho, é necessário que saiba um pouco mais sobre sua 

identidade e a história de sua profissão. Tem-se que 

conseguir que os outros acreditem no que os professores 

são. Fazendo uma correlação com esse ponto de vista, não 

se pode deixar de destacar e valorizar os fenômenos 

histórico-sociais presentes na atividade profissional do 
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professor. Nessa perspectiva, jamais poderá ser 

compreendido o trabalho individual do professor no seu 

papel. Considerando a emergência de se trabalhar a sua 

identidade, percebe-se uma vasta bibliografia sobre a 

profissão docente, a qual tem apresentado muitas ideias, 

principalmente sobre a formação dos professores, e, mais 

especificamente, sobre a formação reflexiva. No entanto, 

percebe-se que ainda não existe um consenso quanto ao 

significado exato do que seja o professor reflexivo, embora 

haja muitos estudos e pesquisas nessa linha, do que uma 

meta de transformação propriamente dita. 

Para Libâneo (2005), é fundamental perguntar que: 

qual o tipo de reflexão o professor precisa para alterar sua 

prática, pois para ele a reflexão sobre a prática não resolve 

tudo, a experiência refletida não resolve tudo. Assim, se 

percebe que pensar sobre a formação de professores é 

conceber que o professor nunca está acabado e que os 

estudos teóricos e as pesquisas são fundamentais, no 

sentido de que é por intermédio desses instrumentos que os 

professores terão condições de analisar criticamente os 

contextos históricos, sociais, culturais e organizacionais, 

nos quais ocorrem as atividades docentes, podendo assim 

intervir nessa realidade. 
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CAPÍTULO I  
 

O ALUNO E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

 

A aprendizagem ocorre constantemente na vida do 

ser humano é um processo pelo qual são adquirindo 

conhecimento. Os conteúdos ensinados e as suas 

experiências pessoais se misturam na vida escolar. 

De acordo com KREPSKI (2004) o processo de 

aprendizagem é permanente e tem como principal objetivo 

o conhecimento, do indivíduo relacionado ao mundo nos 

planos sociocultural. O aprendizado é fundamental para que 

se desenvolvam as funções cognitivas. 

 

Portanto, um ensino apto a organizar-se 

levando em conta o nível de desenvolvimento 

real e área de desenvolvimento emitente requer 

uma sólida formação de professores, que 

instrumentalizem teórica e metodologicamente 

para a Assunção a complexa tarefa apresentada 

nos processos de ensino-aprendizagem. 
(MARTINS, 2013, p. 288). 

 

É preciso uma aprendizagem em que tenha relação 

do que está aprendendo e o contexto que está inserido, a 

motivação é um fator importante para esse aprendizado, 

pois o aluno aprende quando ele é motivado despertando o 

interesse em aprender quando os conteúdos têm um 

significado. Cada indivíduo tem sua subjetividade suas 

próprias características com o processo de aprendizagem 

não são diferentes. Segundo Diniz (2007) o sujeito aprende 
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atuando sobre os dados recebidos e criando os seus 

significados, cada pessoa aprende do seu jeito, estímulo e 

ritmo. 

 

O problema se identifica, assim, com aquilo 

ainda não existe, mais precisa existir. Qual o 

problema que se impõe educação escolar? Do 
ponto de vista da pedagogia histórica-critica e 

da Psicologia histórica Cultural, trata-se de um 

ensino que promova, de fato, desenvolvimento 

[...] aspectos infraestruturais. Adorais, 

domínios teóricos técnicos, estrutura 

organizativa da escola e, sobretudo, a 

qualidade da formação do sangue são algumas 

questões a serem problematizadas. Da mesma 

forma deve se impor a problematização as 

razões das conquistas e também dos fracassos 

que permitiam a aprendizagem dos alunos 

dados umbilicalmente relacionada à qualidade 
de ensino, o verdadeiro e maior problema 

enfrentado pela educação escolar-

especialmente, a pública. (MARTINS, 2013, p. 

272). 

 

O aprender no ambiente escolar diferencia-se como 

ocorre fora dele. Para falar de aprendizagem torna-se 

necessário conhecer o sistema de ensino brasileiro. 

A linguagem foi um marco para a evolução humana, 

pois permitiu ao homem primitivo se desenvolver. Ele 

aprendeu, através de suas experiências, concretizar, analisar 

e compreender, aprender o principalmente a se comunicar para 

sua evolução da linguagem. Só pela linguagem pode haver 

comunicação. Devido ao fato de que a linguagem humana é 

significativa, ela está intimamente ligada ao desenvolvimento 

do pensamento a primeira etapa alcançada pela linguagem. 
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Segundo Gadotti (1989), “a linguagem é tão 

extraordinariamente importante na sofisticação cognitiva 

crescente das crianças quanto no aumento de sua afetividade 

social, pois a linguagem é o meio pelo qual a criança e os 

adultos sistematizam suas percepções.”. 

Assim, à medida que o cérebro se desenvolve, de 

acordo com a viagem fantástica do corpo humano, 

adquirem-se qualidades concernentes apenas. Na espécie 

humana: aprende-se a falar e o processo cognitivo se 

desenvolve gradativamente. Além disso, tornam-se mais 

independentes a adquirir consciência da individualidade, 

passa-se a compreender o mundo. 

 

A aprendizagem uma função do cérebro. Não 

há uma região específica do cérebro que seja 

exclusivamente responsável pela 

aprendizagem. O cérebro é no seu todo 

funcional e estrutural responsável pela 

aprendizagem. A aprendizagem é uma 

resultante de complexas operações tais 
operações associam, combinam e organizam 

estímulos com respostas, assimilações com 

acomodações, situações com ações [...] etc. 

(Fonseca, 1995). 

 

Uma fase da vida, totalmente, voltada para o 

aprendizado é a infância humana, pois é neste período que 

começamos a descobrir a relação entre as pessoas e o 

mundo que nos rodeia. 

A aprendizagem compreende uma relação integrada 

entre o indivíduo e o seu desenvolvimento no processo 

Adquirido. 
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O processo de escolarização no ensino fundamental 

o início da escolaridade formal, que corresponde ao período 

do ensino fundamental, é uma importante tarefa evolutiva 

na vida da criança. De acordo com Loureiro (2008), é um 

período caracterizado: “[...] pela aquisição de habilidades 

diversas, através de experiências que enriquecem as 

possibilidades da criança, mas também exigem um ritmo de 

integração entre os variados aspectos que fazem parte da 

sua vida, incluindo a escola, os amigos e a família.” Há a 

expansão da rede de relacionamentos interpessoais, na qual 

a criança relacionasse com uma diversidade maior de 

maneiras de ser, expressões emocionais e comportamentais 

(CARVALHO, 2008). 

Para Fonseca (2008), torna-se então necessário que o 

professor tenha em mente que um bom relacionamento com 

seus alunos se constrói a partir da atenção e aproximação do 

mesmo às diferenças encontradas no ambiente escolar. 

Além disso, considerando que em uma mesma sala de aula, 

encontram-se alunos com bagagens culturais, contextos 

sociais ou mesmo níveis de aquisição diversificados, é 

importante lembrar que o professor deverá incluir todos os 

alunos, sem exceção, nas atividades propostas. Levando em 

conta a interação e o bom relacionamento entre o professor 

e o aluno, é necessário que o ensino aprendizagem não seja 

algo unidirecional, ou seja, a sala de aula será o local onde 

o professor e o aluno irão trocar conhecimentos diversos, O 

papel do professor, assim, não será apenas o de transmitir o 

conteúdo proposto, mas incentivar o pensamento de seus 

alunos no intuito de torná-los cidadão críticos (LIBÂNEO, 

1998). 
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Segundo Ferracini (1990), “não educa para a 

criatividade que não aprende a ser criativo.” Cabe o 

professor além dos ensinamentos teóricos, a utilização de 

sua criatividade em sala de aula para tornar os alunos 

capazes de aprender, tornando os alunos um sujeito 

pensante, capaz de utilizar seu potencial na construção de 

conceitos e valores. Professor tem importância 

fundamental, criando vínculos positivos com os seus 

alunos. 

Ainda no contexto da afetividade em sala de aula, 

Lopes (1991) afirma que “[...] as virtudes e Valores do 

professor que consegue estabelecer laços afetivos com seus 

alunos, repetem-se, intricam-se na forma como ele trata o 

conteúdo e nas habilidades de ensino que desenvolvem” e 

expõe a importância da metodologia utilizada pelo professor, 

se este explora e incentiva o potencial entre os alunos 

exercendo práticas pedagógicas didáticas que auxiliam o 

processo de ensino-aprendizagem.  É função do professor 

tornar prazeroso este processo de aprendizagem, despertando 

a curiosidade dos seus alunos, considerando o contexto em 

que vivem e suas relações pessoais ao desenvolver as 

atividades visto que estas situações de aproximação e prazer 

nem sempre será algo já existente entre os alunos. Os alunos 

são agentes ativos da sua aprendizagem, são capazes de 

construir significados adquiridos na escola. Os professores, 

por seu lado, são agentes mediadores de aprendizagem, mais 

do que os transmissores do saber, eles podem apoiar o aluno, 

tanto na construção dos significados quanto no 

desenvolvimento da estratégia. 

A vida escolar possibilita diferentes papéis em 

grupos variados facilitando sua integração. Diante disso 
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nota-se que há uma forma global em seu contexto na 

sociedade. Na escola o professor constitui, portanto, a 

propiciar e garantir um ambiente prazeroso e amigável para 

que as aprendizagens dos alunos ocorram com sucesso. 

De acordo com o Libanês (2002), a educação ocorre 

no espaço dentro e fora da escola, em várias modalidades 

em diferentes cenários como na família e na profissão, com 

deficiências alcance do objetivo com a formação do aluno. 

A família é de suma importância para a aprendizagem da 

criança é junto dela que realiza nos primeiros e mais 

importantes experiências de sua vida. 

O pensamento de Paulo Freire (1987) coloca que 

ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os 

homens se educam entre si, a educação é uma prática social 

que acontece entre grupos. A participação ativa dos sujeitos 

o quê com produtor do conhecimento e aprendizagem. 

Celidânia (1998) concebe a aprendizagem como um 

processo em que a personalidade do aluno possa se 

desenvolver autonomamente e não, como um reflexo de 

certo modelo de indivíduo que a família ou a sociedade 

julga o ideal. 

Piaget (1974) delineia de modo mais claro esses 

conceitos, discutindo os diferentes modos de aprendizagem 

que corresponde a maneira como a aprendizagem é entendida 

no senso comum definida, como aquele cuja resultado é 

adquirido em função da experiência, significa o 

desenvolvimento mental quando ocorre a aprendizagem a 

próprio desenvolvimento. 

Essas ideias foram resumidas por Piaget quando a 

firma: 
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Encontra mais assim, a dentição necessária 

entre aprendizagem no sentido amplo e 

aprendizagem no sentido amplo e 

aprendizagem no sentido restrito. O que é 

aprendido nada mais é do que o conjunto 
das diferenciações devidas a acomodação, 

fontes novas, esquemas e sua organização 

em formas de equilibração, nas quais 

déssemos o esboço das classes com suas 

inclusões, se interseções e seus 

agrupamentos como sistemas de conjunto, 

mais devido a essa interação entre 

assimilação e a equilibrar, constituem esse 

processo funcional de conjunto de podem 

chamar de aprendizagem e que tendem a 

confundir com o desenvolvimento. 
(PIAGET, 1974). 

 

A lei de diretrizes e bases (LDB), e os parâmetros 

curriculares nacionais (PCNS) e diretrizes curriculares 

(DCNS) com uma educação inovadora. 

 

Ao notar a ação pedagógica através das 

referências e dos parâmetros básicos, este 

conjunto de leis permite ao educador 

grande autonomia da ação, capaz de levar 

em conta, antes de tudo as realidades de 

cada aluno de sua escola e de sua realidade. 
(PCNS, 2001). 

 

A nova LDB, por sua vez, exige a elaboração de 

projetos pedagógicos que definem os objetivos a serem 

desenvolvidos na escola. 

A participação do aluno nas suas aprendizagens, 

assim, garantem-se a compreensão e a solicitação de novas 

aprendizagens ao ter-se um suporte básico na estrutura 
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cognitiva prévia construída pelo sujeito. 

O termo Dificuldades de Aprendizagem só se 

“formalizou a partir de 1963, porém, o movimento de 

estudo remonta ao ano de 1800” (Cruz, 1999). A sequência 

histórica das DA pode ser dividida em quatro fases, que 

embora tenha sido o percurso realizado nos Estados Unidos, 

é possível enquadrar os mais importantes acontecimentos e 

modelos teóricos inerentes ao tema, bem como as 

personalidades que trouxeram à baila estudos e tratamentos 

para indivíduos acometidos de DA. 

 

A expressão “DA” surgiu como uma 
necessidade, na medida em que as crianças 

diagnosticadas com disfunção cerebral 

mínima (minimal brain disfunction), com 

dislexia e outros “rótulos” similares eram, 

em alguns casos, tão diferentes entre si, e 

tão distintas das crianças deficientes 

mentais, que exigiam uma definição mais 

abrangente e transdisciplinar do que a 

tradicional avaliação médica psicométrica. 

(FONSECA, 1995). 

 

Portanto, de acordo com o os critérios de Wiederholt 

(1974 apud Cruz: 1999), as fases de evolução da pesquisa 

em DA são as seguintes: 

Fase de fundação (1800 a 1930) – Nesta fase a 

medicina, especificamente a neurologia, interessou-se pelos 

problemas de aprendizagem. As DA tiveram nesta etapa, 

uma abordagem clínica, de pacientes com lesão cerebral 

causadas por 24 acidentes, quedas ou doenças, e sua relação 

com perdas ou distúrbios de linguagem, da fala e da 

aprendizagem. 
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Elaborou-se nesta época hipóteses que defendiam 

que as faculdades mentais eram funções fisiológicas 

localizáveis. Alguns desses aspectos relacionados ao 

cérebro são ainda hoje aceitos, porém, a personalidade e 

inteligência serem determinadas a partir das protuberâncias 

cranianas é atualmente rejeitada. 

 

Os neurologistas Paul Broca, na França, e Karl 

Wernicke, na Alemanha, chamaram a atenção 

do mundo da medicina com estudos sobre 

doentes com lesões cerebrais. De forma 

independente, Broca e Wernicke propuseram 

que a lesão de uma área bem circunscrita no 

cérebro constituía a causa de recentes 
disfunções linguísticas adquiridas por esses 

doentes. 

O distúrbio de linguagem tornou-se 

tecnicamente conhecido por afasia. As lesões, 

supuseram Broca e Wernicke, eram, pois, 

reveladoras de funções neurais de dois 

diferentes aspectos do processamento da 

linguagem em indivíduos normais. Suas 

propostas eram controversas e não havia 

qualquer pressa em subscrevê-las, mas o 

mundo acabou por lhe dar atenção. Com 

alguma relutância e muitas correções, essas 
propostas foram sendo gradualmente aceitas. 

(DAMÁSIO, 1998). 

 

Apesar de ser muito importante o estudo da 

topografia cerebral, Damásio (1998) afirma que: 

O problema (de determinar locais exatos para funções) 

agrava-se porque, embora a neuroanatomia preserve ciosamente 

relações topográficas entre seus componentes, existem graus 

consideráveis de variação topográfica individual que tornam os 

cérebros bastante mais diferentes do que carros da mesma marca. 
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Fase de transição (1930 a 1963) – Nesta segunda 

fase os psicólogos e educadores desenvolveram 

instrumentos e programas úteis para diagnóstico e 

recuperação de distúrbios manifestados pelas crianças na 

aprendizagem. 

A preocupação passou da fase do diagnóstico para a de 

recuperação, trazendo profissionais da psicologia e da 

educação para figurar junto com a área médica. 

Alguns conceitos psicanalíticos foram introduzindo-

se na área médica e modificando a visão dominante de 

doença mental, como também as concepções das causas das 

Dificuldades de Aprendizagem. O conceito de anomalias 

genéticas foram progressivamente sendo substituídas por 

instrumentos da Psicologia Clínica. 

 

No Brasil, a corrente psicanalítica foi 

divulgada por Arthur Ramos, médico formado 

pela Faculdade de Medicina da Bahia, que 

estudou os problemas de aprendizagem 

escolar. Suas obras foram durante muito 

tempo, o único trabalho empírico publicado no 

Brasil a respeito do assunto. (SCOZ, 1994). 

 

Busca-se um diagnóstico ligado a dimensão 

orgânica e de hereditariedade, embora segundo a autora 

supracitada comenta que Ramos, tenha tentado chamar 

atenção para relação adulto/criança. 

Na década de 60, segundo a autora supracitada, 

chega ao Brasil a abordagem psiconeurológica de 

desenvolvimento humano, que trouxe consigo noções de 

Disfunção Cerebral Mínima e de Dislexia. 

Muitos educadores, pedagogos, psicólogos 
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educacionais e psicopedagogos começaram a “chamar 

atenção para o peso das condições mais amplas da 

sociedade na determinação dos problemas de 

aprendizagens” (SCOZ, 1994). 
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CAPÍTULO II 
 

O ALUNO E A DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM 
 

 

Santos (2002) afirma que a aprendizagem é um 

processo global já que para o ser humano aprender é 

necessário um equilíbrio entre os aspectos motores, 

emocionais e mentais. É também um processo pessoal, pois 

acontece de forma individual e intransferível. O sujeito no 

processo de aprendizagem, não é apenas um receptor, pois a 

interpretação do significado é feita a partir de suas 

experiências. O processo de aprendizagem acontece a partir 

dos estímulos do meio dos sujeitos mediadores "o 

desenvolvimento do pensamento se revela uma conquista, 

que o provão eles requeiram, como tal, depende em alto 

grau das dimensões qualitativas da formação escolar" 

(MARTINS, 2013). 

As dificuldades de aprendizagem apresentam sinais 

na vida do aluno desde cedo devido a fatores cognitivos, 

psicológicos e ambientais e que, também, são confundidos 

com problemas comportamentais pelo fato da criança 

sentir-se desmotivada a aprender. São múltiplos os fatores 

que contribuem para dificuldades de aprendizagem 

irregularidades no funcionamento cerebral como: lesão 

cerebral, erros no desenvolvimento cerebral, desequilíbrios 

neuroquímicos e hereditariedade, são chamados de fatores 

biológicos, o desenvolvimento individual influenciado por 

família, escola e outros ambientes frequentados pela criança 

são fatores de ordem ambientais. 
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Embora as dificuldades de aprendizagem tenham 

uma base biológica com frequência e o ambiente que 

determina a gravidade do impacto das dificuldades, pois ao 

se fazer modificações, pode-se notar uma diferença no 

progresso educacional de uma criança com dificuldades de 

aprendizagem. Isso significa que embora, as dificuldades de 

aprendizagem. 

As dificuldades de aprendizagem devem ser levadas 

em conta, não como fracassos, mas como desafios a serem 

enfrentados, e ao se trabalhar essas dificuldades, trabalha-se 

respectivamente as dificuldades existentes na vida, dando 

oportunidade ao aluno de ser e de reconstruir-se enquanto 

ser humano e Indivíduo. 

O manejo das dificuldades de aprendizagem no 

ambiente escolar não se constitui em tarefa fácil, e muitas 

vezes, a alternativa dada envolve a colocação das crianças 

em programas especiais de ensino como o proposto para as 

salas de reforço ou de recuperação paralela, destinadas a 

alunos com dificuldades não superadas no cotidiano 

escolar. 

O fato de o aluno estar imerso em ambientes 

informadores facilita, mas não garante a aprendizagem, 

portanto é preciso que boas situações de aprendizagem 

sejam propostas e que a atuação do alfabetizador seja 

coerente com o momento. 

Muitas dificuldades de aprendizagem são 

decorrentes da metodologia inadequada, professores 

desmotivados e incompreensivos. A escola deve ser a 

segunda casa do indivíduo, um lugar onde ele possa se 

sentir bem e entre amigos, contar com a professora sempre 
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que precisar ou sempre que tiver um problema familiar 

(outra causa de dificuldades de aprendizagem) e manter 

contato com os outros membros da equipe escolar assim 

como a coordenação pedagógica. 

O professor é o mediador do processo 

ensino/aprendizagem, bem como protagonista na resolução 

e estudo das dificuldades de aprendizagem deve obter 

orientações específicas para que desenvolva um trabalho 

consciente e que promova o sucesso de todos os envolvidos 

no processo. 

Se o aluno se sente à vontade para conversar com o 

professor e lhe pedir opiniões ou mesmo ajuda é sinal de 

que as coisas andam bem na relação professor e aluno. 

Segundo Copetti (2005) torna-se necessário orientar 

o aluno, a família e o professor, para que juntos possam 

buscar direção para lidar com alunos que apresentam 

dificuldades ou que fogem ao padrão, buscando a 

intervenção de um profissional especializado. 

É fundamental que este aluno tenha uma estrutura 

familiar positiva de cooperação, alegria e motivação. Sendo 

necessário que sejam considerados com condições 

importantes, pois elas podem ser melhoradas fazendo-se 

mudanças em casa e no programa educacional da criança. 

Afirma Novaes (1986), que o indivíduo ao ingressar 

na escola já teve experiências relacionadas a diversas 

situações e irá reagir ao ambiente escolar de acordo com 

condicionamentos anteriores, sendo frequente encontrar 

crianças que não conseguem se adaptar ou mesmo ter um 

rendimento satisfatório em seus estudos, seja por ansiedade, 

tensões psíquicas ou falta de comprometimento. 
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Deve-se considerar também o fator emocional em 

que os alunos se encontram, partindo dos estudos de Piaget 

quanto à relação da cognição e do emocional. Ao observar 

que o aluno está distante de seus outros colegas de sala ou 

não está tendo um rendimento satisfatório, o professor 

deverá ser o motivador para que o processo ensino-

aprendizagem ocorra com resultados positivos, propondo 

atividades e métodos de ensino que aproximem a realidade 

de seus alunos ao que eles estão aprendendo em sala de aula 

e propiciem a eles algo que os estimulem a aprender. 

Assim, Smith e Strick (2001) afirma que as 

dificuldades de aprendizagem não estarão ligadas a um 

único distúrbio ou causa, mas a uma gama de problemas 

que podem afetar o desenvolvimento do aluno, e atrasos de 

desenvolvimento devem servir de alerta para os 

professores, no intuito de buscarem alternativas que 

proponham melhorias quanto ao desenvolvimento de seus 

alunos e os motivem no processo de ensino-aprendizagem. 

O contexto escolar propicia o conhecimento do 

novo, assim como a cultura que traz consigo. De acordo 

com Nucci (1997), é na família que se inicia o processo de 

aprendizagem, através de atividades da vida diária, a partir 

do uso de materiais escritos, juntamente como figurativas, 

disponíveis na casa é o estímulo para a criança no processo 

de aprendizagem. 

Na aprendizagem do aluno ele tem a sensação de 

que construiu, descobriu na forma de pessoa e agir. O aluno 

busca aprendizagem vista em aula e as informações que 

foram transmitidas, pois o aluno é um processo de ensino 
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aprendizagem que exige dedicação do pensar. Pois auxiliar 

o aluno na produção da aprendizagem, pois este constrói 

com a colaboração do professor. Quando bem conduzida 

permite a aprendizagem com ênfase no aprender nas aulas. 

É importante reconhecer que as dificuldades de 

aprendizagem podem estar ligadas a aspectos físicos 

(deficiência visual ou auditiva), emocionais (luto, separação 

dos Pais), familiares (brigas, falta de estímulo dos pais ao 

conhecimento), sociais (meio ambiente, cultura pobre, 

problemas financeiros) e aspectos escolares (professores 

mal preparados, falta de vínculo entre alunos e professor). 

Os alunos com dificuldade de aprendizagem podem 

apresentar problemas em uma área específica ou de uma 

forma global, isto significa dizer que há alunos com 

problemas em apenas uma área, enquanto outros em todas 

as atividades escolares (PAIN, 1985). 

Para entender o aluno está apresentando distúrbios 

de aprendizagem é preciso que se entenda todo o processo 

de vida da criança, ou seja, como é a sua interação 

intraescolar, quais são suas condições fora dos portões da 

escola, como está a sua autoestima, qual a sua história 

escolar, entre outras (MEDEIROS, 2003). 

Os alunos com dificuldades de aprendizagem, 

geralmente não conseguem um bom desempenho na vida 

escolar. A sua capacidade intelectual parece congelar 

fazendo com que o seu desempenho na escola seja 

inconsistente. Os alunos com dificuldades de aprendizagem 

podem manifestar comportamentos problemáticos, 

apresentarem problemas como: falta de atenção, distração, 

perca do interesse por novas atividades, deixar atividades 
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ou trabalhos inacabados, dificuldade para seguir instruções 

do professor, faltar às aulas. 

Gusmão (2001) aponta as dificuldades de 

aprendizagem como uma falha no processo da 

aprendizagem que ocasionou o não aproveitamento escolar. 

Refletindo não apenas em termos de falhas na 

aprendizagem, como também no ato de ensinar, essas 

dificuldades não se traduzem apenas em um problema 

próprio do sujeito aprendiz no que diz respeito a 

competências e potencialidades, mas sim em série de 

fatores que envolvem direta ou indiretamente o processo de 

ensino. 

Quando o aluno não consegue aprender começa a 

ficar desmotivado, perde o interesse pela escola, muitas 

vezes apresentam problemas comportamentais e também 

transtornos emocionais. Para Furtado (2007): 

 

Quando a aprendizagem não se desenvolve 

conforme o esperado para a criança, para os 

pais e para a escola ocorre a ‘dificuldade de 

aprendizagem’. E antes que a ‘bola de neve’ se 
desenvolva é necessário a identificação do 

problema, esforço, compreensão, colaboração 

e flexibilização de todas as partes envolvidas 

no processo: criança, pais, professores e 

orientadores. O que vemos são crianças 

desmotivadas, pais frustrados pressionando a 

criança e a escola. (FURTADO, 2007, p. 03). 

 

2.1 Dificuldades na leitura no ensino fundamental II 

 

O processo de leitura não se trata apenas de um 

produto final do processo escolar, mas sim, uma importante 
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conquista para o desenvolvimento de uma sociedade. O 

aluno, ao aprender a ler, começa a desenvolver melhor a 

linguagem tornando-se mais comunicativo, fazendo parte 

de um grupo social com vida e histórias individuais. 

 

A leitura é um processo no qual o leitor realiza 

um trabalho ativo de compreensão e 

interpretação de texto, a partir de seus 

objetivos, de seu conhecimento sobre o 
assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe 

sobre a linguagem e etc. não trata de extrair 

informações decodificando letra por letra, 

palavra por palavra. Trata-se de uma atividade 

que implica estratégia, de seleção, antecipação, 

inferência e verificação sem as quais não é 

possível proficiência. É o uso desses 

procedimentos que possibilita controlar o que 

vai ser lido, permitindo tomar decisões diante 

de dificuldades de compreensão, avançar na 

busca de esclarecimentos, validar no texto 

suposições feitas. 
(PARÂMETROS CURRICULARES DO 

ENSINO FUNDAMENTAL, 1998, p. 69). 

 

Fonseca (1984) relata que a linguagem conta com 

uma estrutura que abrange: fonologia, léxico, morfologia, 

semântica e sintaxe. Para Cruz (2009), a leitura é composta 

por dois elementos: a descodificação e a compreensão. A 

descodificação acontece através do reconhecimento e 

identificação das palavras, e a compreensão é um processo 

voltado para assimilação da informação escrita. 

Na descodificação destacam-se não só as formas de 

diferenciação e identificação das letras e palavras, como 

também a junção dos símbolos gráficos com os sons. As 

dificuldades que podem surgir neste processo são: os erros 
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na leitura de letras, erros na leitura de sílabas e palavras, 

leitura lenta e vacilações e repetições. Na compreensão da 

leitura, o que interessa é assimilar a mensagem grafada em 

um texto, a compreensão ocorre por meio dos processos de 

extração e organização da linguagem escrita (CRUZ, 2009). 

Citoler (1996) menciona que as dificuldades de 

aprendizagem na leitura podem ser resultantes de: 

problemas na descodificação; pobreza de vocabulário; falta 

de conhecimentos anteriores; problemas na memória; falta 

de táticas de captação; e confusão nas exigências da tarefa 

ou desinteresse. 

Lyon (2003) aponta quatro variáveis que podem 

interferir na aprendizagem da leitura, designadamente: 

déficits na consciência fonética e na forma de desenvolver o 

princípio alfabético; déficits na obtenção de estratégias de 

compreender a leitura e sua aplicação; déficits em 

desenvolver e manter a motivação para a leitura; e falta de 

preparação dos professores. 

As dificuldades na leitura ocorrem geralmente no 

reconhecimento e na compreensão da palavra escrita, o 

reconhecimento é o mais básico de todos os processos, ele é 

anterior à compreensão da palavra, portanto, esse transtorno 

pode ser apresentado por uma leitura oral lenta, com 

omissões, distorções e substituições de palavras, com 

interrupções, correções e bloqueios. (DOCKRELL; 

MCSHANE 1997). 

Há alunos que sentem dificuldades apenas no 

reconhecimento das palavras, e conseguem compreender uma 

explicação falada. Existem também crianças que sabem ler as 

palavras, mas sentem dificuldades para compreender o que foi 
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lido. E em casos extremos existem crianças que leem mal as 

palavras e sentem dificuldades tanto na compreensão oral, 

quanto na escrita (SÁNCHEZ MIGUEL; MARTÍNEZ 

MARTÍN, 1998). 

As dificuldades na leitura fazem com que o aluno 

sinta dificuldade em lembrar as palavras vistas antes, 

dificuldade em soletrar, perca do interesse por leitura, 

fazem contraversões de letras e palavras, têm vocabulário 

curto e uma memória visual pobre e problemas no 

processamento auditivo. 

A leitura é de fundamental importância para a 

obtenção de novas aprendizagens, é necessário observar 

com atenção os sinais de dificuldades neste elemento de 

formação de ideias e opiniões, tendo por finalidade de 

evitar dificuldades e comprometimentos das aprendizagens 

escolares (NIELSEN, 1999). 

Kleiman (2000) alertou o educador: 

 

A leitura se baseia no desejo e no prazer, não 

em uma atividade desagradável visando à 

decifração de palavras, que leva o aluno a 

caracterizar o ato de ler como difícil demais, 

inacessível, não fazendo sentido para o mesmo. 

Afinal, o sujeito conceber a leitura como um 

objeto de aprendizagem, que faça sentido a ele. 

 

Segundo Geraldi (2006), é “necessário resgatar na 

escola e trazer para dentro dela o que dela se exclui por 

princípio: o prazer de ler sem ter que apresentar ao 

professor e à escola o resultado desse prazer, que a própria 

leitura”. O ato de ler é efetuado para que sejam ampliados 

os limites do próprio conhecimento, de forma divertida e 
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descontraída. 

Geraldi (2006) assegurou que “o professor não deve 

visar à cobrança da leitura, dado que o que se busca é 

desenvolver o gosto pela leitura e não a capacidade de 

análise literária”. A avaliação do professor deve ser em um 

aspecto qualitativo, e não quantitativo, deve-se contar a 

progressão do aluno em relação à determinada leitura e não 

a quantidade de livros que ele lê em uma semana ou em um 

ano por exemplo. 

O papel do professor, no que tange à leitura, faz-se 

principalmente em forma de estímulo, deixando com o que 

o aluno tenha liberdade de escolha e se sinta capaz de ler o 

que gosta o que lhe dá prazer de maneira que o aluno não se 

sinta pressionado. Caso contrário, o desinteresse aloja-se. 

Silva (1986) diz que “um dos motivos para tal desinteresse, 

pode estar na escolha realizada pelo professor, exigindo que 

todos da turma leiam o mesmo título, sem opção de 

escolha, geralmente clássicos da literatura”. Nessa escolha 

que beneficia apenas um lado, nem sempre o que agrada o 

educador compatibiliza com o gosto do aluno. Silva (1986), 

afirma: 
 

É de competência do educador, entretanto, 

analisar a adequabilidade, o interesse e a 

motivação para a leitura. Assim, com tais 

critérios, assegura-se o sucesso do livro. 
Outras informações a respeito da obra ainda 

são relevantes; entre elas, o assunto abordado é 

adequado para a faixa etária e o nível de 

escolaridade, visto que não se deve ficar 

apenas com informações exteriores contidas no 

livro, mas saber e conhecer a melhor obra para 

a turma e até mesmo para a escola. (SILVA, 

1986). 
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Para que o ensino-aprendizado da leitura no ensino 

fundamental forme alunos leitores é necessário que o papel 

do educador seja de mediador do conhecimento. Por isso, 

para Geraldi: 

 

Não pode o professor usar a leitura para outros 

fins, como pretexto para desenvolver outra 

atividade: dramatizar uma narrativa, ilustrar 

uma estória, por exemplo. O tipo de leitura em 

que o intuito de ler por ler se faz gratuitamente, 

quebra tal paradigma tão alicerçado por 

professores no ensino fundamental. 

(GERALDI, 2006). 

 

Nesse processo do aluno-leitor com o texto, o 

professor é o expectador, apenas vê efetivar-se o processo de 

leitura em seu aluno, em algumas situações entra em cena e 

torna-se mediador, que sana as dúvidas que surgiram e ao 

mesmo tempo questiona ao longo do procedimento. O aluno 

deve ver tanto o educador, quanto o livro, uma referência em 

que possa buscar o conhecimento e sanar suas dúvidas. Os 

livros em vários momentos podem ajustar-se às experiências 

vividas do leitor. 

A leitura escolar no ensino fundamental precisa de 

planejamento, inquietações e desejos de alunos-leitores. É 

necessário comprometimento com o uso dos livros, 

favorecido pela ação do educador. Cabe destacar, por fim, 

quais finalidades a escola possui com relação à leitura e as 

dificuldades características ao educador e ao educando. 

Diante do exposto, foi possível propor caminhos para os 

profissionais que atuam com a leitura, respeitando as 

particularidades e auxiliando no processo de ensino-

aprendizado, de forma a obter o prazer advindo de forma 
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natural de cada aluno, como também a realização de uma 

leitura significativa. 

Para vencer as barreiras encontradas na aquisição do 

hábito da leitura nos alunos do ensino fundamental, ou seja, 

para tornar alunos do ensino fundamental sujeitos leitores, 

para desenvolver, além do que a competência, o apreço ou 

o compromisso frequente com a leitura, as instituições de 

ensino terão de estimulá-los internamente, pois adquirir o 

hábito de ler requer estímulo e engajamento. Dever-se fazê-

los acreditar que a leitura é algo atraente e estimulante, algo 

que, conquistado integralmente, dará independência e 

autossuficiência, como também necessitará transformá-los 

em seres confiantes, requisito para poderem se instigar a 

“compreender fazendo”. 

Essa é a percepção de ler que nas instituições de 

ensino e em qualquer outro lugar, que favorece o 

aprendizado de forma agradável e estimulante, que faz 

assimilar, desenvolver uma percepção crítica e extensa do 

mundo, dos seres e vida de cada um. O processo de leitura 

em si estabelece uma teia de conexões, interações 

significativas entre quem lê e quem escreve a que se 

acrescentam as ideias de uma ou de várias pessoas (autor, 

crítico, leitor) e o contexto em que todos se inserem. 

Além disso, resulta em conferência do 

conhecimento próprio, crítica e ou aceitação do que já foi 

dito. Depois de ler, independentemente do tipo, quando os 

questionamentos propostos pelo texto são respondidos, 

ocorre o entendimento. Só o ato da leitura desperta o 

interesse e desenvolve o diálogo entre texto e leitor, ou seja, 

concede compreensão. 
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2.2 Dificuldades na escrita 

 

A escrita é um elemento de comunicação muito 

importante para o processo de aprendizagem, ela exerce um 

papel eficaz na vida em sociedade, representando assim um 

elemento de fundamental relevância para a cidadania 

(SANTANA, 2007). 

Ajuriaguerra e Grajan (1995) afirmam que a escrita 

é resultante de uma aprendizagem que está ligada a diversos 

fatores e especialmente a adaptação afetiva na escola e da 

individualidade das crianças, entre os quais se podem 

mencionar o gosto pela escola, às relações entre a família e 

a escola. 

Ellis (1995) diz que a aprendizagem da escrita é 

precisa ser bem trabalhada, já que envolve o domínio de 

distintas habilidades, tanto no desenvolvimento motor, 

quanto nas habilidades ortográficas, e trata-se de um 

processo relacionado com o estilo de aprendizagem, por 

meio dos níveis estruturais. 

Para Cruz (1999), a escrita é determinada por quatro 

aspectos fundamentais: O primeiro aborda o processo 

construtivo, que consiste na elaboração, interpretação e 

construção do significado. O segundo processo enfatiza a 

necessidade do sujeito em agir de maneira ativa para 

aprender o conteúdo, desenvolvendo estratégias cognitivas 

e metacognitivas que podem ser utilizadas para resolver 

problemas. O terceiro trata-se do processo afetivo que 

engloba o desejo de escrever, a estabilidade emocional e o 

interesse pela aprendizagem; e o quarto aspecto são os 

fatores afetivo-motivacionais que estão relacionados ao 
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rendimento do aluno. 

Segundo Vygotsky (1991), as dificuldades na escrita 

é um problema que não significa falta de capacidade de 

uma criança, mas sim, um problema onde a mesma tem o 

desenvolvimento da escrita obstaculizado por algum tipo de 

déficit. O desenvolvimento pode estar qualitativamente 

diferente e não mais lento ou inferior ao das outras crianças. 

As dificuldades de aprendizagem na escrita para 

Escoriza Nieto (1998) é uma realidade que precisa ser 

analisada, e transformada enfocando a interação ativa e 

simultânea das características e a natureza dos três 

elementos básicos dos processos de ensino-aprendizagem: o 

sujeito que aprende, o professor que intermedia o processo 

de aprendizagem do aluno e os conteúdos que compõem o 

objeto de ensino aprendizagem, ou analisar os processos de 

interação aluno-professor-conteúdo como a unidade de 

análise mais conexa e relevante, referindo-se à explicação, 

diagnóstico e interferência nas dificuldades de 

aprendizagem. De acordo com Escoriza Nieto (1998), para 

que as dificuldades de aprendizagem possam ser avaliadas, 

precisam ser entendidos, não como atribuíveis às 

propriedades específicas (biológicas e cognitivas), e sim 

como conhecimentos cuja internalização pode exigir, em 

determinadas crianças, ajudas educativas individualizadas, 

diversificadas e diagnosticadas nos processos de influência 

educativa. 

Os problemas na escrita são relativos às dificuldades 

no desenvolvimento das habilidades da escrita (disgrafia) e, 

pode ir desde erros na soletração até erros na sintaxe, 

estruturação ou pontuação das frases, ou na organização de 
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parágrafos (GARCÍA, 1998). 

Existem alunos com boa capacidade de expressão 

oral, mas com dificuldades para escrever as palavras 

(disgrafia); alunos que conseguem expressarem-se 

oralmente com dificuldade e escrevem, também, as palavras 

de modo deficitário, e indivíduos que escrevem bem as 

palavras; mas se expressam mal (SÁNCHEZ MIGUEL; 

MARTÍNEZ MARTÍN, 1998). 

O desenvolvimento da aprendizagem trouxe consigo 

uma série de controvérsias entre teorias e conceitos 

relacionados a todas as áreas que procuram “desvendar” o 

processo do aprender, apesar do termo aprendizagem ser 

familiar, existem várias definições envolvendo aspectos 

diversos. 

Para esta pesquisa destaca-se a aprendizagem como 

sendo um processo evolutivo e constante, como citado por 

Ciasca (2003). A autora relaciona como comportamentos 

principais da aprendizagem prestar atenção, compreender, 

aceitar, reter, transferir e agir como alguns dos 

componentes principais da aprendizagem. 

 

Assim, a informação captada é submetida a 

contínuo processamento e elaboração, que 

funciona em níveis cada vez mais complexos e 
profundos, desde a extração das características 

sensoriais, a interpretação do significado até, 

finamente, a emissão da resposta. (CIASCA, 

2003). 

 

No processo de aprendizagem, não é apenas um 

receptor, pois a interpretação do significado é feita a partir 

de suas experiências e impressões, que definirão sua 
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resposta diante do que é aprendido. As aprendizagens 

ocorrem com influência do contexto histórico em que se 

está inserido, ou ainda, deixa-se influenciar pelas outras 

experiências já adquiridas. 

 

Tanto na visão neurológica como em diversas 

correntes psicológicas, a aprendizagem, 

enquanto constructo teórico, apresenta pontos 

comuns e com significados intrínsecos, que 

convergem para o fato de que tudo aquilo que 

se sabe, o homem deve aprendê-lo, ou seja, a 

criança nasce em um mundo com passado, em 

um grupo social que irá transmitir-lhes seus 

costumes, sua linguagem e todo o 

conhecimento deverá ser adquirido fragmento 
por fragmento, misturados a outras 

experiências pessoais que se desenvolverão 

progressivamente, envolvendo suas relações 

com o mundo que a cerca. (CIASCA, 2003, p. 

21). 

 

Os conteúdos ensinados se misturam às experiências 

pessoais de cada indivíduo, em uma sala de aula, cada 

criança terá suas experiências, suas aprendizagens 

anteriores à vida escolar, que de certa forma, influenciaram 

na aprendizagem, principalmente no interesse em aprender 

o que se relaciona com suas experiências, isso faz com que 

cada forma de aprender mude. Mello (2004) apresenta o 

pressuposto de que a abordagem histórica cultural que o ser 

humano não nasce humano, mas aprende a ser. Essa 

aprendizagem ocorre com as outras pessoas, com as 

experiências, com o momento histórico e a cultura em que 

se vive. 

Segundo Martins (2013), para a psicologia histórico-
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cultural o homem é um ser social, seu desenvolvimento 

acontece por meio da atividade que o vincula a natureza. O 

ser, a princípio, não dispõe de propriedades que o 

caracterizam como ser humano. Para Saviani (2003 apud 

MARTINS, 2013), a natureza humana não é dada ao 

homem, mas é produzida pelo mesmo, assim, o 

desenvolvimento do homem se dá por meio das relações. 

 

Para a teoria histórico-cultural, a criança nasce 

com uma única potencialidade, a 

potencialidade para aprender potencialidades; 

com uma única aptidão, a aptidão para 

aprender aptidões; com uma única capacidade, 

a capacidade ilimitada de aprender e, nesse 
processo desenvolver sua inteligência que se 

constitui mediante a linguagem oral, a atenção, 

a memória, o pensamento, o controle da 

própria conduta, a linguagem escrita, o 

desenho, o cálculo e sua personalidade a 

autoestima, os valores morais e éticos, a 

afetividade. (MELLO, 2004, p.136). 

 

Aprendizagem depende do meio em que se está 

inserido, dos estímulos que se tem, sendo a aprendizagem 

influenciada por fatores sociais e culturais que nos cercam. 

De acordo com a psicologia histórico-cultural, o 

desenvolvimento se dá pela aprendizagem, é ela que 

antecede, possibilita e o impulsiona, sem situações que 

permitam aprendizado o desenvolvimento fica impedido, 

“com a concepção de ser humano da teoria histórico-

cultural, vamos percebendo uma de suas teses principais: o 

processo de desenvolvimento resulta do processo de 

aprendizagem” (MELLO 2004). 

Para a autora, a aprendizagem na perspectiva sócio 
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histórica, resulta da internalização de processos externos, 

antes de se tornarem internas ao indivíduo precisam ser 

vivenciadas, não se desenvolve espontaneamente, são 

experimentadas inicialmente sob a forma de atividade Inter 

psíquica (entre pessoas) antes de assumirem a forma de 

atividade intrapsíquica (dentro da pessoa), sendo então a ação 

do educador de suma importância para dirigir 

intencionalmente o processo educativo.  
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CAPÍTULO III 
 

O PROFESSOR FRENTE A ALUNOS COM 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 

 

O trabalho do professor é ajudar intervindo diante 

das dificuldades que se apresentam durante o processo da 

aprendizagem. Ensinando a aprender são tipos pelo desejo 

pela paixão. Ao incentivar os alunos para a reflexão crítica 

dos conteúdos propostos pelo professor é necessário que 

haja uma troca de conhecimentos e vivências entre 

professor e aluno para o processo de aquisição e novos 

conhecimentos. 

A relação entre professor e aluno, aliada a um 

ensino que envolve o diálogo entre as duas partes, é de 

suma importância. Ressalta Freire (1980): “o diálogo é um 

encontro no qual a reflexão e ação, inseparáveis daqueles 

que dialogam, orienta-se para o mundo que é preciso 

transformar e humanizar.” O diálogo será um fator 

indispensável para o professor estar próximo aos seus 

alunos. Ainda com Freire (1980), o diálogo é uma relação 

horizontal, nutre-se de amor, humildade, esperança, fé e 

confiança. É possível notar que o diálogo e o fator afetivo 

estão muitos próximos, segundo o autor e ambos 

contribuem para o resultado do sucesso no ensino-

aprendizagem dos alunos. Quando há em sala de aula o 

desafeto o mesmo a desconfiança entre o aluno e o 

professor, já se cria uma barreira para a aquisição do 
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conhecimento. 

 

É importante ressaltar que cada criança é única, 

apresentando características peculiares no processo ensino-

aprendizagem. Cada uma possui seu estilo, seu tempo e sua 

história. 

Importante que o professor não se preocupe somente 

com conhecimento através de absorção de informações, mas 

também com o processo de construção da cidadania do aluno, 

o professor será o mediador entre os conteúdos de 

aprendizagem e das atividades construtivas da assimilação. 

Assim, afirma Morales (2000) que, como somos pessoas 

diferentes, também devemos ver o papel do professor de 

maneira diferente e não limitado apenas a condutas 

acadêmicas como explicar, esclarecer, corrigir, examinar. A 

relação entre o professor e o aluno será satisfatória quando o 

professor realmente estiver ciente de sua função de educador, 

motivador e facilitador do ensino-aprendizagem, de modo que 

saiba ouvir, conduzir, observar as necessidades dos seus 

alunos conduzindo-os para um aprendizado que forma 

cidadãos críticos e participantes ativos na sociedade em que 

vivem com direitos e deveres a cumprirem. 

As crianças precisam de incentivos e apoio para que 

elas creiam nas suas possibilidades, de acordo com 

(SMITH; STRICK, 2001), para que essas crianças não 

percam o interesse pela aprendizagem, sendo que o foco 

principal deve ser a autoestima da criança para que esta não 

tenha o desejo de desistir. 

No entanto, não existe uma fórmula exata para 

resolver os problemas, que são diferentes para cada aluno, 

mas sim metodologias diferenciadas que respondam às 
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necessidades de cada criança. Cada educando tem uma 

realidade diferente, consequentemente é necessário que se 

conheça a realidade do aluno em questão, pois esta pode ser 

agravante no seu rendimento escolar. 

A compreensão do papel do professor no 

desenvolvimento dos seres humanos, partilhado por Freire 

(1974), baseado na preocupação com o desenvolvimento 

integral das pessoas. É dever do professor assegurar um 

ambiente dentro do qual os alunos possam reconhecer e 

refletir sobre suas próprias ideias aceitar que outras pessoas 

expressem ponto de vista diferentes dos seus, mas válidos e 

avaliando suas ideias. Desenvolver o respeito pelos outros e 

a capacidade de dialogar é um aspecto fundamental do 

pensamento Taylor (1993). Pois é importante para os alunos 

discutir ideias e suas aprendizagens, estimulando os alunos 

a refletir sobre suas ações. 

Cabe ao professor ser criativo e transformar para 

ajudar seus alunos com suas dificuldades de aprendizagem 

com compromisso de apoiar no contexto de sala de aula. 

Freire (1977) diz, nós deveríamos não importar ideias, mas 

recriá-las. Dessa forma, um ensino não poderia ser 

entendido com receitas prontas a serem seguidas, mas como 

sugestões a serem examinados pelo professor. A partir deste 

momento o aluno é capaz de criar o conhecimento do 

ensino aprendizagem em diversos meios, pois propicia uma 

interação e constrói seu próprio caminho. 

Entretanto, o professor assume do seu verdadeiro 

compromisso encarar o caminho do aprender e ensinar, pois 

ensinar é uma responsabilidade que precisa ser trabalhada e 

desenvolvida. 
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Segundo Freire (1993), “não existe ensinar sem 

aprender e com isto eu quero dizer mais do que diria se 

dissesse que o ato de ensinar exige a existência de quem 

ensina e de quem aprende”, essa necessidade da existência 

de quem ensina e de quem aprende é fator importante no 

processo educacional, pois é através dessa consciência que 

ambos, educador e aluno constroem vínculos indispensáveis 

para a aprendizagem. 

As dificuldades de aprendizagem se perpetuam 

porque a criança constrói uma baixa autoestima e fica 

desmotivada para as atividades escolares (MEDEIROS; 

LOUREIRO; LINHARES; MARTURANO, 2000) sabendo 

disso, cabe ao professor auxiliar o aluno no 

desenvolvimento de uma autoestima elevada e motivá-lo 

nas atividades escolares. 

Aspecto bastante complexo da área diz respeito a 

atuação junto a pessoas com esta queixa. A mudança de 

uma visão médica para uma educacional na orientação das 

mesmas é um fato que, cada vez mais vem ocorrendo e 

sendo defendida. Assim, professores e clínicos veem-se 

envolvidos na necessidade de se engajar em um processo 

complexo e multivariado de compreensão das 

características, e de tomadas de decisões quando em 

interação com estas crianças visando sua melhora. 

A importância, em termos psicológicos, de se 

focalizar aqui o aspecto interacional está neste fato e na 

compreensão de que é através desse processo de relações 

que são construídas a autoimagem, e o autoconceito de cada 

pessoa, e é também através dessas relações que se 

estabelece um funcionamento cognitivo independente. 
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“Qualquer função do desenvolvimento cultural da criança 

aparece em dois planos: primeiro no plano social, entre as 

pessoas num contexto comunicativo/interacional, e depois 

no plano intrapsicológico” (VYGOTSKY, 1984). 

A criança com dificuldades de aprendizagem a 

discussão do processo interacional entre orientador-

aprendiz é extremamente importante visto as características 

psicológicas e comportamentais que tais crianças podem 

apresentar ou desenvolver. 

Qualquer que seja a causa da dificuldade de 

aprendizagem de forma geral, a criança que falha em 

conseguir acompanhar o sistema instrucional rotineiro, 

desenvolvido em sala de aula, é possível de adquirir 

sentimentos e cognições negativas sobre as atividades 

escolares. Os sentimentos podem incluir medo, frustração, 

raiva, atitudes negativas perante si mesma e a escola, 

levando a comportamentos de passividade, apatia, agressão, 

comportamentos as vezes muito distantes de outros 

exibidos pela mesma criança, em outras situações de vida 

diária. Esta criança vai também formando, ao longo de suas 

experiências escolares, concepções sobre o universo 

escolar. 

Conforme aponta Marturano (1997): 

 

Tais noções, decorrentes da prática e atitudes 

vigentes na escola dizem respeito a temas 

como: significado e avaliação do erro, o 

conhecimento como propriedade do professor, 

a promoção de série como objetivo último, a 

valorização de condutas reprodutoras em 

detrimento da curiosidade ativa. 
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Além de concepções sobre seu próprio desempenho 

como inadequado e de si própria como incapaz gerando 

expectativas de falha e desvalorização de oportunidades de 

aprendizagem acadêmica e, consequentemente, 

comportamentos de esquiva à escola, ao professor e à 

tarefa. 

Tais sentimentos e concepções, é claro, 

desenvolvem-se concomitantemente e são, na maioria das 

vezes, decorrentes do processo de interação que se 

estabelece em sala de aula aparecendo aí a figura do 

professor como mantenedora ou mesmo geradora desta 

situação. Observações do que acontece, comumente, em 

sala de aula permitem evidenciar que estas crianças são 

percebidas em geral como incapazes, desagradáveis e 

perturbadoras, recebendo comunicações negativas e 

punições frequentes ou então atitudes de rejeição e falta de 

oportunidades para participação. 

O processo de interação professor-aluno que se 

estabelece em sala de aula é inadequado e perpetuador das 

condições dessas crianças podendo ser descrito da seguinte 

forma: o professor percebe características dessas crianças 

não condizentes com suas exigências, desenvolve 

expectativas a respeito das mesmas e age em função destas 

expectativas cristalizando os comportamentos que detectou. 

Verifica-se que não há, geralmente, uma 

preocupação em considerar as possibilidades destas 

crianças, em verificar suas dificuldades ou se produzir 

mudanças de ação e dar outras oportunidades a elas na 

tentativa de quebrar o círculo vicioso que se forma. Ficam, 

assim, contextualizados no processo interacional professor-
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alunos, os sentimentos e as concepções a que se refere. 

É importante salientar que não se quer aqui apontar 

o professor como agindo deliberadamente no sentido de 

produzir tal situação. Tem-se conhecimento de que o 

problema é complexo e já se observa vários professores 

buscando solucionar dificuldades que notam em suas salas 

de aula. O que parece ocorrer é: a) uma crença, 

erroneamente difundida, de que a criança que não consegue 

aprender é portadora de um déficit ou tem problemas 

advindos de casa estando, assim, o problema fora da 

competência do professor, b) o desconhecimento deste 

profissional em saber como lidar com a diversidade dos 

alunos em sala de aula e com os problemas que detecta. 

Aqui inúmeros assuntos poderiam ser levantados, 

relacionados, mais especificamente, por exemplo, à 

formação dos professores, às suas condições de trabalho, à 

valorização do seu papel profissional; no entanto, não se 

detém nestas análises, embora considera-se que todos estes 

aspectos influenciam e têm relação com o que ocorre em 

sala de aula. 

Sobre dificuldade de aprendizagem é prevenir o 

fracasso escolar de alunos que desde a escolarização 

acabam sendo rotuladas como aquelas que não aprendem, 

levando-os ao abandono escolar. Essa discussão deve 

envolver todos que fazem parte do contexto escolar, 

auxiliando os profissionais envolvidos na criação de novos 

métodos e alternativas que contribuem na superação das 

dificuldades. 

A proposta desta pesquisa é identificar a percepção 

dos professores sobre as dificuldades de aprendizagem. 
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Para um melhor entendimento sobre as dificuldades de 

aprendizagem opta-se por uma pesquisa de revisão de 

literatura que irá explorar a atuação da psicologia 

educacional nesta temática através de publicações na área 

da psicologia e da educação. Além de questionário com os 

professores do ensino fundamental II, para investigar 

fatores relacionados à demanda. 

Compreende-se que o processo de aprendizagem 

nem sempre é linear, portanto podem aparecer muitas 

dificuldades que necessitam de atenção, avaliação 

cuidadosa ou outras formas de intervenção que serão 

discutidas ao longo do trabalho. 

No cotidiano das escolas, cada vez mais se retrata as 

dificuldades de aprendizagem e com isso discute-se a 

importância da Psicologia Educacional aplicada a esse 

contexto de forma que possa contribuir tanto na qualidade 

de ensino, quanto no fenômeno da evasão escolar. 

O tema desenvolvido tenha sido muito discutido na 

atualidade, ainda há dúvidas de quais caminhos deve-se 

seguir diante de essa demanda cada vez maior. A 

dificuldade de aprendizagem é hoje uma das principais 

queixas das escolas, com um aumento da patologização do 

aprender, muitas vezes sem que haja uma investigação em 

todo o meio que cerca o aluno e sem tentativas de novas 

alternativas de ensino. 

A dificuldade de aprendizagem precisa de uma 

atenção especial para não ser vista como algo patológico, 

colocando assim a responsabilidade sobre o aluno, mas que 

envolva todos os contextos que de fato estão “contribuindo” 

na dificuldade de aprendizagem. Conhecer as possibilidades 
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de atuação das escolas que apresentam queixas de 

dificuldade de aprendizagem, contextualizar o sujeito e as 

formas pelas quais os educadores podem aperfeiçoar seus 

métodos de ensino na mediação com seus alunos. Piaget 

(1974) afirma que a aprendizagem é um processo de 

desenvolvimento intelectual, que se dá por meio das 

estruturas de pensamento e está estritamente relacionada à 

ação do sujeito sobre o meio, partindo do princípio de 

interação de Vygotsky, e acontece em etapas: assimilação, 

acomodação e equilibração. 

A assimilação é definida como um mecanismo de 

incorporação das particularidades, qualidades dos objetos 

aos esquemas ou estruturas intelectuais que o sujeito dispõe 

em certo momento. A acomodação se refere ao mecanismo 

complementar em que os esquemas ou estruturas do sujeito 

devem se ajustar às propriedades e às particularidades do 

objeto. A equilibração é o processo geral em que o 

indivíduo deve compensar ativamente as perturbações que o 

meio oferece, ou seja, obstáculos, dificuldades encontradas, 

resistências do objeto a ser assimilado. 

O desenvolvimento intelectual da criança, Piaget 

afirma que este provém de "uma equilibração progressiva, 

uma passagem contínua de um estado de menos equilíbrio 

para um estado de equilíbrio superior". Cada estágio de 

desenvolvimento constitui, portanto, uma forma particular 

de equilíbrio e a sequência da evolução mental caracteriza 

uma equilibração sempre completa. 

Piaget (1974) apresenta uma distinção entre 

aprendizagem no sentido estrito e aprendizagem no sentido 

amplo. No primeiro caso, aprendizagem compreende o 
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conhecimento adquirido por meio da experiência, enquanto 

que, no sentido amplo, a aprendizagem é um processo 

adaptativo que vai se desenvolvendo no tempo e que se 

confunde com o próprio desenvolvimento. Ocorre pela ação 

da experiência do sujeito e do processo de equilibração. 

Nesta última concepção, a aprendizagem não parte 

do zero, mas de esquemas anteriores. Assim, o 

conhecimento adquirido por aprendizagem no sentido 

estrito é o resultado de uma organização dos esquemas que 

o sujeito adquiriu na aprendizagem no sentido amplo, ou 

seja, no seu desenvolvimento. 

Daí se dizer que, se o aluno apresenta dificuldades 

para aprender determinado conteúdo trabalhado em sala de 

aula, possivelmente não houve aprendizagem em outro 

estágio, com um conhecimento anterior, necessário para a 

aprendizagem posterior, seguinte, que ora não acontece. 

Vygotsky (1991) a aprendizagem ocorre sob níveis 

de desenvolvimento. Segundo o teórico, existem dois níveis 

de desenvolvimento: o real, que exprime o desempenho da 

criança ao realizar suas tarefas sem ajuda de ninguém e o 

potencial, aquele alcançado quando a criança recebe ajuda 

de alguém. 

De acordo com a abordagem vygotskyana, 

Maturano afirmam que o nível de desenvolvimento real 

relaciona-se ao desenvolvimento do intelecto, às funções já 

amadurecidas da criança; e o desenvolvimento potencial, às 

suas realizações assistidas, ou seja, o que está delineado 

para o futuro, o que está em processo de maturação. 

Entre estes níveis existe a zona de desenvolvimento, 

que segundo Vygotsky seria então: a distância entre o nível 
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de desenvolvimento real, que se costuma determinar por 

meio da solução independente de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado pela solução de 

problemas sob a orientação de um adulto ou em 

colaboração de companheiros mais capazes Os estudos 

mostram que o fornecimento de suporte temporário e de 

assistência regulada ao desempenho da criança é a 

possibilidade de melhores condições para resolução de 

problemas e tarefas. O resultado alcançado é o desempenho 

potencial, aquele que vai além do desempenho real. 

 

Segundo Fonseca, a aprendizagem é uma 

função do cérebro. A aprendizagem satisfatória 

se dá quando determinadas condições de 

integridade estão presentes, tais como: funções 

do sistema nervoso periférico, funções do 

sistema nervoso central, sendo que os fatores 

psicológicos também são essenciais Stevanato 
(2003). 

 

Vários estudos têm assegurado que os dois 

hemisférios do cérebro trabalham em conjunto. Ainda de 

acordo com Fonseca, o hemisfério esquerdo é responsável 

pelas funções de análise, organização, seriação, atenção 

auditiva, fluência verbal, regulação dos comportamentos 

pela fala, praxias, raciocínio verbal, vocabulário, cálculo, 

leitura e escrita. É o hemisfério dominante da linguagem e 

das funções psicolinguísticas. O hemisfério direito é 

responsável pelas funções de síntese, organização, processo 

emocional, atenção visual, memória visual de objetos e 

figuras. O hemisfério direito processa os conteúdos não-

verbais, como as experiências, as atividades de vida diária, 
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a imagem das orientações espaço-temporais e as atividades 

interpessoais. O autor refere que para que uma criança 

aprenda é necessário que se respeitem várias integridades, 

como o desenvolvimento perceptivo-motor, perceptivo e 

cognitivo, e a maturação neurobiológica, além de inúmeros 

aspectos psicossociais, como: oportunidades de 

experiências, exploração de objetos e brinquedos, 

assistência médica, nível cultural. 

Segundo Souza, os fatores relacionados ao sucesso e 

ao fracasso acadêmico se dividem em três variáveis 

interligadas, denominadas de ambiental, psicológica e 

metodológica. O contexto ambiental engloba fatores 

relativos ao nível socioeconômico e suas relações com 

ocupação dos pais, número de filhos, escolaridade dos pais. 

Esse contexto é o mais amplo em que vive o indivíduo. O 

contexto psicológico refere-se aos fatores envolvidos na 

organização familiar, ordem de nascimento dos filhos, nível 

de expectativa e as relações desses fatores são respostas 

como ansiedade, agressão, autoestima, atitudes de 

desatenção, isolamento, não concentração. O contexto 

metodológico engloba o que é ensinado nas escolas e sua 

relação com valores como pertinência e significado, com o 

fator professor e com o processo de avaliação em suas 

várias acepções e modalidades Stevanato (2003). 

A autora ressalta que, em consequência do fracasso 

escolar, devido à inadequação para a aprendizagem, a 

criança é envolvida por sentimentos de inferioridade, 

frustração e perturbação emocional, o que torna sua 

autoimagem anulada, principalmente se este sentimento já 

fora instalado no seu ambiente de origem. Se o clima 
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dominante no lar é de tensões e preocupações constantes, 

provavelmente a criança se tornará uma criança tensa, com 

tendência a aumentar a proporção dos pequenos fracassos e 

preceitos próprios da contingência da vida humana. Se o 

clima é autoritário, onde os pais estão sempre certos e as 

crianças sempre erradas, a criança pode se tornar 

acovardada e submissa com professores, e dominadora, 

hostil com crianças mais jovens que ela, ou pode revoltar-se 

contra qualquer tipo de autoridade. Se o clima emocional 

do lar é acolhedor e permite a livre expressão emocional da 

criança, ela tenderá a reagir com seus sentimentos, 

positivos ou negativos, livremente. 

As dificuldades de aprendizagem, desassociada das 

deficiências, referem-se, conforme explicam Stefanini e 

Cruz (2006) a alguma desordem na aprendizagem geral da 

criança, provém de fatores reversíveis e normalmente não 

têm causas orgânicas, por isso ser assunto de interesse da 

Psicologia Educacional. 

 

3.1 O professor na sala de aula 

 

Piaget (1974) indica a necessidade de serem 

considerados pelos professores os diferentes níveis do 

desenvolvimento do aluno e as possibilidades de priorizar 

situações que signifiquem melhores experiências para os 

alunos, tornando a experiência escolar um fator 

significativo para o desenvolvimento cognitivo. 

Seguindo esta linha de pensamento, Goldenberg 

(2000) cada aluno dentro de sua individualidade apresenta 

rendimento diferente, e isso deve ser respeitado, 
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objetivando-se que o aluno aprenda o máximo possível e 

que se possa repensar o processo a fim de atender todas as 

diferenças individuais. É fundamental que fique bem claro 

que estas diferenças não devem ser pensadas apenas no que 

diz respeito ao cognitivo ou psicológico, mas também no 

que diz respeito aos aspectos de natureza socioeconômica e 

cultural, que possuem fatores diretamente implicados nas 

condições do aluno e com relações fundamentais com o 

processo ensino aprendizagem. 

No que se refere à postura do professor diante dos 

conteúdos escolares, Macedo (1994) esclarece que o 

docente deve conhecer bem a matéria que ensina, pois 

assim, ele conseguirá transmitir e avaliar corretamente a 

disciplina. Ao dominar o conteúdo, o professor terá 

condições para discutir melhor com a criança, podendo 

localizar na história da ciência o ponto correspondente ao 

pensamento dela, de modo a formular hipóteses, fazer 

perguntas “inteligentes” e sistematizar conteúdos quando 

necessário. 

É de extrema importância que o professor conheça 

seu aluno, saiba dados sobre sua realidade, sua família, que 

perceba e respeite as diferenças entre esses alunos em sala, 

tendo a sensibilidade para observar as dificuldades de 

alguns alunos e conseguir trabalhar essas dificuldades sem 

que o aluno se sinta diferente ou menos capaz que os 

demais. Ao conhecer seu aluno, o professor será capaz de 

melhor distinguir as diferenças em sala, podendo adaptar 

certas atividades, como por exemplo, trabalhar em grupo, 

colocando alunos com maior rendimento para auxiliar 

aqueles com dificuldades, objetivando sempre que os 
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alunos aproveitem ao máximo do que está sendo ensinado. 

Ao compreender e respeitar seu aluno, o professor 

terá maiores chances ao observar quando surgir uma 

dificuldade de aprendizagem e talvez consiga distinguir 

entre uma dificuldade de aprendizagem real e um problema 

ou dificuldade de seu aluno, relacionado ao conteúdo ou ao 

método. 

Segundo Davis (1994), quem ensina precisa 

incentivar os alunos a relacionarem o que foi aprendido na 

escola com outras experiências fora dela, e a propor outros 

temas e problemas que considerem relevantes. Aceitar 

como ponto de partida as preferências, rejeições, estado de 

ânimo dos alunos, possibilita ao professor criar condições 

para uma melhor compreensão de tais sentimentos no 

conjunto da situação e a resolução daqueles que são 

obstáculos à construção dos conhecimentos. O professor 

reconheça seu aluno como capaz e inteligente e perceba-se 

também como participante desse diálogo, trazendo seu 

conhecimento de mundo para a troca, como forma de 

possibilitar que o aluno vá além de seus limites. 

Acredita-se que quanto mais o aluno confiar, se 

sentir apoiado e respeitado pelo professor, mais ele 

demonstrará suas dúvidas e dificuldades, não se negando ou 

escondendo seus problemas. E o professor, poderá sentir-se 

mais confiante e capaz no desenvolvimento de seu trabalho, 

pois contará com a verdade e transparência no 

relacionamento com seus alunos, pois esses terão a 

liberdade de não apenas expor suas dúvidas, mas 

demonstrarem quando o método ou atividade utilizada pelo 

professor não estiver atingido o objetivo proposto por ele. 
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Antes de ingressar na escola já desenvolveu 

hipóteses e construiu um conhecimento sobre o mundo, 

seus conhecimentos foram assimilados espontaneamente 

através de sua experiência cotidiana, da família, amigos, 

vizinhos e dos meios de comunicação. Neste sentido, a 

distância de informação que separa um grupo social, como 

do aluno que tem pais leitores, contato direto e constante 

com a escrita, daquela que nunca pegou num livro, não 

podem ser atribuídos a fatores puramente cognitivos. 

Para Ferreiro (1981) essa distância diferença 

diminui quando está em jogo o raciocínio do aluno, mas 

aumenta quando se necessita contar com informação 

precisa do meio. Mesmo assim, não se pode atribuir uma 

dificuldade na leitura e escrita à fatores como a pobreza ou 

a falta de contato direto com a escrita, pois esses fatores 

não impedem o aprendizado. 

Assim como Piaget (2002), que elaborou um 

“quadro” dos períodos do desenvolvimento cognitivo, 

Ferreiro (1981) também definem hipóteses de leitura e 

escrita pelas quais os alunos passam até estarem 

alfabetizadas, pois durante a aprendizagem o aluno constrói 

hipóteses, vai testando, construindo e reconstruindo seu 

conhecimento. 

De certa maneira, aprender é para ele ter de 

reconstruir suas ideias lógicas a partir do confronto com a 

realidade. É função, portanto, da escola, dar continuidade, 

agora de forma sistematizada, a esse processo que vem se 

realizando naturalmente, por meio do qual o aluno vem 

tomando contato de outros conhecimentos, pelas diversas 

práticas sociais que participa. A pesquisa de Gontijo (2001) 



- 61 - 

aponta três aspectos para os quais os professores devem 

estar atentos. Em primeiro lugar os professores necessitam 

avaliar a importância de sua atuação na sala de aula, em 

segundo, o professor que atua diretamente com o aluno 

deve estar atento aos esforços dele, em terceiro, as relações 

que são construídas em sala de aula, pois o diálogo que o 

aluno estabelece com os colegas e como o professor é 

essencial para que ocorra aprendizagem. Em relação a este 

último aspecto apontado por Gontijo, as relações que são 

construídas em sala de aula, podem-se enfatizar o quanto é 

importante a qualidade da relação estabelecida entre o 

professor e o aluno, pois sendo esta relação na confiança e 

respeito, o aluno certamente não temerá o erro. 

Por outro lado, se a relação for baseada no medo, o 

aluno poderá não conseguir progredir no desenvolvimento de 

sua aprendizagem, pois terá medo, se sentirá insegura ao fazer 

perguntas ao professor ou em tirar dúvidas. No dizer de 

Macedo (1994), a partir do momento em que o professor está 

familiarizado com os meios pelos quais seus alunos 

raciocinam, isto é, familiarizado com a linha de raciocínio 

deles, ele terá condições de melhor organizar a situação de 

aprendizagem e de interagir com seus alunos, o que contribui 

para um bom relacionamento com a classe. 

O professor, frente a estes desafios, deverá ser bem 

preparado por meio de capacitações, como também ser 

incentivado a pesquisar para que, na prática, possa encarar as 

possíveis situações, com a competência necessária para 

reconhecer as dificuldades de aprendizagem desenvolvidas 

dentro ou fora da escola. Para que possa ajudar tanto os 

alunos, em suas necessidades escolares, quanto os seus 

familiares, é preciso garantir-lhes o direito à informação e 
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ao apoio, indispensáveis ao bom desenvolvimento das 

relações humanas, assim como a orientação e o 

encaminhamento aos locais com atendimento especializado, 

quando necessário. 

Assim, é muito importante que todos os educadores 

saibam o que é dificuldade. Com a devida orientação, o aluno 

conseguirá ser bem-sucedido em classe. Se, na escolar o 

aluno apresentar dificuldades de aprendizagem será 

necessário o acompanhamento adequado, para que ela 

possa prosseguir seus estudos junto com os demais colegas 

e não tenha prejuízos emocionais e de aprendizado. 

Ler para aprender é fundamental para qualquer 

componente curricular da escola. Por meio dessa 

capacidade, a leitura envolve a atividade de ler para 

compreender, determinando que o aluno aprenda a 

concentrar-se na seleção de informações relevantes no 

texto, utilizando táticas de aprendizagem. O aluno com 

dificuldades de aprendizagem precisa de mais horas de 

ensino. O ideal é que o professor planeje as aulas para que 

os métodos de ensino sejam adequados, em razão dos 

obstáculos encontrados pelo aluno em sua aprendizagem. 

É essencial que o professor saiba diagnosticar e avaliar 

as falhas de escrita cometidas por seus alunos, aproveitando-as 

como etapas de saber já atingido e ainda ter que atingir. Ele só 

deve propor ao aluno atividades compatíveis com as etapas de 

conhecimentos atingidos. O método da escola pode dificultar a 

aprendizagem de um aluno. Por isso o professor deve ter 

capacidade de identificar o melhor método para o aluno com 

modificação metodológica dentro da sala de aula, dando 

chance para que o aluno escolha o que vai ler ou escrever, mas 
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colocando limites na atividade. 

Desta maneira, estará motivando e estimulando o 

aluno, para que cresça em seu aprendizado, dar uma 

oportunidade para que o aluno pense. Significa partir de 

suas ideias, reconhecer sua lógica mostrar-lhes suas 

limitações, trazer-lhes informações novas que as ajudem a 

pensar mais e melhor. Com isso, a ideia que os professores 

têm sobre como o aluno aprendem é muito importante. Não 

se trata de enchê-los de informações soltas, mas trabalhá-

los, com empenho, reconstrução pessoal, debate, discussão 

e interação. 

O ideal é que o professor trabalhe com atividades e 

que consiga fazer com que os alunos pensem. Os professores 

precisam entender a lógica, aprender é ampliar as fronteiras do 

pensamento. Ensinar não é apenas transmitir informações a 

um ouvinte. 

É ajudá-lo a transformar suas ideias. Para isso, é 

preciso conhecê-lo, escutá-lo atentamente, compreender seu 

ponto de vista e escolher a ajuda certa de que necessita para 

avançar: nem mais, nem menos. Tente na identificação das 

dificuldades de aprendizado. 

O aluno que não adquire conhecimentos num ritmo 

semelhante ao dos colegas deve ser acompanhado de perto. 

Após alguns meses de trabalho dentro da sala de aula sem um 

progresso na aprendizagem, o aluno merece um cuidado 

especial e deverá ser encaminhado à orientação pedagógica 

da escola que já deve estar ciente do caso. Quando o 

professor detectar que o aluno tem dificuldade de leitura e 

escrita deve buscar orientar os pais, para que juntos 

procurem soluções para resolver tais problemas, bem como 
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encaminhar o aluno para profissionais capacitados na área. 

A partir do momento em que é identificado o 

problema de rendimento escolar ou sintomas isolados, que 

podem ser percebidos na escola ou mesmo em casa, deve-se 

procurar ajuda especializada. Deve ser realizado por uma 

equipe multidisciplinar formada por psicólogo, 

fonoaudiólogo e psicopedagogo clínico, que devem iniciar 

uma minuciosa investigação, juntamente com os pais e 

professores. 

Aprender é fruto de esforço, esse precisa ser a busca 

de uma solução, de uma resposta que o satisfaça. Na 

medida em que se preocupa mais em dar respostas do que 

fazer perguntas, se está evitando que o aluno faça o 

necessário esforço para aprender. Tem que ajudar o aluno 

do exercício da aprendizagem significativa. Contexto de 

“mundo em construção”. Além de que, a perspectiva exige 

busca constante. Se num mundo dinâmico para-se de 

buscar, sai-se da sintonia desse mundo e se desconecta do 

processo global de desenvolvimento. 

Diante dessa realidade, o desejo, a vontade, a 

curiosidade e a disponibilidade interna para aprender 

ganham especial importância, à reflexão sobre a 

importância do papel do sujeito que aprende. Na escola, 

informações são passadas sem que os alunos tenham 

necessidade delas, logo, nossa função principal como 

professores é de gerar questionamentos, dúvidas, criar 

necessidade e não apresentar respostas. Procure novas 

formas de desafiar os alunos! O principal papel dos 

professores, de uma aprendizagem significativa é desafiar 

os conceitos já aprendidos, para que eles se reconstruam 
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mais ampliados e consistentes, tornando-se assim mais 

inclusivos com relação a novos conceitos. Quanto mais 

elaborado e enriquecido é um conceito, maior possibilidade 

ele tem de servir de parâmetro para a construção de novos 

conceitos. Isso significa dizer que quanto mais se sabe, 

mais se tem condições de aprender. O papel do professor de 

desafiar deve ser insistentemente aperfeiçoado. 

Precisa-se construir uma forma própria de ensino e 

aprendizagem. Essa função é colocada diante de um novo 

desafio com relação ao planejamento das aulas: buscar 

diferentes formas de provocar instabilidade cognitiva. 

Logo, planejar uma aula significativa significa, em primeira 

análise, buscar formas criativas e estimuladoras de desafiar 

as estruturas conceituais dos alunos. Essa necessidade 

busca de maneiras diferentes de “apresentar a matéria.”. 

Na escola, informações são passadas sem que os 

alunos tenham necessidade delas, logo, nossa função 

principal como professores é de gerar questionamentos, 

dúvidas, criar necessidade e não apresentar respostas. 

Quando se problematiza, abrem-se as possibilidades de 

aprendizagem, uma vez que os conteúdos não são tidos 

como fins em si mesmos, mas como meios essenciais na 

busca de respostas. Os problemas têm a função de gerar 

conflitos cognitivos nos alunos, que provoquem a 

necessidade de empreender uma busca pessoal. 

Esse desafio a que se refere não precisa ser algo de 

extraordinário, mas essencial para excelentes desafios, 

indispensável para que haja uma aprendizagem 

significativa, que os alunos se predisponham a aprender 

significativamente. O que determina seu empenho é a 
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disponibilidade interna para a aprendizagem. A 

aprendizagem ocorre quando a intenção dos alunos é 

entender o significado do que estudam, o que os leva a 

relacionar o conte experiências pessoais, o que, por sua vez, 

os leva a avaliar o que vai sendo realizado e a perseverarem 

até conseguirem um grau aceitável de compreensão sobre o 

assunto. 

A aprendizagem se torna real, então, quando há a 

intenção de compreender o conteúdo e, por isso há forte 

interação com o mesmo, através do constante exame da 

lógica dos argumentos apresentados. O que faz com que um 

aluno mostre maior ou menor disposição para a realização 

de aprendizagens significativas? Diga-se que é um misto de 

condições que pertencem ao universo do aluno e questões 

que pertencem a própria situação de ensino, o professor em 

promover uma aprendizagem significante para seus alunos. 

Perseguir, pois uma aprendizagem significa 

organizar os elementos que compõem a situação de ensino 

de forma motivante e desafiadora e cuidar da relação 

pessoal com os alunos para que ela possa ser suporte para o 

despertar no universo do aluno, um panorama favorável ao 

“mergulho necessário”. Pare de dar tantas instruções! 

Quanto mais instruções dar-se, mais seguidores de 

instruções formam-se. Não que as instruções tenham sido 

banidas do mundo atual, o uso da tecnologia deixa-se 

“atados” aos manuais, por exemplo. Fala-se da pouca 

presença da autonomia na sala de aula. Quando um 

professor detalha as orientações que acompanham uma 

tarefa e faz um acompanhamento passo a passo de cada 

etapa para que todos possam caminhar juntos, ele está 
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favorecendo a dependência dos alunos e não sua autonomia. 

Nesses casos, os alunos não se preocupam muito em 

compreender o que fazem, mas sim em seguirem as 

instruções do professor, o que lhes vai garantir êxito. 

Desenvolvimento de autonomia na sala de aula está ligado à 

possibilidade de os alunos tomarem decisões sobre o 

planejamento de seu trabalho. Responsabilizando-se por 

suas tarefas e conhecendo os critérios através dos quais 

serão avaliados, os alunos poderão regular suas decisões e 

se apropriar da atividade. Cuidado, porém, com os 

excessos! Não dar muitas instruções não corresponde a 

adotar uma teoria. 

Precisa-se fornecer as instruções necessárias, 

incentivar as decisões coerentes e questionar as decisões 

descabidas. Aprendizagem significativa não necessita de 

proteção, mas sim de cuidado. Vê-se a autoestima do aluno! 

Partir daquilo que o aluno já sabe, reforçá-lo e valorizá-lo é 

fazê-lo sentir-se parte do processo de aprender e, 

paralelamente, é elevar sua autoestima. Outras atitudes 

igualmente elevadoras da autoestima do aluno são: propor 

desafios ao seu alcance. 

Monitorar a distância entre a linguagem utilizada na 

aula e a linguagem natural do aluno. Oferecer as ajudas 

necessárias diante das dificuldades. Garantir um ambiente 

compartilhado de ensino em que o aluno se sinta parte 

ativa. O hábito de reconhecimento de pequenos sucessos 

progressivos. Garantir que o aluno possa mostrar-se 

progressivamente autônomo no estabelecimento de 

objetivos, no planejamento das ações que o conduzirá a 

eles. Esse conjunto de atitudes compõe o que se chama 
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relação de respeito e confiança mútuos. E é a partir desse 

contexto acolhedor que se dá a aprendizagem significativa. 

É preciso ser para aprender. A aprendizagem significativa é 

fruto da “permissão de ser”, mais que isso, é fruto da 

“sensação de ser”. 

Está se falando da maneira específica e natural de 

ser de cada um, que se transforma na medida em que se 

interage significativamente com o mundo e com os outros. 

Alguém que não tem “permissão de ser” não se habilita a 

aprender, pois não tem referenciais internos para alimentar 

a interação necessária com o objeto da aprendizagem. Os 

alunos precisam sentir que podem ser o que são na sala de 

aula e que toda parte de si que não for muito conveniente 

será fruto de uma negociação respeitosa que levará a uma 

adaptação de comportamento que, por sua vez, será um 

ganho de habilidade relacional, um presente para ser melhor 

no mundo. 

É claro que não está aqui contradizendo o papel de 

formadores de atitudes socialmente aceitas. É preciso ensinar 

os alunos a equilibrarem o “ser” e o “estar”, sob pena de ser 

banidos do mundo. Está se referindo a atitude de fazer isso 

sem anular o “ser” já construído que esse aluno traz. A 

postura transcultural que consiste em explorar, conhecer, 

respeitar e entender a cultura do aluno, levando em conta a 

possibilidade de enriquecer a sua própria cultura. 

Elevar a autoestima do aluno significa fazê-lo sentir-

se capaz, fazê-lo sentir-se digno de ter direitos e 

possibilidades na vida. Promova a interação entre os 

alunos! A troca de percepções entre os alunos estimula a 

ampliação de ideias e a de hipóteses pessoais. O indivíduo 
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não nasce pronto nem é cópia do ambiente externo. Em sua 

evolução intelectual há uma interação constante e 

ininterrupta entre processos internos e influências do 

mundo social. 

A partir dessa afirmação, Vygotsky (1991) justifica 

a necessidade de interação social no processo de 

aprendizagem. Atento à “natureza social” do ser humano, 

que desde o berço vive rodeado por seus pares em um 

ambiente impregnado pela cultura, Vygotsky (1999) 

defendeu que o próprio desenvolvimento da inteligência é 

produto dessa convivência. Para ele, “na ausência do outro, 

o homem não se constrói homem”. Enfim, é através da 

aprendizagem nas relações com os outros que se constroem 

os conhecimentos que permitem o desenvolvimento mental. 

Essa interação deve se concretizar em sala de aula através 

do estímulo para que os alunos troquem ideias e opiniões. 

Essas trocas devem ser breves e em pequenos grupos para 

se evitar a dispersão e perda de foco. 

No momento em que um aluno ouve a opinião do 

colega e reflete sobre o que ele diz, ele tem a oportunidade 

de ratificar ou retificar sua opinião, através de uma síntese 

dialética, necessária a todo conhecimento consistente. Uma 

tentativa de conclusão o papel do professor na de uma 

aprendizagem significativa tem início na clareza que ele 

tem a respeito da concepção social da educação e, 

consequentemente do seu próprio papel social. 

Somente a consciência e o compromisso com esse 

papel vão dar forma a um projeto real de sociedade, no qual 

se inserem e se inter-relacionam cidadãos mais ou menos 

críticos, mais ou menos engajados, enfim, mais ou menos 
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conscientes. Promover a aprendizagem significativa é parte 

de um projeto educacional libertador, que visa à formação 

de homens conscientes de suas vidas e dos papéis que 

representam nelas. É impossível ensinar liberdade, 

oprimindo participações e ditando verdades. Apercebe-se 

dessas atitudes é essencial para que se inicie um real 

processo de transformação da prática. 

Fechar os olhos para este problema tão presente nas 

escolas seria o mesmo que um faz de conta, onde o 

professor ensina, o aluno finge que aprende a família finge 

que está tudo bem e sociedade e governo vão no mesmo 

ritmo. Diante desse olhar não é difícil concluir que todos os 

envolvidos devem estar comprometidos com as questões 

educacionais do aluno no sentido de construir e assegurar 

educação de qualidade redimensionado a ação educacional 

de forma qualitativa. Em que pudesse reavaliar a função da 

escola, repensar a participação da família e da sociedade, 

pois cada um tem seu papel importante neste processo de 

dificuldades de aprendizagem, cada um consolidando o seu 

papel cidadania. 

Quando se menciona a escola, família e comunidade 

perante esse contexto de visões equivocadas percebe-se 

atualmente, deixar somente para escola função de ensinar e 

educar, é desconhecer a necessidade da importância da 

parceria entre estes eixos tão importantes para uma 

educação de qualidade, principalmente quando se trata de 

dificuldades de aprendizagem, esta parceria é de grande 

relevância. O motivo aqui citado leva-se a realizar uma 

reflexão sobre a divisão das responsabilidades. 

O papel que a escola desempenha na construção dessa 
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parceria é fundamental, devendo considerar a necessidade da 

família, levando-a a vivenciar situações que a elas 

possibilitem se sentirem participantes ativas nessa parceria. 

Vale ressaltar que escola e família precisam se unir e, juntas, 

procurar entender o que é família e o que é escola, como eram 

vistas anteriormente e como são vistas hoje e, ainda, o que é 

desenvolvimento humano, aprendizagem e como a criança 

aprende. 

Os problemas não atuam isoladamente, e podem ser 

biológicos, psicológicos e sociais. Por esse motivo, é 

importante ressaltar os seguintes temas: refletir sobre a 

concepção dos professores a respeito da formação dos 

alunos, principalmente aqueles com dificuldades de 

aprendizagem, analisar a participação da família na escola, 

ter ciência da relação da escola com a família e a sociedade, 

como também entender as políticas educacionais e a 

formação dos alunos. 

É importante salientar que políticas públicas 

educacionais são de suma importância para o tema 

abordado para que a sociedade não se exima de suas 

responsabilidades, transferindo-as inteiramente ao espaço 

escolar, trabalhando apenas com medidas paliativas que é o 

que acontece na atualidade através de projetos temporários 

que acabam se perdendo com o tempo. Entretanto 

apresentar propostas que possam fortalecer a família e a 

escola por meio de políticas públicas educacionais, talvez 

seja o papel enquanto marcante neste processo de parceria, 

em que todos ganham com educação de qualidade. 

Ao se mencionar as Dificuldades de Aprendizagem, 

não se deve esquecer que o período de alfabetização ultrapassa 
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a questão do ensinar a escrever, pois a escola é o espaço que 

permite o aluno receber, não apenas conhecimentos 

formais, mas também toda a bagagem histórica, cultural e 

social que a humanidade construiu durante os séculos. A 

socialização entre o aluno permite a troca de informações e 

experiências até então vividas. 

Neste contexto, provavelmente o maior benefício da 

presença de um profissional, na área da aprendizagem, seja 

a de mediar os métodos de ensinar à realidade dos alunos, 

que podem acarretar na melhoria do processo de 

aprendizagem e diminuindo os possíveis pontos de conflitos 

entre professor aluno e as dificuldades no ato de aprender. 

Ainda como forte contribuição para o professor os 

conhecimentos relacionados ao desenvolvimento, já que é a 

partir das informações de como se dá o desenvolvimento 

humano e dos fatores que nele interferem permitem que 

sejam realizadas adequações das atividades para cada etapa 

do desenvolvimento l, além de permitir identificar quais 

fatores podem influenciar na dificuldade apresentada pelo 

aluno quando não aprende. 

Através das trocas de informações sobre os vários 

aspectos do processo de aquisição da leitura, escrita e dos 

processos que compõem a realidade escolar, é possível 

realizar ações e estratégias que permitam a melhoria das 

condições e do próprio processo de aprendizagem, e ao 

mesmo tempo, conduzir o aluno a um novo caminho de 

informações para o mundo do conhecimento. 
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CAPÍTULO IV 
 

A ESCOLA E OS SEUS DESAFIOS NO ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

 

 

A escola é um ambiente de aprendizagem com sua 

construção de conhecimento compartilhado entre aluno e 

professor. Pois, envolve diversos aspectos entre ensinar e 

aprender e assim a troca de informação. De acordo com 

Perez Gomez (2000), a escola é um ambiente de 

aprendizagem onde há grandes pluralidades culturais, mas 

que direciona a construção de significados entre aluno e 

professor. 

A escola pela qual se busca é o desenvolvimento 

cultural e científico do cidadão, preparando os jovens para a 

vida, para o trabalho através da educação. 

As relações entre professor/ aluno/ conteúdos, não 

são estáticas, mas dinâmicas, pois se trata de atividades de 

ensino como um processo coordenado de ações docentes 

(FREIRE, 1974). 

Entende-se que a escola é um dos agentes 

responsáveis pela integração da criança na sociedade, além 

da família, e é um componente capaz de contribuir para o 

desenvolvimento de uma socialização da criança. De fato, o 

que acontece é que quando os alunos não respondem ao que 

a escola espera, muitas vezes, pais, professores, psicólogos, 

psicopedagogos ou médicos são solicitados para entender o 

que está acontecendo com as crianças. 
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Segundo Rubinstein (2004) o estudo do processo da 

aprendizagem humana e suas dificuldades são, atualmente, 

bastante desenvolvidos pela psicopedagogia, levando-se em 

consideração as realidades interna e externa, utilizando-se 

de vários campos do conhecimento, integrando-os e 

sintetizando-os. Procurando compreender de forma global e 

integrada os processos cognitivos, emocionais, orgânicos, 

familiares, sociais e pedagógicos que determinam à 

condição do sujeito e interferem no processo de 

aprendizagem, possibilitando situações que resgatem a 

aprendizagem em sua totalidade de maneira prazerosa. 

Na maioria das vezes, as crianças começam a 

apresentar dificuldades de aprendizagem no começo do seu 

processo de escolarização (PAIN, 1985). Segundo Carneiro, 

Martinelli e Sisto (2003), no início da escolaridade, 

percebe-se que há dois grandes eixos dificuldades: as 

ligadas ao conhecimento matemático, e as relacionadas ao 

conhecimento linguístico. 

Cada aluno é único e que seus problemas e 

dificuldades devem ser entendidos em urna complexa rede de 

significados que se cruzam e entrecruzam. Porém, neste 

momento serão apontadas apenas as ações gerais que as 

escolas e os professores podem tomar frente às dificuldades 

escolares. 

Durante este processo, segundo Loureiro (2008), há 

a formação da identidade pessoal da criança, a qual 

acontece através da resolução de conflitos de aquisições, 

sendo a aprendizagem “o produto da interação das 

necessidades que vão se modificando e, assim, 

configurando novos conflitos” que influenciam a maneira 
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como novas etapas no desenvolvimento serão 

experimentadas posteriormente. 

No período escolar, além do aluno lidar com as 

exigências do ensino formal, há também os aspectos 

emocionais que se fazem presentes na relação com os 

professores, colegas e também no desempenho das 

avaliações. Ainda de acordo com Loureiro (2008), a escola 

“caracteriza-se como um contexto que oferece à criança 

parâmetros de comparação entre seus próprios recursos com 

os de outras crianças e de adultos com os quais passa a 

relacionar-se.”. 

Quanto à escola, está deve oferecer subsídios 

materiais, mas jamais se esquecendo de oferecer um espaço 

privilegiado para o bom desenvolvimento da aprendizagem, 

pois através dela o aluno pode ter um convívio direto com 

novas perspectivas de conhecimentos e diferentes contatos. 

A escola não pode ser apenas transmissora de conteúdos e 

conhecimentos, muito mais que isso, tem a tarefa e o papel 

de evitar que o aluno seja apenas um receptor, mas 

proporcionar a ele, que seja o criador do seu conhecimento, 

da mesma forma, levar o aluno a pensar e buscar 

informações para o seu desenvolvimento educacional 

cultural e pessoal (SOARES, 2003). 

A equipe escolar deve apoiar seus professores para 

que estes tenham um bom desenvolvimento com seus 

alunos para ele ensinar com prazer e o aluno possa aprender 

com prazer e dedicação. Pois o processo educacional no 

ensino fundamental passa por desencontro, a falta de 

comprometimento acontece tanto por parte da escola com 

por parte de muitos pais, do outro lado encontra-se o 
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professor em uma situação de conflito, porque em algumas 

casas não receber uma formação específica para trabalhar 

com esses alunos. E de outros termos o próprio aluno que 

sente excluído com o ensino e as suas dificuldades de 

aprendizagem. 

Por ser poucos alunos nessa condição, a escola 

exclui do sistema na década de 80, muitos são reprovados 2 

e 3 anos abandonam a escola, pois são excluídos do sistema 

escolar.   

A educação está constituída sobre afirmação na 

igualdade de todos os cidadãos, como articular a igualdade 

com a diferença com a expressão da oralidade social e 

cultural. 

A vida escolar exerce vários grupos facilitando sua 

integração. Nota-se que há uma forma global em seu contexto. 

Na escola o professor constitui propiciar e garantir um 

ambiente amigável para que as aprendizagens de seus alunos 

sejam prazerosas. 

 

De acordo com Libâneo (2002), a educação 

ocorre no espaço dentro e fora da escola em 

diferentes cerimônias com eficiência ao 
alcance do objetivo com a formação do aluno. 

Propiciando a educação para todos com o 

compromisso de contribuir com a 

aprendizagem dos seus alunos. 

 

O conhecimento forma-se a compreensão do mundo. 

Há uma elaboração no pensamento em busca do 

significado. Contudo é uma ação prática elaborada no 

pensamento que conduz a ação. 
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O conhecimento é uma capacidade disponível 

em nós, seres humanos, para quê processemos 

de forma mais adequada a nossa vida, com 

riscos e menos perigo. Do conhecimento tem 

poder de transformar a realidade em caminhos 

luminosos, de forma que nos permite agir, com 

certeza e com segurança. (LAUCKESIA, 1985, 

p. 51). 

 

Nesse sentido, buscou-se conhecer e compreender, 

todas as situações vividas, o conhecimento tem como 

objetivo a convivência com o mundo, para transformá-lo, 

existe a sua compreensão e interpretação, a busca do 

conhecimento. 

De acordo com Mantoon (2003), a lei de diretrizes e 

bases da educação nacional é marcada pela possibilidade 

para a realização de transformações no currículo escolar, 

apresenta conceitos de flexibilidade e inovação pedagógicas 

relacionadas diretamente a aprendizagem dos alunos, onde 

todos os processos da escola estão presentes desde o 

princípio. Cada vez mais há participação da sociedade nos 

planejamentos educacionais. 

A função da escola definido pela Constituição Federal 

(1988), expressa o direito de todos à educação esclarecendo 

que esse direito visa o pleno desenvolvimento da pessoa para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 

dessa forma, o essencial é assegurar uma educação de 

qualidade para todos. 

O aluno busca o conhecimento em sala de aula e as 

informações transmitidas no seu ensino-aprendizagem com 

dedicação. Pois o professor auxilia na produção do 

conhecimento de cada aluno conduzindo com o processo de 

aprender, colocando-se ênfase nas aulas. 
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Para dar início a esta exposição é necessário definir 

o que são Dificuldades de Aprendizagem, mesmo sabendo 

que as definições construídas ao longo da história do seu 

estudo são muitas e a cada dia recebem contribuições das 

mais variadas áreas que hoje se fundem para melhor 

colaborarem nas intervenções. 

Fonseca (1995) argumenta sobre a dificuldade de 

encontrar uma maneira de unificar as definições: 

 

De fato, a expressão DA tem sido usada para 

designar uma grande variedade de fenômenos, 

dada a ocorrência de uma miscelânea 

desorganizada de dados que se espalham por 

vários conceitos confusionais, vários 

construtos vulneráveis, múltiplas teorias 

insubstanciais, frequentes modelos incoerentes, 

etc., que refletem, no fundo, um paradigma 

ainda obscuro entre normalidade e 

excepcionalidade, indiciadores de outros sob 
paradigmas como os da ‘paranormalidade’ 

e/ou da ‘paraexcepcionalidade’. 

 

Alguns pesquisadores contemporâneos defendem o 

conceito elaborado por Dunn (1997): 

 

Dificuldades de aprendizagem (learning 

desability, LD) são transtornos permanentes 

que afetam a maneira pela qual os indivíduos 
com inteligência normal ou acima da média 

selecionam, retêm e expressam informações. 

As informações que entram ou que saem 

podem ficar desordenadas conforme viajam 

entre os sentidos e o cérebro. Também pode-se 

pensar em Dificuldades de Aprendizagem 

quando a criança frequentemente fica confusa, 

é desajeitada, impulsiva, hiperativa ou 
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desorientada, tornando-se frustrada e rebelde, 

deprimida, retraída ou agressiva. (DUNN, 

1997, p. 32). 

 

Dunn (1997), quando se refere a Dificuldades de 

Aprendizagem como permanentes, que deve ser 

interpretado aqui como se uma lesão ou forma de 

processamento está prejudicada. Certamente não será 

modificada ao longo da vida do indivíduo, contudo, hoje até 

quando se fala em lesões cerebrais graves, não se pode 

afirmar que o dano é sinônimo de que a pessoa nunca mais 

fará alguma atividade. 

No Brasil, muitos escritores definem DA, 

basicamente como está definida por Dunn (1997), 

enfocando o aspecto das informações que “viajam entre os 

sentidos e o cérebro” e a criança que “frequentemente fica 

confusa, é desajeitada, impulsiva, hiperativa ou 

desorientada, tornando-se frustrada e rebelde, deprimida, 

retraída ou agressiva.”. 

Os estudos psicopedagógicos das DA introduzido no 

Brasil por Pain (1985) tem também sido muito utilizados. 

Esta autora delimita o campo de ação da psicopedagogia 

afirmando e esclarecendo: 

 

Consideramos perturbações na aprendizagem 

aquelas que atentam contra a normalidade 

deste processo, qualquer que seja o nível 

cognitivo do sujeito. Desta forma, embora seja 

frequente uma criança de baixo nível 

intelectual apresentar dificuldades para 

aprender, apenas consideramos problemas de 

aprendizagem aqueles que não dependam 

daquele déficit. Isto quer dizer que os 

problemas de aprendizagem são aqueles que se 
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superpõe ao baixo nível intelectual, não 

permitindo ao sujeito aproveitar as suas 

possibilidades. (PAIN, 1985, p. 13). 

 

Segundo o MEC (2001), existe a convicção de que o 

ponto de vista curricular para abordar as Dificuldades de 

Aprendizagem pode permitir melhorar a qualidade da 

educação. As necessidades especiais são especiais à medida 

que podem dar pistas sobre possibilidades de melhoramento 

que de outro modo passariam despercebidas. 

Devido a mudanças de perspectiva identificada, percebe-se 

o aumento da demanda de trabalho do professor e a 

necessidade de uma maior quantidade de informações sobre 

alunos. 

A escola inclusiva pretende atualmente uma 

mudança de perspectivas com relação à educação especial, 

“vislumbra-se passar de uma atenção particular centrada 

numa percentagem de crianças consideradas como tendo 

dificuldades de aprendizagem para uma atenção que 

engloba todas as crianças” (MEC, 2002). O objetivo é 

ajudar todas as crianças a terem sucesso na escola, 

incluindo as que têm de ultrapassar deficiências e 

dificuldades específicas. 

O que se espera não é apenas uma escola inclusiva, 

porém, uma sociedade capaz de inclui todos em seu 

sistema. Torres (2002) colabora com essa argumentação 

afirmando que: 

 

O modelo da inclusão social tem sido 

considerado uma das propostas mais 

inovadoras das últimas décadas e está 

associado a movimentos e políticas sociais 
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importantes, como o ‘desenho para todos’ e a 

‘educação para todos’. Sob esse modelo 

compreende-se uma sociedade que aceite a 

diversidade étnica, estética, cultural, corporal, 

intelectual, religiosa etc., como características 

do ser humano. Uma sociedade que acolha a 

todas as pessoas, entre elas tanto as pessoas 

com elevadas habilidades como as que 

apresentam algumas habilidades 
comprometidas, e se fortaleça com a 

contribuição das pessoas. (TORRES, 2002, p. 

70). 

 

Na visão de Barros, Pereira e Goes (2008), a 

aprendizagem é um mecanismo de aquisição de 

conhecimentos que são incorporados aos esquemas e 

estruturas intelectuais que o indivíduo dispõe em um 

determinado momento. Trata-se de um processo contínuo 

que começa pela convivência familiar, pelas culturas, 

tradições e vai aperfeiçoando-se no ambiente escolar e na 

vida social de um indivíduo, sendo assim um processo que 

valoriza as competências, habilidades, conhecimentos, 

comportamento e tem como objetivo a elevação da 

experiência, formação, raciocínio e observação. Essa ação 

pode ser analisada a partir de diferentes pontos de vista, de 

forma que há diferentes teorias de aprendizagem. 

Para Piaget (1998) a aprendizagem provém de 

“equilibração progressiva, uma passagem contínua de um 

estado de menos equilíbrio para um estado de equilíbrio 

superior”. Diante dessa afirmação nota-se que a 

aprendizagem parte do equilíbrio e a sequência da evolução 

da mente, sendo assim um processo que não acontece 

isoladamente, tanto pode partir das experiências que o 
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indivíduo acumula no decorrer da sua vida, como também 

por meio da interação social. 

 

Aprender é um processo que se inicia a partir 

do confronto entre a realidade objetiva e os 
diferentes significados que cada pessoa 

constrói acerca dessa realidade, considerando 

as experiências individuais e as regras sociais 

existentes. (ANTUNES, 2008, p. 32). 

 

De acordo com Piaget (1974) “a aprendizagem 

ocorre pela ação da experiência do sujeito e do processo de 

equilibração”. Essa afirmação demonstra que a 

aprendizagem não parte do zero, mas sim, de experiências 

anteriores, o indivíduo vai desenvolvendo sua capacidade 

de assimilação através da organização do esquema 

cognitivo. 

 

A educação recebida, na escola, e na sociedade 

de um modo geral cumpre um papel primordial 

na constituição dos sujeitos, a atitude dos pais 

e suas práticas de criação e educação são 

aspectos que interferem no desenvolvimento 

individual e consequentemente o 

comportamento da criança na escola. 

(VYGOTSKY, 1984, p. 87). 

 

Vygotsky (1991) “a aprendizagem é o resultado da 

interação dinâmica entre a criança com o meio social”, 

sendo que o pensamento e a linguagem recebem influencias 

do meio em que convivem. O funcionamento cognitivo da 

mente está relacionado à reflexão, planejamento e à 

organização das estruturas lógicas e vai adequando-se a 

mediação simbólica e social. 
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Segundo Vygotsky (1991) a aprendizagem acontece 

por meio de uma zona de desenvolvimento proximal que 

pode ser definida da seguinte forma: 

 

“A zona de desenvolvimento proximal é a 

distância entre o nível de desenvolvimento real 

e o nível de desenvolvimento potencial. O 
nível real exprime o desempenho da criança ao 

realizar suas tarefas sem ajuda de ninguém, e o 

nível potencial representa aquelas tarefas que a 

criança só consegue realizar com ajuda de 

alguém.” (VYGOTSKY, 1991, p. 97). 

 

A aprendizagem para Fonseca (2005) é interligada 

por quatro componentes cognitivos fundamentais que são: o 

input (responsável pelas informações recebidas pelos 

sentidos visual e auditivo), a cognição (responsável pelos 

processos de memorização, consistência e processamento 

simultâneo e sequencial de informações), o output 

(responsável pelos processos motores como desenhar, ler, 

escrever, ou resolver problemas) e a retroalimentação 

(responsável pela repetição, organização, controle e 

realização das atividades). 

 

4.1 A família na escola 

 

A Constituição Federal, no seu artigo 205 (1998), e 

a Lei de diretrizes e bases (LDB, 1996), no seu artigo 2º, 

afirmam que: 

A educação é dever da família e do Estado. A 

família é convocada, pelo poder público, a participar do 

processo de formação escolar: no primeiro momento, 

matriculando, obrigatoriamente, seu filho, em idade escolar, 
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no Ensino Fundamental. No segundo momento, zelando 

pela frequência à escola e num terceiro momento se 

articulando com a escola de modo a assegurar meios para a 

recuperação dos alunos de menor rendimento e zelando, 

com os docentes, pela aprendizagem dos alunos. 

Assim, tanto o professor e a escola, quanto à família 

e a sociedade envolvem aspectos socioculturais importantes 

para o processo de aprendizado do aluno. Quando o aluno 

apresenta alguma dificuldade de aprendizagem, nem 

sempre os professores, os pais ou a família possuem 

informações suficientes para entender e enfrentar 

adequadamente o processo. Assim, os pais cobram das 

escolas respostas e resultados, e a escola, por sua vez, acusa 

os pais de negligência. Com este tipo de atitude e sem a 

preparação adequada, a escola passa a ser um lugar de 

acúmulo de frustrações para os alunos.  

O aluno que convive em ambiente onde não existem 

revistas, jornais nem livros, e que não tem modelos de 

leitura não tem o interesse e a motivação despertados. 

Possivelmente estes são alguns dos fatores que fazem surgir 

dificuldade de aprendizagem. Assim, a família possui papel 

fundamental no desenvolvimento da capacidade de 

aprender e cabe a ela articular-se com a escola e seus 

docentes, ambos zelando de forma permanente, pela 

qualidade de ensino. 

Os pais devem evitar transmitir o aluno a angústia e 

ansiedade que eles próprios sentem, diante dessas 

dificuldades. O importante é que eles transmitam segurança 

ao aluno e que compreendam a razão das suas dificuldades 

de aprendizagem. Os pais também devem evitar comparar o 

adolescente com os irmãos ou colegas da sala ou colocá-la 
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perante situações nas quais sabem que este adolescente não 

tem sucesso, evitando que ela fique desmotivada. 

A família deve observar e motivá-lo. Para que 

compreendam melhor quando observarem os 

comportamentos do aluno. Filhos de pais analfabetos têm 

pouco contato com a escrita e a leitura, portanto, podem 

necessitar de livros e material escrito bem impressos e com 

forma adequada para manuseio. É necessário que a família 

ajude na sua educação ou faça com que articule. Deve-se 

pedir, também, que repita as palavras, pois a repetição 

acaba por levá-lo, assim, à consciência da aprendizagem. 

A família deve auxiliá-lo em casa, lendo para ela 

jornais, revistas e livros que lhe despertem interesse criar 

perguntas para verificar sua interpretação, determinar um 

tempo para que o aluno faça a lição, montar um calendário 

semanal com todas as atividades, tenha uma referência 

concreta para dinamizar as atividades de aprendizagem são 

atitudes que facilitam o processo de aprendizagem. Para 

que o aluno aumente sua autoestima, a família deve fazer 

elogios, encorajar e falar bem de suas qualidades e pontos 

fortes. Quando tentar fazer algo que considera difícil, 

encorajá-la a não desistir; não depreciar seus acertos; 

tranquilizar e ressaltar sua esperteza e sua inteligência. É 

necessário envolvê-la para que possa desenvolver suas 

habilidades. 

A família tem o papel de zelar, a exemplo dos 

docentes, pela aprendizagem. Isto significa acompanhar, de 

perto, a elaboração da proposta pedagógica da escola, não 

abrindo mão de prover meios, para a recuperação dos 

alunos de menor rendimento ou em atraso escolar, 
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garantindo meios de acesso aos níveis mais elevados de 

ensino. 

Ao construir uma relação entre escola e família, 

deve ser para planear, estabelecer compromissos e acordos 

mínimos para que o educando tenha uma educação com 

qualidade tanto em casa quanto na escola. De acordo com 

Pereira (2008), “a relação entre a escola e a família tem 

vindo a ser alvo de todo um conjunto de atenções: através 

de notícias nos meios de comunicação, de discursos de 

políticos, da divulgação de projetos de investigação e de 

nova legislação”. 

 

O desenvolvimento da criança deve ser 

compreendido de forma holística e a 

compreensão das diferenças individuais no 
desenvolvimento saudável e patológico implica 

a consideração das transações que ocorrem ao 

longo do tempo entre indivíduo e contextos 

sociais e ecológicos. Segundo esta autora o 

contexto é constituído por diferentes níveis, 

uns mais próximos e outros mais distantes, que 

sofrem influências múltiplas entre si. 

(PEREIRA, 2008, p. 27). 

 

Não existe uma única forma correta de envolver os 

pais. As escolas devem procurar oferecer um menu variado 

que se adapte às características e necessidades de uma 

comunidade educativa cada vez mais heterogênea. A 

intensidade do contato é importante e deve incluir reuniões 

gerais e o recurso à comunidade escrita, mas, sobretudo os 

encontros a dois. Intensidade e diversidade parecem ser as 

características mais marcantes dos programas eficazes 

(MARQUES, 2001). 
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De acordo com Villas-Boas (2001), a relação 

escola-família parece encontrar-se, atualmente numa 

encruzilhada: por um lado, a vida urbana e tudo o que esta 

implica em levar à crescente demissão das 

responsabilidades familiares e consequentemente, a escola 

terá de servir de “abrigo”, tendo, por isso, incumbências 

educativas que competem à família; por outro lado, e 

felizmente, cada vez existem mais pais que tentam 

participar na vida escolar dos filhos. 

Desta forma e nas palavras de Marques citado por 

Villas-Boas (2001), parece caber à escola dar o primeiro 

passo no sentido de preencher a lacuna existente em termos 

de comunicação “positiva” não só entre a escola e a família, 

mas também entre estas e a comunidade, mas esta 

comunicação não deverá fazer-se num sentido único, sendo 

desta forma fundamental que os professores sintam 

necessidade de “ouvirem os pais e partilharem com eles 

algum poder de decisão”. 

A educação “move-se” como um processo de 

socialização com duas dimensões distintas: 

 

− Social, onde a herança cultural é transmitida 

às novas gerações através do trabalho de várias instituições; 

− Individual, onde a aquisição de 

conhecimentos, as habilidades, as competências e os 

valores estão em constante desenvolvimento. 

 

No entanto, a dimensão individual está subordinada 

à social no contexto de interesses, objetivos e relações de 

poder dependentes da idade, seja na família ou na escola 
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(CARVALHO, 2004). 

Ao longo da história e em diferentes sociedades, os 

modos de educação e de reprodução social variaram entre 

os grupos e classes de uma mesma sociedade. Educar, no 

sentido geral de criar crianças, não é atribuição exclusiva 

quer dos pais/mães biológicos, quer da família, quer da 

escola. O cuidado dos mais jovens, a transmissão da cultura 

do grupo social (conhecimento, produção, relação e 

participação) e a preparação para os papéis de adultos (na 

guerra, no trabalho, na sexualidade, na família e na 

cidadania) eram tarefas assumidas por vários indivíduos, 

grupos e instituições (mães, pais, avós, professores, famílias 

extensas, clãs, tribos, vizinhança, comunidade, igrejas e 

escolas) que tratavam da sua organização e manutenção 

(GONZALEZ, 1996). 

Para Pereira (2008), havia diversas maneiras de 

transmitir sentimentos, valores, conhecimentos, 

desenvolver habilidades e competências que depois fossem 

socialmente valorizadas (o currículo), podendo variar em 

relação à organização e práticas (onde, quando, como, por 

quanto tempo), em relação ao conteúdo (quais os saberes 

que se devem tornar hábitos, habilidades, matérias 

escolares), agências e agentes encarregados (quem é 

responsável pela organização e ensino) e sujeitos alvo (de 

acordo com categorias, 17 como idade, sexo, classe e raça). 

Mulheres, pessoas pobres, negras e indígenas foram 

excluídas durante muito tempo, ou tiveram acesso a escolas 

e currículos diferenciados. 

Pereira (2008) esclarece sobre a confusão que se 

gerou quando educação passou a ser sinônimo de escola. 
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Ela deve ser distinguida da escolarização. A 

educação escolar tornou-se o modo de 

educação predominante nas sociedades 

modernas democráticas, a partir da 

escolarização compulsória nos finais do século 

XIX com uma organização específica: 

currículo seriado, sistema de avaliações, níveis, 

diplomas, professores, professoras e outros 

profissionais especializados. (PEREIRA, 

2008). 

 

Esta organização funciona como um processo 

multifacetado de aprendizagem e de desenvolvimento 

humano, baseado na experiência e participação nas várias 

práticas e espaços sociais ao longo da vida. O fato de ser 

tornado sinônimo de escola é, por sua vez considerado um 

fenômeno histórico. 

Para Marques: 

 

O Estado educador tem vindo a substituir-se à 
família, às restantes comunidades naturais e à 

sociedade civil no desempenho das funções de 

apoio ao desenvolvimento integral do 

educando. À medida que a família foi recuando 

nas suas funções educativas, o Estado foi 

ocupando o espaço vaio e, nas últimas décadas, 

essa intervenção estatal transformou-se num 

perigoso monopólio que urge quebrar, sob a 

pena de a escola pública de massas se tornar 

num mecanismo de propaganda ideológica e de 

controlo político dos cidadãos. (MARQUES, 

2001, p.14). 

 

É muito importante que família e escola se unam na 

criação de uma “aliança” com vista a conseguirem ajudar 
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educandos e consequentemente alunos, de forma a que os 

consigam tornar cidadãos ativos e capazes de agir na 

sociedade dos nossos dias. 

 

4.2 A função da escola 

 

A função da escola, num âmbito geral, é formar 

cidadãos e oportunizar aos alunos os conhecimentos de que 

eles necessitam para viver em sociedade, e também instruir 

as pessoas para toda vida. É necessário, portanto que a 

escola tenha um trabalho que vise a formação da cidadania, 

e assim demonstrar a importância que cada aluno pessoa 

tem, provocando uma consciência de seus direitos e deveres 

na sociedade. 

É também parte de a responsabilidade da escola 

oferecer uma educação de qualidade para os alunos, sem 

barreiras ou discriminação, onde o aluno possa crescer e 

desenvolver o seu aprendizado, alcançando sua autonomia 

social. A escola deve proporcionar ao aluno uma instrução que 

o conduza a usufruir toda a sua capacidade de pensar 

formando valores e opiniões preparando-o para que possa 

lutar por uma sociedade mais justa e humana, onde possa ter 

assim mais igualdade para todos. 

Quando se fala de uma educação de qualidade não 

se pode esquecer de que professor e todo corpo docente da 

instituição é responsável por esta educação transformadora 

e libertadora; pois o mesmo não é mais um transmissor de 

conhecimentos e sim um orientador, mediador que instiga 

as ações que proporciona aos alunos na formação de suas 

ideias, valores, aptidões que faça com que cresçam como 
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cidadãos com criticidade e que possam mudar, quem sabe, 

por exemplo, o atual desequilíbrio e abuso do mercado de 

trabalho, desvalorizando muitas vezes o produto mais 

importante que é o conhecimento. 

Na medida em que isso acontecer, o professor chegará 

à conclusão de que não é apenas uma maquininha de ensinar 

ou um gravador ou qualquer outro aparelho. Como os 

alunos, ele também é uma pessoa e relaciona-se com eles de 

forma global, e não apenas como instrutor ou transmissor 

de ordens e conhecimentos. No meio escolar podemos 

considerar: o ambiente físico da escola além do ambiente 

social, incluindo o professor e sua metodologia, os alunos, e 

também a família como parte integrante do contexto 

educacional, e por isso, podem ser diretamente responsáveis 

pelo sucesso ou o fracasso escolar incluindo-se aí a questão 

dos problemas ou solução das dificuldades de 

aprendizagem do aluno. 

Atualmente, nas escolas é um desafio muito grande 

o professor trabalhar com aluno que apresentam problemas 

de aprendizagem, pois grande parte destes encontra-se 

despreparados para trabalhar com essa realidade; pois estes 

profissionais devem dar conta do conteúdo programado 

pela escola, e o aluno deve aprender independente da sua 

condição. A educação dirigida, ou seja, direcionada para as 

dificuldades de cada aluno ainda é utópica na realidade 

brasileira. Somente as escolas de poder aquisitivo maior, ou 

seja, talvez as privadas, poderão atender o aluno em suas 

particularidades, oferecendo condições necessárias para o 

aluno com dificuldades de aprendizagem. 

Aprendizagem é tudo o que é adquirido no decorrer 
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da vida: hábitos comportamentos afetivos, identificação de 

valores culturais, entre outros. Isso resulta da troca de uma 

pessoa e do seu ambiente social, histórico e cultural 

vivenciado pelo indivíduo em constante transformação 

sendo transformador e transformado em sua história. 

Segundo Oliveira (2008): “As características 

individuais, modo de agir, de pensar, de sentir, valores, 

conhecimento, visão de mundo etc., dependem da interação 

do ser humano com o meio físico e social.” Dentro do 

processo de aprendizagem os fatores intelectuais, 

psicomotores, físicos e sociais interferem diretamente, 

sendo que o fator emocional também é considerado como 

sendo o responsável por grande parte da formação na 

educação. 

O papel do professor é de fundamental importância, 

porque a sua atitude com o aluno vai contribuir para a 

formação de sua autoimagem positiva ou negativa de ver a si 

mesma, pois: Seu método de ensinar, suas atitudes, o jeito de 

se relacionar com cada aluno, e até mesmo a frequência com 

que ele fala com cada um, o interesse e o carinho que 

demonstra até sem querer, estariam influenciando todo o 

desenvolvimento afetivo das crianças. A maneira positiva 

de o aluno ver a si mesmo, trará a ele motivação necessária 

para aprender e aos poucos irá se comportando de maneira 

independente e segura, diante das novas situações do 

cotidiano escolar. 

As crianças que possuem baixo desempenho escolar 

e que são taxadas de incompetentes possuem quase sempre 

a sensação de vergonha, baixa-estima, se distanciando do 

aprendizado o que geralmente pode vir a acarretar num 
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problema emocional mais grave, após um período vivido 

dentro desta situação, o que se pode dizer que é um 

comportamento interno de sentimentos. Os alunos mais 

agressivos, com sentimentos de ira e que também se 

afastam de seus deveres escolares caracterizam um 

problema emocional externo. Demonstra também 

sentimento como frustrações, ou inferioridade devido o 

fracasso escolar e expondo assim um problema 

comportamental com explosões emocionais. Espera-se que 

todo educador deve ficar atento para esta situação dos 

problemas de aprendizagem em sala de aula inclusive nas 

escolas mais carentes, e tentar investigar em todos os 

aspectos, sejam orgânicos, psicológicos, ambientais 

(família, situação socioeconômica, etc.), em relação aos 

problemas apresentados pelo aluno para proporcionar uma 

solução ou amenizar estas dificuldades. 

Dependendo do comprometimento da dificuldade do 

aluno, o professor deverá junto aos familiares orientar estes 

para que a criança seja encaminhada a diferentes 

especialistas (de médicos a fonoaudiólogo, nutricionista a 

psicólogos). Alguns dos problemas de aprendizagem mais 

comuns encontrados estão relacionados à linguagem, 

audição e leitura. A seguir será abordado um pouco de cada 

uma delas. Nas escolas pode-se encontrar várias crianças 

com problemas de fala. No momento em que esse problema 

interfere no aprendizado, deve-se encaminhá-lo ao 

especialista; mas o professor pode ajudá-lo desenvolvendo 

exercícios direcionados neste sentido. 

Será observado, por exemplo, tipo de emissão dos 

fonemas, o grau de expressão do aluno o nível do 
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vocabulário e o ritmo da fala entre outros. Por outro lado o 

professor deve ter algumas atitudes positivas que podem 

ajudar o aluno, pelo menos a diminuir o problema: evitar 

que o aluno se sinta inferior; não exigir que o aluno fale 

melhor do que pode; avaliar a qualidade de seus trabalhos 

com o mesmo critério dos outros; não deve receber nota 

mais alta do professor por compaixão; estimular a enfrentar 

o problema longe dos outros e com muito tato conversar 

sobre sua deficiência estimulando-o a superá-lo. 

Problema de leitura, para aquisição da leitura e da 

escrita, é importante levar em consideração as condições do 

aluno analisando se ele já tem um desenvolvimento físico, 

intelectual e emocional necessários para aprender a ler e 

escrever. Os distúrbios de aprendizagem nessa área estão 

relacionados a diversas causas como: Orgânicas 

(deficiências sensoriais, visuais e auditivas); psicológicas 

(provocadas pela dificuldade que o aluno tem de aprender, 

gerando ansiedade, insegurança e autoconceito negativo); 

pedagógica (métodos inadequados de ensino e falta de 

estimulação pela pré-escola, pré-requisitos necessários à 

leitura e a escrita, relação professor-aluno deficiente, falta 

de estimulação); sócio cultural (aluno que não fez a pré-

escola e não é estimulada no lar, desnutrição etc.). O 

preparo para iniciar a leitura e a escrita (alfabetização) 

depende de uma complexa integração dos processos 

neurológicos e de uma harmoniosa evolução de habilidades 

básicas como percepção, esquema corporal, lateralidade e 

etc. 

Problemas de audição, problemas de audição 

influenciam no desenvolvimento do indivíduo e também na 
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sua capacidade de comunicação verbal; é pela audição que 

se formam os meios de formação e desenvolvimento da 

linguagem.  

Na escola, pode-se dizer que a interação professor-

aluno para que ocorra o sucesso no processo ensino 

aprendizagem. Por essa razão, justifica-se a existência de 

tantos trabalhos e pesquisas na área da educação dentro dessa 

temática, os quais procuram destacar a interação social e o 

papel do professor mediador, como requisitos básicos para 

qualquer prática educativa eficiente. De acordo com as 

abordagens de Paulo Freire, percebe-se uma vasta 

demonstração sobre esse tema e uma forte valorização do 

diálogo como importante instrumento na constituição dos 

sujeitos. No entanto, esse mesmo autor defende a ideia de que 

só é possível uma prática educativa dialógica por parte dos 

educadores, se estes acreditarem no diálogo como um 

fenômeno humano capaz de refletir e o agir dos homens e 

mulheres. Diálogo é uma exigência existencial. Assim, quanto 

mais o professor compreender a dimensão do diálogo como 

postura necessária em suas aulas, maior avanço estará 

conquistando em relação aos alunos, pois desse modo, mais 

curiosos e mobilizados para transformarem a realidade. 

Quando o professor atua nessa perspectiva, ele não é visto 

como um mero transmissor de conhecimentos, mas como um 

mediador, alguém capaz de articular as experiências dos 

alunos com o mundo, levando-os a refletir sobre seu entorno, 

assumindo um papel em sua prática docente. 

Já para Vygotsky (1984), a ideia de interação social 

e de mediação é ponto central do processo educativo. Pois 

para o autor, esses dois elementos estão intimamente 

relacionados ao processo de constituição e desenvolvimento 
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dos sujeitos. A atuação do professor é de suma importância 

já que ele exerce o papel de mediador da aprendizagem do 

aluno. Certamente é muito importante para o aluno a 

qualidade de mediação exercida pelo professor, pois desse 

processo dependerão os avanços e as conquistas do aluno 

em relação à aprendizagem na escola. Organizar uma 

prática escolar, considerando esses pressupostos, é sem 

dúvida, conceber o aluno um sujeito em constante 

construção e transformação que, a partir das interações, 

tornar-se-á capaz de agir e intervir no mundo, conferindo 

novos significados para a história dos homens. Quando se 

imagina uma escola baseada no processo de interação, não 

se está pensando em um lugar onde cada um faz o que quer, 

mas num espaço de construção, de valorização e respeito, 

no qual todos se sintam mobilizados a pensarem em 

conjunto. 

Na teoria de Vygotsky, é importante perceber que 

como o aluno se constitui na relação com o outro, a escola é 

um local privilegiado em reunir grupos bem diferenciados a 

serem trabalhados. Essa realidade acaba contribuindo para 

que, no conjunto de tantas vozes, as singularidades de cada 

aluno sejam respeitadas. Portanto, para Vygotsky (1984), a 

sala de aula é, sem dúvida, um dos espaços mais oportunos 

para a construção de ações partilhadas entre os sujeitos. A 

mediação é, portanto, um elo que se realiza numa interação 

constante no processo ensino aprendizagem. 

Pode-se dizer também que o ato de educar é nutrido 

pelas relações estabelecidas entre professor-aluno talvez 

único, capaz de desenvolver e elevar o indivíduo intelectual 

e culturalmente dentro de uma sociedade. Entretanto, as 
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relações estabelecidas no contexto escolar entre alunos e 

professores têm exigido bastante atenção e preocupação por 

parte daqueles que encaram a escola como espaço de 

construção e reconstrução mútua de saberes. 

Nesse sentido, acredita-se que uma das tarefas das 

equipes pedagógicas de qualquer escola, é a criação de 

estratégias eficazes, no sentido de promover uma formação 

continuada, a qual possibilite uma relação pedagógica 

significativa e responsável entre professores e alunos, 

garantindo a todos a melhoria no processo ensino 

aprendizagem. 

Entende-se que cada ser humano, ao longo de sua 

existência, constrói um modo de relacionar-se com o outro, 

baseado em suas vivências e experiências. Dessa forma, o 

comportamento diante do outro depende da natureza 

biológica, bem como da cultura que o constituiu enquanto 

sujeito. No que diz respeito à dimensão afetiva do ser humano 

e como ela é significativa na construção da pessoa e do 

conhecimento. 

Para Vygotsky (1984) a afetividade e a inteligência 

são inseparáveis, uma vez que uma complementa a outra. 

Tais reflexões fornecem pistas fundamentais aos 

professores que atuam com essa faixa etária. Segundo o 

autor, a juventude inicia-se com uma crise marcada por 

mudanças na estruturação da personalidade. É um momento 

no qual o adolescente volta-se para questões que estão mais 

diretamente ligadas ao seu lado pessoal, moral e existencial. 

Nesse sentido, a afetividade torna-se um dos fatores 

preponderantes no processo de relacionamento do 

adolescente consigo mesmo e com os outros, contudo, isso 
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ocorre a partir de um caráter cognitivo já estabelecido, ou 

seja, ele consegue gerir uma exigência racional nas relações 

afetivas. Normalmente é uma fase marcada por muitos 

questionamentos, fortes exigências, novas experiências e 

constantes preocupações. 

Diante de tantas alterações físicas e emocionais, 

muitas vezes não conseguindo conter ou canalizar tanta 

energia, iniciam-se os confrontos com pais, professores e 

até com colegas. Considera-se esse período o mais marcado 

pelas transformações, talvez seja essa uma das razões pelas 

quais exista um enorme desejo de se romper com os 

modelos pré-estabelecidos. 

O desenvolvimento do adolescente é marcado por 

muitos conflitos, sendo assim, a escola precisa criar um 

ambiente mais estimulante e afetivo que possibilite a esse 

adolescente enxergar-se nesse processo. Por esse motivo, a 

mediação do professor é uma contribuição que irá ajudar o 

aluno do segundo segmento do Ensino Fundamental a dar 

sentido ao seu existir e ao seu pensar. É importante que se 

ressalte que, quando se fala em proporcionar uma relação 

professor-aluno baseada no afeto, de forma alguma, 

confunde-se aqui afeto com permissividade. 

Pelo contrário, a ação do professor deve impor 

limites e possibilidades aos alunos, fazendo com que estes 

percebam o professor como alguém que, além de lhe 

transmitir conhecimentos e preocupar-se com a apropriação 

dos mesmos, compromete-se com a ação que realiza, 

percebendo o aluno como um ser importante, dotado de 

ideias, sentimentos, emoções e expressões. 

Assim, deve buscar desenvolver atividades que 
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envolvam os alunos de forma integrada, ou seja, deve 

orientar sua prática para que desenvolva a expressividade, a 

emoção, a personalidade e o pensamento criativo. Isso vem 

reforçar a ideia de que os professores, quando buscam 

aprofundar seus conhecimentos sobre a importância da 

afetividade na escola, estão, na verdade, procurando 

entender tanto de seres humanos, quanto de conteúdos e 

técnicas educativas. 

Assim, é necessário conceber a sala de aula como 

um rico espaço de relações entre alunos e professores. 

Levando em conta esse cenário de oposição e interação em 

que, muitas vezes, o convívio harmônico é quase 

impossível, faz-se necessário salientar mais uma vez o 

diálogo como um instrumento importante nessas relações. 

Os adolescentes começam a manifestar um 

comportamento mais independente e surgem as 

preocupações com os acontecimentos. Isso só confirma que 

a imprecisão não está apenas no jovem, mas também 

naqueles que com eles convivem. 

Para os professores, entender esse período de 

transformação da vida humana é fundamental para o bom 

relacionamento com os alunos, bem como para a 

organização de novas práticas pedagógicas. 

Cabe à escola então, despertar o interesse e os 

sonhos desses jovens, do contrário só poderá constatar que 

todo espaço é desinteressante para quem para de sonhar. 

Sabe-se que um dos objetivos da educação é promover o 

desenvolvimento intelectual e pessoal do aluno, então por 

que não concentrar esforços em projetos e ações educativas 

que incentivem a participação desses jovens, preparando-os 
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para uma atuação crítica e criativa na sociedade? 

Infelizmente, ainda prevalece, no senso comum, a 

ideia de que os jovens significam problemas para a 

sociedade. Na verdade, o que está sendo esquecido é que 

essa faixa etária faz parte de um contexto social bem maior, 

o qual está passando por várias transformações e crises em 

vários setores. Essas transformações acabam provocando 

mudanças no comportamento de todas as pessoas, gerando 

crises de valores e uma crescente desigualdade social. 

Na educação, observa-se por parte de muitos 

educadores uma preocupação com esses problemas, 

contudo é preciso acreditar que a educação, muito além de 

promover o acúmulo de conhecimentos, possibilita aos 

adolescentes novas formas de se posicionarem diante da 

realidade. Nesse sentido, um dos maiores desafios que ora 

se impõe para a escola, é propiciar um trabalho voltado para 

o desenvolvimento da capacidade de pensar dos alunos. 

Para tanto, mais uma vez se reconhece a importância 

e o papel fundamental do professor, enquanto elemento 

articulador capaz de organizar patamares de encontro entre 

aquilo por que o aluno demonstra ter interesse e o que a 

escola realmente precisa trabalhar. O que se deseja propor 

com essa reflexão é que, numa ação coletiva, professores 

repensem a organização de suas atividades docentes, 

partindo em busca de práticas que sensibilizem os jovens a 

participarem ativamente da construção de seus 

conhecimentos e de suas vidas escolares. 

Para que os alunos possam aprender de fato, 

buscando desenvolver um espírito cada vez mais crítico e 

criativo, não se pode ignorar o mundo no qual esses jovens 
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vivem. E para que essas proposições venham a se efetivar 

na prática, acredita- se que é essencial começar ouvindo os 

alunos, conhecendo melhor suas opiniões, anseios e sonhos. 

Demonstrando-lhes a importância e o valor de um 

envolvimento ativo no trabalho educativo é, sem dúvida, 

redesenhar uma nova escola. Como entender esse processo? 

Muitos pesquisadores consideram o ensino e a 

aprendizagem marcos na construção do conhecimento. Sim, 

não se pode compreender a importância do primeiro, sem 

reconhecer o significado a que o segundo remete nessa 

construção. Sabe-se que esses conceitos sofreram várias 

transformações no decorrer da história de produção de 

conhecimento pelo homem. 

Nesse sentido, o processo ensino-aprendizagem tem 

sido caracterizado de diferentes formas, ora procura dar 

ênfase à figura do professor como detentor do saber, 

responsável pela transmissão do conhecimento, vem 

destacar o papel do aluno como sujeito aprendiz, construtor 

de seu conhecimento.  
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CAPÍTULO V 
 

RESULTADOS / DISCUSSÃO 
 

 

O objetivo é apresentar os resultados da pesquisa 

feita por instrumento aplicado ao sujeito: uma entrevista 

com oito questões identificando: o que é dificuldade de 

aprendizagem para o professor, como ele percebe em sala 

de aula. 

Serão apresentados os resultados dos dados 

demográficos a respeito da identificação dos participantes, 

formação profissional, serão expostas as tabelas construídas 

a partir das respostas da entrevista. 

 

5.1 Dados demográficos 

 

A tabela acima apresenta o perfil dos professores 

entrevistados. De acordo com a tabela, observa-se que os 

professores, a maioria são do sexo feminino, com idade 

entre 30 a 60 anos, com tempo de trabalho entre 04 a 30 

anos. 
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De acordo com as respostas dos professores podem-

se constatar a visão que eles têm a respeito das dificuldades 

de aprendizagem passa pelo modelo médico e sociológico, 

numa perspectiva educacional, as dificuldades de 

aprendizagem refletem uma incapacidade para desenvolver 

leitura, escrita ou aptidões sociais. 

 

 
 

A tabela 2 apresenta a percepção dos professores a 

respeito dos alunos com dificuldade de aprendizagem. 

Pode-se perceber que os professores têm uma visão 

restringindo com sua problemática e não vendo suas 

potencialidades. 
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A tabela 3 mostra que a maioria dos professores não 

se sentem preparados para trabalhar com estes alunos. 

 

 
 

A tabela 4 mostra os sentimentos do professor com 

relação ao aluno com dificuldade de aprendizagem. Existe 

um envolvimento com relação a este aluno com dificuldade 

de aprender. 
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A tabela 5 mostra as metodologias que os 

professores utilizam para a aprendizagem dos seus alunos. 

 

Segundo Fonseca (2008), após alguns meses de 

trabalho em sala de aula, o aluno deve aprender apresentar 

algum progresso. Caso não aconteça, este merece uma 

atenção especial, que podem ser atividades sistemáticas, 

aulas de reforço e atendimento individualizado, para que o 

aluno seja acompanhado de perto. 

Quando o aluno apresenta dificuldades no seu 

processo escolar, a presença da família é fundamental, 

mostra um interesse pelo que está acontecendo dentro e fora 

da escola, obtendo motivação e a confiança do aluno em 

sua capacidade de aprender. É necessária ação entre família 

e professor além do acompanhamento de um profissional 

especializado quando for o caso. 

Com profissional especializado a dificuldade de 

aprendizagem será compreendida de forma mais precisa, 

podendo assim contribuir para uma ação afetiva (SMITH; 

STRICK, 2001), buscar novas estratégias de ensino e 

estabelecer novos objetivos tanto em casa quanto na escola, 

aponto de fortalecer a confiança do aluno, pois se faz 
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essencial que estes sejam motivados e apoiados, para suas 

próprias possibilidades e sucesso, e não percam o interesse 

pela aprendizagem. 

 

  

A tabela 6 apresenta a motivação que cada professor 

tem com seu desempenho profissional. Observando-se que 

alguns se sentem motivados apesar das dificuldades 

encontradas. 

A motivação do professor é essencial para 

motivação do aluno, pois o modo de agir do professor 

dentro de sala de aula contribui para uma melhor 

aprendizagem. O professor promove a aceitação dos alunos 

em relação ao conteúdo mostrando e facilitando no 

processo de aprendizagem. 

Além disso, é importante relembrar a função do 

professor na sociedade, pois a aprendizagem “só irá ocorrer 

se alguém ensina e sabe conduzir o processo na direção 

desejada” (MOISÉS, 1994). Assim, Libâneo (1998) afirma 

que a função da escola é também assegurar que todos os 

alunos tenham acesso a um ensino capaz de promover 

reflexões com intuito de formar cidadãos críticos, sem 
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apenas transmitir conhecimentos. 

Freire (1992) também afirma que “é na fala do 

educador no ensinar (intervir, devolver, encaminhar), 

expressão do seu desejo, casado com o desejo que foi lido, 

compreendido pelo educando, que ele teve seu ensinar.”. 

Portanto, o professor motivado, terá o cuidado de 

sempre se atualizar, reciclar, se preparar adequadamente 

para a aula, pois o modo de agir do professor frente às 

situações na sala de aula é fato importante que colabora 

para uma aprendizagem dos alunos. 

 

 
 

A tabela mostra alguns pontos que foram 

levantados, como envolvimento e responsabilidade da 

família para com o aluno, professores preparados, 

profissional especializado e apoio da comunidade escolar. 

Estes elementos contribuem para uma ação de sucesso. 

No entanto, sabe-se que a educação se inicia em 

casa e o ambiente o qual a criança estará exposta 

influenciará a sua formação Fonseca (2008). Desde modo, 

Nucci (1997) é através de atividades do cotidiano da 
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criança, uso de materiais disponíveis em casa e condições 

de estímulo oferecido a mesma que a criança começa a se 

desenvolver no processo de aprendizagem. Assim, observa-

se através desta questão a importância da família no 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 

Outro ponto foi a falta de profissionais 

especializados para lidarem com as diversas situações 

presentes na escola. Ausência de profissionais é uma 

realidade na maioria das escolas, o que dificulta o trabalho 

com dificuldade de aprendizagem. 

 

 
 

Tabela 8 sugestões para professores na formação 

continuada é de suma importância, os profissionais 

capacitados sabem lidar melhor com a diversidade de 

situações encontradas na sala de aula. 

 

5.2 Metodologia 

 

Este estudo trata-se de uma pesquisa de caráter 

qualitativo e quantitativo com base em uma pesquisa 

bibliográfica de vários autores, os quais abordam o tema em 

questão, fornecendo subsídios teóricos significativos para a 
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fundamentação da temática e também por meio de uma 

pesquisa de campo na escola Municipal de Rio largo, onde 

foram realizadas observações nas salas de aula e também e 

uma entrevista por meio de um questionário que trabalham 

na escola. 

 

5.3 Tipo de pesquisa 

 

A pesquisa desenvolvida no estudo de caso é de 

natureza qualitativa e quantitativa, realizada com base e um 

levantamento bibliográfico e pesquisa de campo e 

questionário aplicados para professores, buscando entender 

o que dificulta o processo: Ensino-aprendizagem no ensino 

fundamental. 

 

5.4 Caracterização do local pesquisado 

 

A Escola de Ensino Fundamental Prof.ª Rosineide 

Tereza Martins, localizada na Av. Euclides Afonso de 

Melo, s/n, Centro, cidade de Rio Largo/AL. A escola conta 

com 2 (duas) diretoras, 2 (duas) coordenadoras, 34 (trinta e 

quatro) professores, que são comprometidos com o ensino-

aprendizagem dos alunos. Os planejamentos elaborados 

baseados na realidade dos alunos. Mas também contam com 

problemas como a falta de acompanhamento familiar, a 

maioria dos pais não acompanham a vida escolar dos filhos 

e dificulta o desenvolvimento de ensino, muitos alunos 

mostram desinteressados. 

A estrutura física da escola é razoável, a escola 

conta com oito salas de aulas, quatro banheiros, uma sala 
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que é usada como diretoria e também como sala dos 

professores e a outra sala secretaria da escola. 

O quadro de funcionários da escola é composto por 

dois coordenadores, uma trabalha pelo dia e o outro pela 

noite. Mais 10 professores, dois vigias, 2º merendeiras, 

quatro auxiliares de serviços diversos. Os planejamentos 

ocorrem bimestralmente com a participação de professores 

e coordenadores. 

A escola tem um PPP (Projeto Político Pedagógico) 

que foi elaborado por toda a comunidade escolar: gestores, 

professores e coordenadores. 

 

5.5 Caracterização do sujeito 

 

A pesquisa foi realizada com os professores do 

ensino fundamental II da Escola de Ensino Fundamental 

Prof.ª Rosineide Tereza Martins, buscando entender o ponto 

de vista de cada um dos professores sobre a questão das 

dificuldades e aprendizagem no ensino fundamental II da 

referida escola. 

Quanto a qualificação profissional dos professores 

entrevistados, alguns não são formados pela disciplina 

Pedagogia, pois o Município de Rio Largo tem carências 

nas disciplinas, teve a colaboração da direção e dos 

professores permitindo um bom desempenho a pesquisa. 

 

5.6 Instrumentos de coletas de dados 

 

Como instrumentos de coletas de dados foi utilizado 

um questionário, buscando-se a opinião deles a respeito das 
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dificuldades de aprendizagem. Os momentos de observação 

possibilitaram conhecer melhor um pouco o trabalho dos 

professores entrevistados, primeiro foi feita a observação e 

em seguida o questionário com perguntas de análise de 

percepção dos professores com a dificuldade de 

aprendizagem. 

Na concepção de VYGOTSKY (2007), uma 

psicologia capaz de explicar o desenvolvimento das funções 

do homem deve necessariamente partir de uma 

compreensão do homem na relação com sua história, e na 

relação com seu contexto social. A consciência não se 

constitui de forma isolada, mas com relação com o meio. 

Martins (1997) papel da concepção sócio na sala de 

aula: 

É fundamental destacarmos que é importante 

no processo interativo não é a figura do 

professor ou do aluno, mas é o campo 

interativo criado. A interação está entre as 

pessoas e é neste espaço que acontecem as 
transformações e se estabelece o que considera 

fundamental neste processo as ações 

partilhadas, onde a construção de 

conhecimento se dá de forma conjunta. 

(MARTINS, 1997, p.121). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Ao desenvolver este trabalho, o objetivo foi analisar 

a percepção dos professores e a dificuldade de 

aprendizagem. Na linha do pensamento, considera o fato de 

que a linguagem humana é significativa, ela relaciona-se 

diretamente ao dito, logo, ao uso do cérebro, sistema 

extraordinário, todo o responsável pelo aprendizado. Na 

fase da vida diretamente relacionada à aprendizagem e a 

infância, essa aprendizagem acontece durante toda história 

para a capacidade de novos conhecimentos ao longo dos 

anos. No que se refere as dificuldades de aprendizagem, 

através de estudo realizados, são fatores que interferem 

diretamente no sucesso do processo de ensino-

aprendizagem, fazendo com que o aluno se sinta 

desmotivado e com um sentimento de incapacidade em 

relação a aprender, ocasionando baixo rendimento escolar. 

Estes são considerados sinais de alerta para que as 

dificuldades de aprendizagem sejam identificadas. No que 

se refere a pesquisa de campo realizada em uma escola 

Pública Municipal de Ensino Fundamental na cidade de Rio 

Largo, na percepção dos professores, as dificuldades de 

aprendizagem acabam gerando problemas de indisciplina, 

pois os alunos se sentem desmotivados em relação à 

aprendizagem e acabam desinteressados e com baixo 

rendimento e até mesmo mal comportamento. 

De acordo com a pesquisa, as dificuldades de 

aprendizagem e indisciplina são confundidas com 

preguiçosos desinteressados. Os professores não estão 
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preparados para lidar com essa realidade. As estratégias a 

serem utilizadas para o enfrentamento das dificuldades de 

aprendizagem, é necessária a ação conjunta entre a família, 

professor, escola e profissionais especializados, para que o 

sucesso do aluno no processo ensino-aprendizagem seja 

eficaz. 

A presença da família na escola é fundamental, ela 

deverá estar do lado da vida escolar do aluno para apoiá-lo, 

auxiliá-lo, incentivá-lo mostrando a ele também o valor da 

escola, mostrando-o que é capaz de desenvolver as funções 

que lhes são propostas para motivá-lo. Nota-se que a 

família está afastada do ambiente da escola que os filhos 

vivenciam diariamente. É muito importante a presença da 

família no processo de ensino-aprendizagem e o professor 

também tem o seu papel neste processo, pois ele é um 

motivador dos conteúdos propostos. 

Através do estudo observou-se que os professores 

têm ciência o papel que exercem, porém, muitas vezes se 

sentem despreparados com as situações encontradas dentro 

e fora da sala de aula o que torna mais comuns as 

dificuldades de aprendizagem e os levam a pensar que os 

alunos não se interessam ou tem problemas de indisciplina. 

O professor para editar no papel de motivador da 

aprendizagem, deverá estar motivado para preparação de 

suas aulas ao buscar matérias diversificadas e que 

despertam a curiosidade e interesse de seus alunos. E no 

que se refere aos alunos com dificuldade de aprendizagem, 

o professor deve buscar estratégias que se adeque a 

necessidade das mesmas. 
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O ambiente escolar também exerce o papel no 

processo de ensino-aprendizagem, pois é considerado um 

ambiente motivador oferecendo condições apropriadas para 

que estes alunos desenvolvam suas capacidades. Dessa 

forma, entende-se que a motivação deverá partir não 

somente da escola e do professor como também da família. 

Pois, essa união será de total importância para que o aluno 

esteja com um bom estado emocional e obtenha bons 

resultados. 

A afetividade é fundamental neste processo para 

fortalecer a relação professor-aluno, contribuindo para o 

desenvolvimento ou aumento do interesse pelo que está 

sendo proposto. É importante destacar que através dos 

dados obtidas não se pode generalizar o estudo para 

diversos contextos, pois cada realidade escolar é singular e 

possui suas próprias características. 

O presente estudo possibilita algumas sugestões de 

ações que poderiam auxiliar outras investigações sobre o 

tema, tais como: formação continuada dos professores e 

também toda equipe escolar, que abordem questões práticas 

no contexto atual, como dificuldades de aprendizagem e 

inclusão social, desenvolver atividades diferenciadas e 

novas estratégias de aprendizagem que motivem os alunos e 

recuperem o prazer em aprender, como reforços com 

atividades voltadas para as necessidades específicas. 

Conclui que há necessidade de uma ação entre alunos, 

famílias, escolas e profissionais especializados, para buscar 

entender as dificuldades de aprendizagem contribuindo para 

que o aluno se desenvolva e torna-se independente, como 

autor do seu próprio conhecimento e com sucesso no seu 
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processo de ensino-aprendizagem. 

Durante a entrevista nota-se a insegurança dos 

professores para trabalhar com alunos com dificuldades tendo 

em visto que, existe uma lacuna do professor frente a este 

aluno com dificuldade de aprender concluindo o que há 

uma necessidade de uma ação conjunta entre família aluno 

e escola para buscar atender melhor os alunos com 

dificuldades de aprendizagem contribuindo para o seu 

desenvolvimento. 

Considerando os resultados obtidos, pode-se notar 

que as dificuldades de aprendizagem não devem ser 

atribuídas como os métodos de ensino, a falta de materiais 

didáticos apropriados, condições psicológicas do aluno 

entre outros fatores. A escola necessita ter estratégias 

transformar suas aulas e suas atividades pensando em todos 

os alunos, garantindo que todos eles possam se desenvolver 

na aprendizagem e na aquisição de conhecimentos. É 

necessário uma aproximação entre família e escola, um 

maior incentivo ao aluno por parte da família, professores 

bem preparados para lidar com essas dificuldades, 

buscando melhorias tanto nos métodos de ensino quanto na 

parte psicológica de seus alunos. 

A contribuição significativa dos órgãos 

governamentais, para uma melhor estruturação da educação 

brasileira, buscando minimizar as desigualdades e 

promovendo o acesso à educação de forma democrática, e 

igualitária para todos os setores da sociedade. 

A escola tem uma tarefa no resgate da autoimagem 

distorcida do aluno, por ter uma concepção socialmente 

transmissora de educação e de cultura, que transcende as 
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habilidades educacionais familiares, além da 

responsabilidade e competência em desvendar para a 

criança o significado e o sentido do aprender. 

As escolas devem buscar formas de prevenção nas 

propostas de trabalho, preparar os professores para 

entenderem seus alunos, diferenciar um a um, respeitar o 

ritmo de cada um. A escola deve ser um ambiente onde os 

alunos possam sentir-se bem. 

A metodologia da escola deve ser adequada, 

envolvendo seus alunos. E no momento em que surgir 

algum problema com algum aluno é importante que haja 

uma mobilização por parte da escola, a fim de que 

solucionem a possível dificuldade. A escola deve esforçar-

se para a aprendizagem ser significativa para o aluno. Com 

isso, todos ganham: a escola, a família e, principalmente, o 

aluno. 
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