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RESUMO 

Este trabalho intitulado “Dificuldades de aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental”, 

teve como objetivo geral analisar quais são os tipos de dificuldades de aprendizagem que podem 

ser vistas no ambiente escolar e, como específicos: a) entender e analisar o termo dificuldade 

de aprendizagem; b) caracterizar os tipos e causas de dificuldade de aprendizagem; c) verificar 

os sinais de alerta que a criança pode apresentar e o papel da família no processo de ensino e 

aprendizagem; e) identificar quais técnicas de ensino e estratégias que podem ser utilizadas em 

sala de aula para a alfabetização dos estudantes com dificuldades de aprendizagem. Para 

alcançar os objetivos propostos, utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica, 

realizando uma revisão de literatura acerca da temática, como complemento das informações 

trazidas, foi elaborado um roteiro de entrevista com três profissionais que atuam no ensino 

fundamental, no intuito de conhecer como trabalham as dificuldades de aprendizagem com os 

alunos. Como resultados, percebemos que este tema ainda gera discussões dos profissionais 

da educação, quanto a definição e estratégias para o ensino e aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 

As políticas educacionais possuem uma ideia enraizada de que toda a 

criança tem direito a uma educação de qualidade numa instituição escolar, e que 

deve permanecer até o final das etapas escolares, porém, este principal objetivo 

da escola, de garantir uma educação de qualidade a todos, às vezes não é 

atingido, pois durante o processo de ensino e aprendizagem há aquelas crianças 

que não possuem nenhum tipo de dificuldade e, portanto, as metodologias 

cotidianas utilizadas pelo professor garante uma educação de qualidade, como 

também pode ocorrer em sala de aula, crianças que possuem algum tipo de 
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dificuldades de aprendizagem e, desta forma, necessitam de uma educação 

especializada, que muitas vezes, não é devidamente fornecida pela escola. 

Muitas crianças com dificuldade de aprendizagem tem este direito violado, 

pois o que algumas escolas oferecem é um currículo engessado pré- 

estabelecido pela gestão, sem a preocupação de desenvolver novas 

metodologias, com alternativas de adaptação do currículo, de forma que todos 

possuam uma educação de qualidade. 

Sendo assim, este trabalho, denominado “Dificuldades de Aprendizagem 

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental”, analisou os tipos de dificuldades de 

aprendizagem que podem ser encontradas no ambiente escolar, que são 

apresentadas como desordens de caráter cultural, cognitivo ou emocional, que 

identificados em uma criança geram barreiras e dificultam o aprendizado, sendo 

assim, necessitam de um trabalho em sala de aula diferenciado. Traremos 

também os sinais de alerta que a criança pode apresentar, e o papel da família 

no processo de ensino e aprendizagem.  

Cada criança é um ser único, que possui particularidades e um ritmo de 

aprendizagem, partindo desse pressuposto, algumas destas crianças podem 

apresentar ao longo do processo de alfabetização, alguma dificuldade de 

aprendizagem, seja ele devido os métodos pedagógicos aplicados pelo 

professor, ou até mesmo pela própria adaptação que ocorre ao ingressar no 

ensino fundamental. 

Ao abordar sobre alfabetização, bem como métodos de ensino e 

aprendizagem, sabemos que não existe uma fórmula e nem um passo a passo 

definido e pronto, que deve ser utilizado para todos os alunos de forma 

homogênea. Existem vários caminhos e metodologias que podem ser seguidos 

e explorados, sendo moldado conforme as necessidades de cada aluno. 

A ausência de informações acerca dos tipos e causas da dificuldade de 

aprendizagem que podem ocorrer em sala de aula, dificultam o processo de 

alfabetização, bem como o preparo dos professores para trabalhar com estes 

alunos. 

A dificuldade de aprendizagem é uma realidade que vem fazendo parte 
dos debates e reflexões no âmbito da educação pública brasileira, mas 
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ainda tem pouco destaque no cenário das prioridades das políticas 
públicas e educacionais, uma vez que os profissionais ainda não estão 
aptos para identificar quando uma criança realmente apresenta uma 
dificuldade no aprendizado, pois os programas são escassos para 
orientá-los neste seguimento ainda rodeado de 
preconceitos.(TORRES, SOARES E CONCEIÇÃO, 2016, p.115). 

Desta forma, a presente pesquisa tem como objetivo averiguar quais são 

as atitudes dos professores, e como lidam com as dificuldades de aprendizagem 

encontradas em sala de aula, bem como, identificar como analisam e avaliam 

estes alunos. Soler (2003, p. 40) diz que, 

O professor deve [...] ser o mediador entre o aluno e o processo de 
conhecimento, atuando como orientador facilitador e aconselhador da 
aprendizagem, e deve integrar, no desenvolvimento de atividades, os 
aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. 

A aprendizagem é um processo gradativo, que precisa de uma ação 

sucessiva por parte do professor mediador, desenvolvendo nesta fase de 

alfabetização, habilidades e práticas pedagógicas primordiais para o 

aprendizado do aluno. 

O processo de ensinar e aprender são rodeados por dificuldades e 

também sucesso, e muitas vezes no trajeto do ensino, pode encontrar 

problemas, incertezas e barreiras que deixam o aluno bloqueado diante a 

aquisição de conhecimento. Neste cenário são vistos pela família e até mesmo 

pelos professores como alunos displicentes, que não querem aprender e que 

não se esforçam nas aulas. 

O termo e as causas das dificuldades de aprendizagem sempre foram 

alvo de muitas indagações e discursões dos profissionais da educação, como 

identificar? Quais os tipos de dificuldade de aprendizagem? Como planejar a 

aula e as atividades de forma diferenciada para o aluno em questão? O que fazer 

para não ocorrer o fracasso escolar? Desta forma, atuar no ensino com crianças 

com dificuldade de aprendizagem tem incentivado os professores a buscar 

respostas e soluções, para atingir uma educação de qualidade para todos, sem 

exceções, permitindo a inclusão do aluno na sociedade. 

Muitas crianças com dificuldade de aprendizagem também lutam com 
comportamentos que complicam suas dificuldades na escola. A mais 
saliente dessas é a hiperatividade, uma inquietação extrema que afeta 
15 a 20% das crianças com dificuldades de aprendizagem. Alguns 
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outros comportamentos problemáticos em geral observados em 
pessoas jovens com dificuldade de aprendizagem são os seguintes: 
fraco alcance, dificuldade para seguir instruções, imaturidade social, 
dificuldade com a conversação, inflexibilidade, fraco planejamento e 
habilidades organizacionais, distração, falta de destreza e falta de 
controle dos impulsos. (SMITH e STRINCK 2001, p.15). 

Desta forma, é importante compreender o aluno como um todo, e saber 

lidar com seus comportamentos, que podem ser distrações recorrentes, 

inquietação, dentre outros. O professor deve compreender que tais 

comportamentos são provenientes das próprias dificuldades que o aluno 

enfrenta, devendo se preparar para contornar os atritos e atingir seu objetivo de 

aprendizagem para com o discente. 

Com o intuito de entender os tipos e as causas das dificuldades de 

aprendizagem durante o processo de alfabetização, o presente estudo se 

aprofundou nos dados da pesquisa bibliográfica, trazendo os conceitos e 

importantes análises de estudiosos para conduzir o assunto, e entrevista com 

três profissionais que atuam no ensino fundamental, no intuito de conhecer como 

trabalham as dificuldades de aprendizagem com as crianças. 

Para Emília Ferreiro (2001), citando Marcone e Lakatos, 

A descrição do que é e para que serve a pesquisa bibliográfica permite 
compreender que se de um lado a resolução de um problema pode ser 
obtida através dela, por outro, tanto de campo (documentação direta) 
exigem como premissa, o levantamento do estudo da questão que se 
propõe a analisar e solucionar. A pesquisa bibliográfica pode, portanto, 
ser considerada também como o primeiro passo de toda a pesquisa 
cientifica. (Ferreiro 2001, p. 44) 

Segundo Gil (2002, p. 163), "coleta de dados: envolve a descrição das 

técnicas a serem utilizadas para coleta de dados [...]" A princípio a coleta de 

dados se dará por meio de livros, artigos do assunto e documentos eletrônicos, 

fornecendo assim conhecimento teórico que irão nortear o presente projeto. 

Também foi utilizado método de entrevista semiestruturada focada nas 

dificuldades de aprendizagem que ocorrem em sala, quantas crianças possuem 

algum distúrbio na leitura ou escrita e como são tratadas. 

Nos levantamentos que se valem da entrevista como técnica de coleta 
de dados, esta assume forma mais ou menos estruturada. Mesmo que 
as respostas possíveis não sejam fixadas anteriormente, o 
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entrevistador guia-se por algum tipo de roteiro, que pode ser 
memorizado ou registrado em folhas próprias (GIL 2002, p. 117). 

DESENVOLVIMENTO 

DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM 

Antes de abordarmos sobre o termo dificuldade de aprendizagem, 

precisamos entender primeiramente o que significa a aprendizagem. Ela possui 

um termo que pode ser classificado como um fenômeno onde o sujeito adquiri 

competências, valores e habilidades através de estudos, raciocínio e 

experiência. Por tratar-se de um processo agregado, cujo avanço se dá 

gradativamente, provoca uma mudança daquele que está aprendendo. 

Conforme Paín (1985, p. 23) , 

(...) a aprendizagem é um processo dinâmico que determina uma 
mudança, com a particularidade de que o processo supõe um 
processamento da realidade e de que a mudança no sujeito é um 
aumento qualitativo em sua possibilidade de atuar sobre ela. Sob o 
ponto de vista dinâmico a aprendizagem é o efeito do comportamento, 
o que se conserva como disposição mais econômica e equilibrada para 
responder a uma situação definida. De acordo com isto, a 
aprendizagem será tanto mais rápida quanto maior for a necessidade 
do sujeito, pois a urgência da compensação dará mais relevância ao 
recurso encontrado para superá-la.  

Conforme Viana (2017, p. 236), 

A expressão “dificuldades de aprendizagem” começou a ser usada 
mais frequentemente no século passado, na década de 60, para 
descrever uma série de incapacidades relacionadas com o insucesso 
escolar. Seu aparecimento exprimiu a convicção de educadores, 
especialistas e pais, de que algumas crianças possuíam problemas de 
aprendizagem que não se enquadravam nas categorias existentes e 
não havia, porém, consenso na literatura quanto a sua conceituação, 
etiologia, prevalência e ao tipo de intervenção apropriada.  

Desta forma, pode-se perceber que a aprendizagem pode estar ligada aos 

fatores internos e externos, no qual interferem no processo de ensino. No 

entanto, muitas das vezes no ambiente escolar os fatores externos, ou seja, 

aquilo que o aluno mostra com suas atitudes em sala de aula, com seu corpo e 

movimento, não são levados em consideração, pois é somente dado atenção 

aos fatores internos e seu resultado na aprendizagem. 
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Paín (1985, p. 12) explica que “a aprendizagem se dá simultaneamente 

como instância alienante e como possibilidade libertadora”. Neste contexto de 

uma cultura cuja educação é classificada com alienante e libertadora estão 

postos os alunos. E, neste conjunto estão inseridas as crianças que apresentam 

dificuldade de aprendizagem, com problemas que interferem na aquisição de 

conhecimento, além do desenvolvimento de habilidades. 

Para o comitê norte americano National Joint Committee of Learning 

Disabilities (NJCLD, 1994); 

Dificuldades de aprendizagem é um termo genérico que diz respeito a 
um grupo heterogéneo de desordens manifestadas por problemas 
significativos na aquisição e uso das capacidades de escuta, fala, 
leitura, escrita, raciocínio ou matemáticas. Estas desordens, 
presumivelmente devidas a uma disfunção do sistema nervoso central, 
são intrínsecas ao indivíduo e podem ocorrer durante toda a sua vida. 
Problemas nos comportamentos auto-reguladores, na percepção 
social e nas interacções sociais podem coexistir com as DA, mas não 
constituem por si só uma dificuldade de aprendizagem. (1994, p. 61-
64) 

Desta forma, as dificuldades de aprendizagem estão conectadas a uma 

extensa lista que podem afetar qualquer área do exercício escolar, elas não 

devem ser atribuídas a apenas uma causa, visto que depende dos diferentes 

aspectos, que podem prejudicar o desempenho cerebral. 

Smith e Strick (2001, pg. 14) diz que dificuldades de aprendizagem são 

“[...] problemas neurológicos que afetam a capacidade do cérebro para entender, 

recordar ou comunicar informações”, sendo assim, é comum o professor se 

deparar em sala de aula com alguma criança com dificuldade de entender o 

conteúdo explanado, por isso, é de suma importância o mesmo inovar sua 

metodologia de ensino, buscando formas adequadas conforme as necessidades 

do aluno. 

As crianças com dificuldade de aprendizagem apresentam distúrbios 
em competências necessárias para conquistar aprendizagem efetiva, 
apresentando dificuldades na organização das informações, clareza na 
leitura, retenção de dados e interpretação de texto. Geralmente 
precisam de tempo para entender as informações dadas. Geralmente 
são lentas ao processar informações, apresentam estratégias pobres 
para escrever, problemas de organização espacial e muita distração o 
que acarreta dificuldade de comunicação e hábitos ineficientes de 
estudo (JARDIM, 2006, p 216). 
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POSSÍVEIS CAUSAS 

As causas da criança apresentar maior ou menor dificuldade em aprender 

estão ligadas a diversos fatores, como social, cognitivo, emotivo, dentre outros, 

entretanto pode ocorrer de algumas dificuldades sejam temporais e resolvidas 

com o auxilio dos professores e com o apoio dos familiares, como forma de 

adaptação e atenção à criança. Em outros casos, a dificuldade se estende devido 

ter caráter neurológico, necessitando de uma perspectiva de ensino 

diferenciada. 

As dificuldades de aprendizagem ocorrem devido a várias razões. Uma 
delas é que a criança apresenta alguma dificuldade cognitiva particular 
que faz com que seu aprendizado de certas habilidades se torne mais 
difícil que o normal. Entretanto, algumas dificuldades - talvez a maioria 
delas - são resultantes de problemas educacionais ou ambientais, que 
não estão relacionadas às habilidades cognitivas da criança. (Dockrell 
e McShane, 2000, p.17). 

Desta forma, para entender a causa da dificuldade de aprendizagem do 

aluno, deve-se pensar no contexto em geral, e não apenas centrado no aluno, 

portanto, requer uma análise e reflexão acerca do contexto familiar, cultral e 

social no qual o aluno está inserido. 

PRINCIPAIS TIPOS DE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

Conforme as pesquisas alusivas ao tema, são 6 as principais dificuldades 

de aprendizagem identificada hodiernamente, sendo elas, a disgrafia, 

disortografia, discalculia, dislalia, dislexia e o TDAH (Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade). 

DISGRAFIA 

A disgrafia é caracterizada como a dificuldade na área da escrita, sendo 

assim, envolve apenas dificuldade na motricidade fina, de coordenação visuo- 

motora e de memória da fase de execução. Conforme Furtado e Borges (2007, 

p. 141). 

É a dificuldade em passar para a escrita o estímulo visual da palavra 
impressa. Caracteriza-se pelo lento traçado das letras, que em geral 
são ilegíveis. A criança disgráfica não é portadora de defeito visual nem 
motor, e tampouco de qualquer comprometimento intelectual ou 
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neurológico. No entanto, ela não consegue idealizar no plano motor o 
que captou no plano visual. Existem vários níveis de disgrafia, desde a 
incapacidade de segurar um lápis ou de traçar uma linha, até a 
apresentada por crianças que são capazes de fazer desenhos simples, 
mas não de copiar figuras ou palavras mais complexas.  

Crianças com disgrafia podem apresentar todas, ou algumas das 

seguintes características: Formação das letras pobre; letras muito largas 

(macrografia), demasiado pequenas (micrografia), ou com tamanho 

inconsistente; uso incorreto de letras maiúsculas e minúsculas; Letras 

sobrepostas; espaçamento inconsistente entre letras; alinhamento incorreto; 

inclinação inconsistente; falta de fluência na escrita. 

Ao perceber esta dificuldade, é importante o professor incentivar o aluno 

no desenvolvimento da escrita, de forma motivadora e com recursos 

diferenciados. Caso as tentativas de superação não tenham atingido êxito, é 

importante encaminhar o aluno para um profissional qualificado para melhora no 

desempenho da aprendizagem. 

DISORTOGRAFIA 

A disortografia, igualmente a disgrafia, é uma dificuldade da escrita, 

porém enquanto a disgrafia é uma dificuldade da área motora, esta é uma 

dificuldade no processo da ortografia. 

Caracteriza-se pela incapacidade de transcrever corretamente a 
linguagem oral, havendo trocas ortográficas e confusão de letras. Essa 
dificuldade não implica a diminuição da qualidade do traçado das 
letras. As trocas ortográficas são normais durante a 1.ª e 2.ª séries da 
primeira série do ensino fundamental (GrauTIRAR), porque a relação 
entre a palavra impressa e os sons ainda não está totalmente 
dominada. A partir daí os professores devem avaliar as dificuldades 
ortográficas apresentadas por seus alunos, principalmente por aqueles 
que trocam letras ou sílabas de palavras já conhecidas e trabalhadas 
em sala de aula. (FURTADO e BORGES 2007, p. 142). 

A disortografia pode ocorrer em consequência da dislexia, sendo 

característico da disgrafia. Este distúrbio é apresentado como uma constante 

troca de natureza ortográfica (como ch por x, ou s por z, e vice-versa), 

aglutinações (de repente/derepente), tem que/temque), fragmentações (em 

baraçar); inversões (in/ni, es/se) e omissões (beijo/bejo), após o 2º ano do 
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Ensino Fundamental. 

DISCALCULIA 

A discalculia é caracterizada como a dificuldade na área matemática, 

sendo assim, quem possui este distúrbio possui dificuldade ao realizar cálculos, 

e possuem dificuldade de manejar numerais, quantidades, ordem, tamanho e 

espaço. Segundo Wajnsztejn e Wajnsztejn (2009, p.187), 

A Discalculia é um transtorno estrutural da maturação das habilidades 
matemáticas, referente, sobretudo a crianças, e que se manifestaria 
pela quantidade de erros variados na compreensão dos números, 
habilidades de contagem, habilidades computacionais e solução de 
problemas verbais. (Jesus Nicasio Garcia, 1998). Ou ainda é um 
distúrbio neurológico que afeta a habilidade com números, em  realizar 
operações matemáticas, em classificar números e colocá-los em 
sequência. Essa dificuldade de ordem neurológica e com evidência 
genética ocorre em razão de uma falha na formação dos circuitos 
neuronais, onde acredita-se que os dois hemisférios possam estar 
envolvidos. A D.D. (Discalculia do Desenvolvimento) parece ser um 
problema específico com o entendimento e ao acesso rápido de 
conceitos e fatos numéricos. 

Os distúrbios da aprendizagem da matemática estão subgrupadas, de 

acordo com Wajnsztejn e Wajnsztejn (2009 qual a página?) em: 

 Discalculia verbal: Dificuldades em nomear as quantidades 
matemáticas, os números, os termos, os símbolos e as relações; 
 Discalculia practognóstica: Dificuldades para enumerar, Comparar, 
manipular objetos reais; 
 Discalculia léxica: dificuldades na leitura de símbolos matemáticos; 
 Discalculia gráfica: Dificuldades na escrita de símbolos 
matemáticos. 
 Discalculia ideognóstica: Dificuldades em fazer operações mentais 
e compreender os conceitos matemáticos. 
 Discalculia operacional: Dificuldades na execução de operações e 
cálculos numéricos. 

Conforme Viana (2017 p. 247), 

[...]esse transtorno pode ser percebido, muitas vezes, ainda na 
educação Infantil, quando uma criança, por exemplo, não consegue 
distinguir qual o número que vem antes ou depois de um numeral. A 
discalculia também é descoberta quando algumas funções como o 
raciocínio, o pensamento abstrato e a quantificação estão em jogo.  

DISLEXIA 
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A dislexia é um transtorno de aprendizagem da área da linguagem, desta 

forma, a criança disléxica apresenta dificuldade no reconhecimento fluente da 

palavra, na habilidade de decodificação e em soletração, porém são inteligentes, 

estando associados a somente a problemas de atenção e coordenação motora.  

Cândido (2013, p. 13) diz que a: 

[…] dislexia é um transtorno de aprendizagem que se caracteriza por 
dificuldades em ler, interpretar e escrever. Sua causa tem sido 
pesquisada e várias teorias tentam explicar o porquê da dislexia. Há 
uma forte tendência que relaciona a origem à genética e a 
neurobiologia. 

O diagnóstico da dislexia é realizado por profissional especializado, ou 

pode ser notado pelo professor em sala de aula, que deve orientar aos pais para 

uma intervenção adequada de modo a atender as necessidades da criança. 

TDAH (TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE) 

O TDAH é um transtorno caracterizado pela hiperatividade, falta de 

atenção, dentre outros, no qual a criança possui dificuldade em manter atenção 

nas atividades, não as concluindo, e perdendo o interesse. 

Segundo Rohde (1999), o diagnóstico do TDAH é clínico, e só pode ser 

dado por profissional da área da saúde mental. O tratamento pode ser através 

de medicamentos, psicoterápico, com fonoaudiólogos e também com 

pedagogos. O professor ao identificar tal distúrbio no aluno deve informar aos 

pais para a devida intervenção. 

[...] a reabilitação daquelas crianças cujo diagnóstico cuidadoso afirma 
a configuração de um quadro de T.D.A.H., pode ser vista sob novas 
perspectivas, entendendo-se que a atenção e o controle voluntário do 
comportamento não se limitam às determinações biológicas, destaca-
se a utilização tanto da linguagem quanto da mediação de outros 
signos, visando auxiliar no desenvolvimentos dessas funções 
psicológicas. Com isso pretende-se que a criança adquira maior 
consciência de seu próprio comportamento. (EIDT, 2004). 

Desta forma, a escola deve atuar de forma inclusiva e adaptada de modo 

a garantir o atendimento às necessidades de seus alunos. 
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DISCUSSÃO DAS ENTREVISTAS 

Realizamos um roteiro de entrevista semiestruturada com 2 professoras 

que atuam na alfabetização de crianças nas series iniciais do ensino fundamental 

e 1 coordenadora. Vale ressaltar que para manter suas identidades em sigilo, 

não utilizaremos seus nomes verdadeiros, e sim os termos professora 1, 

professora 2 e coordenadora. 

PROFESSORA 1 - Graduação em Pedagogia, Pós graduada em 

Educação Especial e Educação Infantil. 

Professora do 2° ano do Ensino Fundamental. 

- O que entende sobre dificuldade de aprendizagem? 

“Ocorre quando o aluno apresenta dificuldade ao aprender e não assimila 

o conteúdo no mesmo ritmo que os demais alunos” 

- Quais as possíveis causas para que a criança apresente dificuldade de 

aprendizagem? 

“Acredito que a causa da maioria das criança com dificuldade de 

aprendizagem decorre do emocional, de problemas familiares que a bloqueia 

para o aprendizado” 

- Qual o papel do professor diante das dificuldades de aprendizagem? 

“Meu papel é de tentar utilizar estratégias para que o aluno adquira 

conhecimento, levando em consideração seu ritmo e seu estado emocional” 

PROFESSORA 2 - Graduação em Pedagogia e Artes, Pós graduada em 

Educação Especial, Educação Infantil e Alfabetização e Letramento. 

Professora do 2° ano do Ensino Fundamental. 

- O que entende sobre dificuldade de aprendizagem? 

“Mesmo utilizando estratégias de aprendizagem, o aluno fica estacionado” 

- Quais as possíveis causas para que a criança apresente dificuldade de 

aprendizagem? 

“Falta de estruturação familiar pode afetar o emocional do aluno e em 

consequência o seu atraso e dificuldade na aprendizagem, ao meu ver, este é o 

maior dos motivos, outras poucas crianças tem suas dificuldades por não ter um 

apoio maior para o estudo, como os pais que trabalham fora, uma aula de 
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reforço, ou falta de estrutura escolar, tendo um professor para muito alunos, 

impossibilitando que o mesmo dê atenção exclusiva.” 

- Qual o papel do professor diante das dificuldades de aprendizagem? 

“O professor deve pensar nas particularidades do aluno, e dar apoio a esta 

criança, que pode estar passando por alguma vulnerabilidade que 

provavelmente deve acarretar em um bloqueio na aprendizagem” 

COORDENADORA - Graduação em Pedagogia, Pós graduada em 

Educação Inclusiva.  

- O que entende sobre dificuldade de aprendizagem? 

“É aquele aluno que fica distante na sala de aula, e não possui um bom 

desempenho escolar” 

- Quais as possíveis causas para que a criança apresente dificuldade de 

aprendizagem? 

“Vejo a condição social, pois muitos não possuem uma alimentação 

adequada, que de certa forma interfere no aprendizado” 

- Qual o papel do professor diante das dificuldades de aprendizagem? 

“Vejo que nestes casos em específico, o professor deve planejar 

atividades diferenciadas com o aluno em questão, e utilizar o lúdico como uma 

ferramenta para a alfabetização desta criança” 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

De acordo com as análises empreendidas aqui, diante das respostas das 

professoras 1 e 2 e a coordenadora, quanto seu entendimento a respeito das 

dificuldades de aprendizagem, percebe-se que elas fazem a descrição apenas 

do desempenho do aluno, e o comparam com os demais. Este resultado 

corrobora com o que diz Torres, Soares; Conceição (2016, p. 115), “[...]os 

profissionais ainda não estão aptos para identificar quando uma criança 

realmente apresenta uma dificuldade no aprendizado, pois os programas são 

escassos para orientá-los neste seguimento ainda rodeado de preconceitos”. 

Desta forma, desconhecem a definição, e não conseguem de fato 

identificar na criança qual tipo, e as causas da dificuldade de aprendizagem, pois 

generalizam o sentido conferido às elas. Torres, Soares; Conceição (2016) ainda 
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apontam que as dificuldades de aprendizagem tem pouco destaque nas políticas 

públicas, pois não possuem serviço de apoio especializado por não se enquadrar 

no âmbito da educação especial. 

Assim, vemos a importância da formulação de uma política educacional 

inclinada para as necessidades dos alunos com dificuldade de aprendizado, para 

que os professores tenham a oportunidade de ampliar suas estratégias e 

conhecimento sobre esta temática, com acesso às informações, formação e 

capacitação continuada. 

Nos relatos percebemos que para as professoras as causas das 

dificuldades de aprendizagem são advindas do contexto social e familiar. De 

acordo com Piletti (2002), são variados os fatores que podem contribuir para a 

dificuldade na aprendizagem, e dentre eles, estão a participação da família, o 

estado emocional, como o convívio com a família e amigos, e também o fator 

econômico, se a criança é bem alimentada, se possui uma rede de apoio sólida. 

Desta forma, vemos como o contexto social e familiar são de extrema 

importância para a aprendizagem. 

Além do contexto social, cultural e familiar, deve-se observar também as 

causas de origem cognitiva, para Pilletti (2002) “Uma das causas dos problemas 

de aprendizagem pode ser de origem nervosa, bem como um aluno com 

dificuldade de concentração, hiperatividade desenvolve bloqueios que atrapalha 

seu desempenho escolar”. 

O professor tem o papel de observar os alunos e sua maturação, e 

adequar as aulas para que proporcione atenção e diálogo com todos da sala de 

aula. Junto com a família, a escola é um dos atores responsáveis pela integração 

da criança na sociedade, devendo atuar com o acompanhamento desta criança, 

verificando o seu rendimento e fazendo uma conexão com a família, que deve 

servir de apoio e ajudar a encontrar possíveis soluções. Através de atividades 

de grupo, para o desenvolvimento adequado da socialização da criança, 

contribuindo para torna-la um ser social. 

Se a criança não estiver envolvida ou se o grupo não o envolver, começa 

a baixa participação e envolvimento em atividades e, consequentemente, o 

isolamento que afeta o desempenho escolar. O comportamento de uma criança 
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retraída ou inquieta, desligada do que pode ser chamado de "moderação", 

"equilíbrio", no ambiente escolar, pode ser perturbado pelo ambiente doméstico. 

Contudo é importante destacar que há uma diferença entre as ações 

promovidas pela família e escola, principalmente no que se refere ao vínculo 

afetivo proporcionado pela família. A declaração de Salamanca (AIELLO, 2002) 

menciona a necessidade da parceria da escola com os pais, e a importância de 

assumirem seus papeis, concretizando a premissa “educação direito de todos e 

dever do Estado”. 

A metodologia da escola deve ser apropriada e envolver todas as 

crianças. A escola deve se esforçar para tornar o aprendizado significativo para 

o aluno. Todos serão beneficiados: a escola, a família e, acima de tudo, a 

criança. 

As dificuldades de aprendizagem também podem ser devido a fatores 

biológicos, identificados e diagnosticados por outros profissionais como 

fonoaudiólogo, psicólogo e outros. A escola deve encontrar soluções junto com 

a família e a sociedade, contando também com o desempenho de profissionais 

especializados. 
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