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RESUMO 
 

As causas da não aprendizagem têm despontado na lista dos principais problemas 

enfrentados pela escola da atualidade. Cada vez mais, um número significativo de crianças com 

dificuldades de aprendizagem são identificadas ainda na educação infantil; e se não houver uma 

intervenção eficaz, essas dificuldades se estenderão para o ensino fundamental, e, possivelmente 

por toda a vida estudantil da criança. Assim, esse estudo bibliográfico, de natureza qualitativa, 

objetiva analisar de que forma as dificuldades de aprendizagem que surgem na educação infantil 

podem contribuir para a construção do fracasso na vida escolar da criança, caso não haja uma 

intervenção eficiente. Toma-se por referência, a leitura de autores, como: Arranca (2007), Bossa 

(2000), Correia; Martins (2006), Fonseca (1995), Golbert (1985), Patto (1991), Porto (2007), 

Resende (2004), Smith; Strick (2001); e o Referencial Curricular Nacional para Educação 

Infantil (1998). As analises revelam os muitos descompassos que pairam sob essa questão, como: 

a incompreensão por parte da família na aceitação das dificuldades de aprendizagem dos filhos; a 

falta de estrutura pedagógica que respeite os tempos e espaços de aprendizagem de cada criança; 

a busca pelos culpados da não aprendizagem; as ineficiências nos processos de formação de 

docentes para a educação infantil; entre outros. Assim, conclui-se que é necessária uma 

redimensão nos modos de pensar (teoria) e fazer (prática) o ensino escolar, por meio da adoção 

de um dialogo entre família e escola, como elementos estruturantes de uma educação 

democrática e inclusiva, que dar-se-á mediante um processo de formação autônoma e crítica dos 

sujeitos da aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Dificuldades de aprendizagem, fracasso escolar, educação infantil, prática 

pedagógica. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No espaço da escola emerge a diferença, construto de “eus” formando seus “nós”; que atam 

ou desatam entre “sis”. Um campo de disputa se constrói como cenário para a aprendizagem e 

isso faz com que seja cada vez mais frequente o numero de crianças rotuladas como fracassadas 

na escola logo nas sereis inicias. A insuficiência de respostas aos estímulos escolares na 

educação infantil é mal interpretada, e muitas vezes, apontada como um problema de 

aprendizagem, que se não for intervido imediatamente, produzirá o caos do fracasso escolar e da 

exclusão social. Para a construção deste quadro, muito contribui o modelo de sociedade atual, 

marcada historicamente pela cultura da exclusão, do silenciamento e da marginalização daqueles 

que julgados “diferentes”. 

Recorrente na literatura educativa atual são os estudos acerca da diversidade de dificuldades 

de aprendizagem evidenciadas no contexto escolar. Entre problemas de leitura e escrita; 

dificuldades de coordenação motora e com cálculos matemáticos; déficit auditivo e percepção 

visual; desordem de atenção e hiperatividade, entre outros; a construção de um muro como 

barreira para uma não aprendizagem pode dar-se desde cedo na vida da criança. 

Na perspectiva de um ensino inclusivo, que rompe com uma pedagogia da exclusão e 

alcança uma pedagogia da inclusão - da escuridão ao esclarecimento (sem trocadilhos com as 

discussões étnico-raciais, que também pincelam o quadro da exclusão e do preconceito social), 

este estudo insere-se como uma proposta que busca analisar de que forma as dificuldades de 

aprendizagem que surgem na educação infantil podem contribuir para a construção do fracasso 

na vida escolar da criança, caso não haja uma intervenção eficiente. 

Apontadas as principais justificativas para a realização deste estudo, destaca-se para a sua 

natureza metodológica e a construção do referencial bibliográfico. A primeira define-se por uma 

pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo na abordagem dos dados. O segundo está organizado 

a partir da orientação de autores, como: Arranca (2007), Bossa (2000), Correia; Martins (2006), 

Fonseca (1995), Golbert (1985), Patto (1991), Porto (2007), Resende (2004), Smith; Strick 

(2001); bem como o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998), documento 

legal que subsidia o tratamento da questão em âmbito científico. 

Nesta lógica, as ideias tratadas no texto, organizam-se da seguinte forma: primeiro, define-

se o que são dificuldades de aprendizagem, a partir dos conceitos dos teóricos, apontando para o 

papel desempenhado pela escola na condução do processo de ensino e aprendizagem, as razões 

para a não aprendizagem e a busca pelos culpados; em seguida, aponta-se para o fracasso escolar 

como resultado de uma dificuldade de aprendizagem não intervida de forma adequada; depois, 

aponta-se para a importância da intervenção docente e psicopedagógica como possibilidade de 

superação das dificuldades de aprendizagem; e conclui-se apontando para o investimento em 
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práticas de formação docente como forma de promoção de uma educação inclusiva e cidadã para 

todos. 

 

2 DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 

É na educação infantil, a base da aprendizagem escolar, que aspectos determinantes na vida 

escolar da criança são definidos. Um ensino de qualidade, comprometido com a aprendizagem 

sólida é tarefa atribuída à escola, que dentro de seus diferentes tempos e espaços deve agregar 

conceitos que promovam uma educação ao alcance de todos, compreendendo que esta dimensão 

é composta pela diferença de ritmos e estilos de aprendizagens, modos culturais diversos e 

condições sócio-históricas que podem favorecer a um quadro de ineficiência às demandas do 

ensino. Logo então, está-se diante de um quadro no qual se define a criança como portadora de 

uma dificuldade de aprendizagem. Quando isto acontece, a escola juntamente a uma equipe 

multidisciplinar (médicos, psicólogos, assistentes sociais etc) precisa pensar em diferentes 

estratégias articuladas ao mundo particular da criança (a família), que venham a sanar estas 

dificuldades. Caso esta ordem de procedimentos não seja respeitada com rigor, uma simples 

dificuldade, às vezes transitória, pode transformar-se em um problema sério, que acarretará no 

fracasso escolar da criança. Nas palavras de Garcia (1997, p. 51): “a escola antecipa o fracasso 

social através de seleção, rotulação, discriminação e exclusão, apesar do seu discurso 

democratizante. O fracasso escolar vem sendo o primeiro degrau na escalada para o fracasso 

social e para a manutenção do statu quo”. 

Com trabalhos reconhecidos neste campo do conhecimento, Fonseca (1995, p. 43) e Smith; 

Strick (2001, p. 15) apontam para conceitos de Dificuldades de Aprendizagem, que se coadunam, 

respectivamente: 

 

[...] uma desarmonia no desenvolvimento, normalmente caracterizada por uma 
imaturidade psicomotora que inclui perturbações nos processos receptivos, integrativos e 
expressivos da atividade simbólica; e que traduz uma irregularidade biopsicossocial do 
desenvolvimento global e dialético da criança, que normalmente envolve na maioria dos 
casos: problemas de lateralização, de praxia ideomotora, deficiente estruturação 
perceptivo-motora, dificuldades de orientação espacial e sucessão temporal e 
psicomotora, que impede a ligação entre os elementos constituintes da linguagem e as 
formas concretas de expressão que os simbolizam. 
 
 
[...] dificuldades de aprendizagem refere-se não a um único distúrbio, mas a uma ampla 
gama de problemas que podem afetar qualquer área do desempenho acadêmico. 
Raramente, elas podem ser atribuídas a uma única causa: muitos aspectos diferentes 
podem prejudicar o funcionamento cerebral, e os problemas psicológicos destas crianças 
frequentemente são complicados, até certo ponto por seus ambientes domésticos e 
escolares. 
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Muitas dessas dificuldades de aprendizagem surgem na infância, ainda na educação infantil 

e caso não haja uma intervenção eficaz, se prolongam pelas séries seguintes. É nesta fase que a 

criança está construindo as bases cognitivas e emocionais do desenvolvimento, como a 

coordenação motora fina, orientação espacial, comportamentos sociais de organização pessoal, 

respeito ao próximo, limites, responsabilidades e independência, entre outras características 

determinantes para uma formação e aprendizagem equilibradas, e que, por isso, requer uma 

atenção criteriosa. 

Na perspectiva de Correia; Martins (2006), nas serieis iniciais da educação infantil, as 

dificuldades de aprendizagem são identificadas em crianças que não conseguem alcançar 

resultados proporcionais aos seus níveis de idade e capacidade numa ou de sete áreas específicas, 

mesmo que esteja sendo estimulada pelo trabalho da escola e da família. Neste caso, portanto, há 

a presença de dificuldade de aprendizagem acentuada, o que suscita uma intervenção pedagógica 

específica. Correria e Martins (2006) apud Arranca (2007, p. 10) apontam para as principais 

dificuldades de aprendizagem identificadas ainda na pré-escola: 

 

• dislexia como dificuldade no processamento da linguagem cujo impacto se reflete na 
leitura e na escrita; 
• dispraxia como dificuldade de planificação e coordenação motora; 
• disgrafia como a dificuldade na escrita; 
• discalculia como a dificuldade de realização de cálculos matemáticos; 
• discriminação auditiva como a capacidade ou não de percepcionar diferenças entre 
sons; 
• dificuldades de percepção visual como as dificuldades de observar pormenores e dar 
significado ao que é observado; 
• desordem por déficit de atenção e hiperatividade que caracterizada por frequentes 
estados de desatenção e impulsividade condicionam a aprendizagem. 

 

As dificuldades da aprendizagem que surgem na educação infantil apresentam 

características próprias, que requerem um estudo e intervenção diferenciada daquela direcionada 

as crianças maiores, as quais frequentam os níveis mais avançados da educação básica, como o 

ensino fundamental. Caso isso não aconteça, as dificuldades simples e passageiras poderão 

contribuir para o fracasso em séries posteriores. Essa intervenção é um trabalho intencional e 

, conforme aponta Maturana (1997, p. 105) coletivo, que requer a participação e apoio da família

apud Porto (2007, p. 41): 

 

A família e a escola, como sistemas de interação e socialização, onde se desenvolvem 
interações circulares de modo contínuo, que alteram e são alteradas por inúmeros 
fatores, devem buscar um acordo, uma aliança, um ponto que faz a maior diferença nos 
resultados da educação da criança, pois “ como fatores externos podem ser consideradas 
fontes de recursos ou de limites para a criança no seu processo de aprendizagem e 
desenvolvimento. 
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Desta forma, família e escola representam uma equipe, sendo fundamental que ambas 

sigam princípios e critérios similares, bem como a mesma direção em relação aos objetivos que 

desejam atingir, pois são inúmeras as contribuições que podem oferecer, propiciando o 

desenvolvimento pleno, dos seus filhos e dos seus alunos, respectivamente. 

 

2.1 A relação família e escola na busca pelos culpados da não aprendizagem 

As queixas das dificuldades apresentadas pelas crianças ocupam espaço no diálogo da 

escola e da família. Diante do fracasso de aprendizagem escolar, buscam culpados. Um 

descompasso de opiniões e interpretações entrecruzam-se na busca por razões para a não 

aprendizagem. Muitas vezes, os pais e os professores costumam dizer que os alunos não estão 

preparados para iniciar determinadas aprendizagens. 

A situação toma proporções mais acentuadas quando a família apresenta resistências à 

aceitação das dificuldades da criança. “A partir daí, percebe-se um jogo onde ora se culpa a 

criança, ora a família, ora uma determinada classe social, ora todo um sistema econômico, 

político e social” (PORTO, 2007, p. 15), dificultando assim, o processo de aprendizagem e 

alimentando o fracasso escolar. As primeiras dificuldades evidenciadas relacionam-se a 

aprendizagem da leitura e da escrita, em virtude dessas habilidades serem as mais trabalhadas no 

contexto da educação infantil. A este respeito Abramovich (1995, p. 163), propõe uma reflexão 

esclarecedora: 

 

Há tantos jeitos de a criança ler, de conviver com a [leitura] de modo próximo, sem 
achar que é algo do outro mundo, remoto, enfadonho ou chato... É uma questão de 
aproximá-la dos livros de modo aberto – seja na livraria ou na biblioteca... se a criança é 
a única culpada nos tribunais adultos por não ler, pede-se o veredicto inocente... mais 
culpados são os adultos que não lhe proporcionam esse contato, que não lhe abrem essas 
– e outras tantas – trilhas para toda a maravilha que é a caminhada pelo mundo mágico e 
encantado das letras [...]. 

 

Uma aprendizagem significativa só será possível quando a parceria família e escola 

integrarem-se na busca pela efetivação de um ensino de qualidade, desenvolvendo estratégias 

para a superação das lacunas do sistema social e as dificuldades particulares que surgem no 

decorrer do percurso da aprendizagem de cada criança. Sobre esta articulação, Porto (2007, p. 28) 

aponta que: 

 

[...] a estruturação escolar não poderá ser pensada apartada da família. Em verdade, são 
elas as duas instituições responsáveis pelo que se denomina educação em um sentido 
amplo, só que o processo educacional depende da articulação destes dois âmbitos 
institucionais que não se justapõem. Antes, são duas dimensões que, na melhor das 
hipóteses, complementam-se e articulam-se. 
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As políticas do Ministério da Educação (MEC) reforçam e promovem esta parceria, tanto 

que foi instituída a data de 24 de abril como o Dia Nacional da Família na Escola, uma 

oportunidade em que todas as escolas abrem suas portas para os familiares dos alunos, 

convidando-os a participarem de suas atividades educativas, fazendo da educação um 

compromisso a ser assumido coletivamente. 

Porto (2007, p. 15) ainda questiona: “Mas será que existe mesmo um culpado para a não-

aprendizagem?”. Ao se procurar os culpados por não conseguir sanar as dificuldades de 

aprendizagem, a família e a escola não percebem que as únicas pessoas que não têm culpa 

alguma são as próprias crianças, as quais precisam de uma estrutura familiar e escolar bem 

estruturada, que lhe permita aprender mais e melhor. De acordo com Fernández (1990, p. 39): 

 

Não existe nem uma única causa, nem situações determinantes do problema de 
aprendizagem. Não o encontraremos nem no orgânico, nem nos quadros psiquiátricos, 
nem nas etapas da evolução psicossexual, nem na estrutura da inteligência. O que 
tentamos encontrar é a relação particular do sujeito com o conhecimento e o significado 
do aprender. 

 

Poeticamente, Bertold Brecht apud Patto (1991), traz esta contradição presente nos sistemas 

de ensino que ainda tem o pensamento centrado no aluno, tomando-o como culpado: 

 

A árvore que não dá frutos 
É xingada de estéril. Quem 
Examina o solo? 
 
O galho que quebra 
É xingado de podre, mas 
Não havia neve sobre ele? 
 
Do rio que tudo arrasta 
Se diz que e violento 
Ninguém diz violentas 
As margens que o cerceiam. 

 

Conforme Bossa (1992), apud Porto (2007), o fracasso escolar não é uma causa em si, mas 

um conjunto de fatores, e que como sintoma deve ser analisada toda a estrutura que circula o 

sujeito aprendente, como a escola, o professor, o aluno, a família, os conteúdos escolares; 

possibilitando ao aluno a compreensão daquilo que ele aprende. É preciso ficar claro que nesta 

situação o aluno nunca é culpado pelo fracasso escolar, até mesmo porque ele não tem 

maturidade e entendimento para discernir isto. 
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A situação é complexa e requer constante análise, visto que ao tratar-se das dificuldades de 

aprendizagem da criança, há duas vias que permitem questionamento: É mesmo uma dificuldade 

na aprendizagem ou é uma dificuldade/fragilidade no ensino? 

É preciso considerar que o termo “ensino e aprendizagem” compreende uma relação em 

que há diferentes modos de aprender e de ensinar. Não existe uma só forma de ensinar, nem uma 

só forma de aprender, "ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se 

educam entre si, mediatizados pelo mundo" (FREIRE, 1987, p. 13), não há uma dependência 

obrigatória entre aquele que ensina e aquele que aprende, apesar de que a aprendizagem requer 

estímulos, porém estes acontecem de várias formas, pois nem todos aprendem da mesma 

maneira, cada um tem seu tempo e ritmo para aprender. A discussão é muito mais ampla, pois 

para que haja aprendizagem, muitas vezes nem é necessário o ensino sistemático e formal, visto 

que ela advém de diferentes formas. 

A falta de compreensão por parte da escola, desvelada por meio de atitudes acríticas e 

reducionistas, que não busca rever os seus métodos de ensino, adotando uma postura mais 

flexível, por meio de um planejamento não diretivo; que não que reconhece as diferentes 

condições e caminhos trilhados por cada um no percurso da aprendizagem, pode acentuar ainda 

mais as dificuldades apresentadas pela criança. 

A instituição escolar representa um espaço de convivência diária da criança, onde esta 

desenvolve suas primeiras relações fora do ambiente familiar, obedecendo a normas e regras 

institucionais. Desta forma, é fundamental que seja um espaço dinâmico, acolhedor e interativo, 

para que a criança sinta-se livre e espontânea em seu processo de crescimento; ao invés de 

apresentar-se como local de excesso de disciplina e práticas exaustivas e metódicas. 

O espaço de aprendizagem deve ser bem estruturado, tanto no que se refere à estrutura 

física, pedagógica, administrativa, entre outras necessidades, conforme cada realidade 

vivenciada. A escolha da escola deve ser feita pelos pais, para que as reais possibilidades de 

aprendizagem significativa das crianças sejam atingidas. 

Essa aprendizagem plena será cada vez mais alcançada com eficiência, a partir do momento 

em que houver um empenho coletivo, tanto da comunidade externa da escola, como os pais e 

familiares, como da comunidade interna, composta por toda equipe escolar, e principalmente o 

professor, que tem o elo mais próximo com as crianças, visto as relações diárias estabelecidas em 

sala de aula, e que ele pode intervir junto às primeiras dificuldades que forem surgindo, evitando 

que elas transformem-se em fracassos na escola e na vida do sujeito. 
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3 FRACASSO ESCOLAR 

 

Parece improvável se relacionar fracasso escolar com o contexto da educação infantil, 

considerando que nesta etapa não se pode considerar uma criança como fracassada por não 

desenvolver algum tipo de atividade; mas há de se considerar a quantidade alarmente de alunos 

que apresentam dificuldades de aprendizagem logo nas sereis inicias do ensino fundamental, e 

como os ciclos de ensino obedecem a uma ordem continua, é pertinente se pensar sobre a gênese 

da situação, os resquícios de suas vivências na educação infantil (pré-escola, creche etc.), e que 

se não foram curadas as feridas logo no inicio, poderão transformar-se em abismos para um 

fracasso no futuro. Desta forma, cumpre pensar sobre: O que é aprender? O que é ensinar? Como 

se aprende? Como se ensina? O que realmente é importante na relação de ensino e 

aprendizagem? Perguntas que não tem fim e que podem ser articuladas de varias formas, de 

acordo com o contexto em que vêm à tona, mediante as dificuldades que o aluno apresenta. 

Durante muito tempo, o fracasso escolar foi atribuído às condições socioculturais e 

familiares da criança, ou seja, a escola esquiva-se de suas responsabilidades, e se comportava 

como “vítima do contexto e do tipo de aluno que recebia” (ARROYO, 1997, p. 15). Em uma 

cultura marcada pela escolarização como elemento construtor de identidade e delineador dos 

papeis sociais de cada sujeito, o não aprender, causado pelas dificuldades, distúrbios ou 

transtornos de aprendizagem figura como um dos maiores dilemas vivenciado nas escolas. Essa 

situação é mais alarmante quando os problemas são percebidos logo na educação infantil, etapa 

em que a criança ainda está se adaptando a escola, primeiro ambiente secundário de sua vida. É 

necessária a criação de condições propiciadoras para a superação dessas dificuldades, levando a 

criança a adaptação e assimilação dos conteúdos escolares, através de uma pedagogia da infância, 

voltada para os processos de constituição humana do sujeito, em seus aspectos sociais, culturais, 

intelectuais, estéticos e criativos. 

 

A criança, ao ingressar na escola, depara, tal como todo um conjunto de valores, 
comportamento e atitudes de um grupo social diferente do seu. É uma situação difícil de 
enfrentar: durante parte do dia (no horário escolar) tenta-se fazer da criança um membro 
da cultura x (o da escola) enquanto que durante o resto do tempo ela é membro 
integrante da cultura y (a do seu pai, irmão, parente, vizinhos e amigos). É uma situação 
de conflito, uma situação que tem o potencial de gerar insegurança, de criar uma 
sensação de perda de referência (RESENDE, 2004, p. 104). 

 

O ambiente novo, que ora se apresenta, pode representar o palco da angústia para a criança, 

local onde germinam as dificuldades de aprendizagem, aparentemente simples ou momentâneas, 

e que podem transformar-se em um problema serio, de consequências irreversíveis na vida da 

criança, em falta de uma intervenção imediata. O conceito de fracasso escolar surge a partir de 

um contexto escolar em que: 
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Existem, [...] alunos que não conseguem acompanhar o ensino que lhes é dispensado, 
que não adquirem os saberes que supostamente deveriam adquirir, que não constroem 
certas competências, que não são orientados para a habilitação que desejariam, alunos 
que naufragam e reagem com conduta de retração, desordem, agressão. É o conjunto 
desses fenômenos, observáveis, comprovados que a opinião, a mídia, os docentes 
agrupam sob o nome de fracasso escolar (CHARLOT, 2000, p. 16). 

 

A consequência mais grave e perversa do fracasso escolar é o grande prejuízo que ele 

“causa precocemente à auto-imagem e à auto-estima de milhares de crianças, muitas das quais 

vão definir suas expectativas de desempenho no futuro a partir da experiência escolar inicial, 

marcada por sentimentos de incapacidade e inadequação” (MELLO, 2005, p. 47). 

A identificação destas dificuldades é um processo delicado, quando não compreendidas as 

muitas variáveis que estão incluídas na situação, o professor da educação infantil pode rotular a 

criança como incapaz, deficiente; e essa situação pode representar o início de uma construção 

simbólica de arbitrariedades, negação e deturpação a imagem do aluno, tendo sua condição 

estudantil e humana, desvalorizadas e impedidas de desenvolver-se. 

Na educação infantil, os primeiros sintomas dessas dificuldades mais acentuadas são 

gerados por razões de ordem familiar, psicológica, neurológica, social e cultural, como a pobreza 

ou herança genética próprias de cada criança, ou ainda déficits na própria escola, nos métodos de 

ensino que não conseguem alcançar a todos, respeitando os diferentes tempos e espaços de 

aprendizagem. Do aspecto físico ao pedagógico, a escola deve ser marcada pela flexibilidade no 

currículo e pela criação de oportunidades para que a criança se desenvolva de diferentes formas, 

em sintonia com as particularidades que são próprias da fase infantil e da individualidade 

humana. 

O contato com o mundo letrado da escola, em que predomina o discurso da igualdade de 

oportunidades, mas que na verdade, mascara um ambiente de seleção, quantificação e exclusão 

daqueles que não se encaixam nos padrões culturalmente estabelecidos logo é apresentado a 

criança, e dependendo como isto é feito, as primeiras letras, o “Ba-Ba” que deveria ser 

apresentado de forma lúdica e prazerosa pode se transformar em um caminho para o insucesso, e 

desta forma, “fracassam todos, os que ensinam, os que são ensinados e todos os demais 

integrantes desta sociedade”, pois o que é o fracasso escolar, senão “[...]um enorme fracasso. Não 

do aluno, mas de todos nós!” (CARVALHO, 1997, p. 24)? 

O fracasso escolar e os muitos outros problemas como evasão e repetência no ensino, tem 

se constituído como um dos mais graves problemas na história da educação brasileira, em que ao 

longo do tempo, trilhou caminhos de dúvidas, incertezas e exclusão social, principalmente 

àquelas das camadas mais populares da sociedade, que foram relegados à condição de incapazes 

e “menores” no tratamento, tanto das políticas públicas, como no atendimento pedagógico dentro 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 04.05.2014 

Francisco Renato Lima 10 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

da escola. Desta forma, o fracasso marcou e marca gerações de (não) aprendizes, que por razões 

muitas vezes não investigadas, foram e ainda são condenados à indiferença, e muitas vezes na 

educação infantil, período em que jamais poderiam ser vistos sob tal ótica, em virtude de que 

estão em fase de maturação e crescimento da própria personalidade, e que, portanto, nenhuma 

possibilidade pode lhe ser negada ou castrada. 

 

4 A INTERVENÇÃO DOCENTE E PSICOPEDAGÓGICA NAS DIFICULDADES 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL: CONDIÇÕES PARA A APRENDIZAGEM 

 

A identificação dos problemas de aprendizagem escolar ainda na educação infantil requer 

intervenção especializada, como fator determinante para evitar um possível fracasso nas séries 

seguintes. A criança constrói assimila o conhecimento e transforma-o em saberes, através de 

estímulos que recebe, e o professor é responsável por criar estratégias interventivas que venham 

sanar as dificuldades. A práxis educativa só se concretiza mediante a mudança de atitude do 

professor. Através de sua autoavaliação crítica, ele determina a hora de recomeçar, de tentar 

salvar os saberes escondidos de seus alunos, que por rotulações ficam aprisionados timidamente, 

com medo de seguir em frente e aprender de forma significativa. 

Do fato de não aprender, muitos questionamentos se desdobram e responsabilidades são 

divididas em torno do processo de aprendizagem humana. A serviço do estudo das razões das 

causas dessa (não) aprendizagem, a psicopedagogia busca desenvolver medidas interventivas, 

sejam elas de caráter preventivo ou terapêutico, que possam minimizar a situação (Bossa, 2000). 

A priori, Golbert (1985, p. 13) esclarece a diferença: 

 

[...] O enfoque preventivo considera o objeto de estudo da Psicopedagogia o ser humano 
em desenvolvimento, enquanto educável. Seu objeto de estudo é a pessoa a ser educada, 
seus processos de desenvolvimento e as alterações de tais processos. Focaliza as 
possibilidades do aprender, num sentido amplo. Não deve se restringir a uma só agência 
como a escola, mas ir também à família e à comunidade. Poderá esclarecer, de forma 
mais ou menos sistemática, a professores, pais e administradores sobre as características 
das diferentes etapas do desenvolvimento, sobre o progresso nos processos de 
aprendizagem, sobre as condições psicodinâmicas da aprendizagem, sobre as condições 
determinantes de dificuldades de aprendizagem. O enfoque terapêutico considera o 
objeto de estudo da psicopedagogia a identificação, análise, elaboração de uma 
metodologia de diagnóstico e tratamento das dificuldades de aprendizagem. 

 

Ou seja, no primeiro caso, o trabalho psicopedagógico é feito ainda na escola, envolvendo o 

ambiente familiar e escolar do aluno, com vistas a prevenir o agravamento da situação. No 

segundo, o atendimento assume uma dimensão clínica, sob o comando de uma equipe 

interdisciplinar (pedagogos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, psicólogos etc.). 
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Enquanto instituição sistematizadora do saber, a função básica da escola na fase da 

educação infantil é oportunizar a criança situações de acesso à aprendizagem de maneira lúdica e 

prazerosa, apoiada nos referenciais de ética, cidadania e dignidade, ampliando a cultura 

subjacente do aprendiz e reorganizando a própria cultura da instituição escolar. 

O educador deve buscar conhecer seu aluno para que saiba como cada um aprende e 

compreende os mecanismos de assimilação do conhecimento, e a partir daí, procurar meios e 

recursos que envolvam as possibilidades de aprendizagem de cada criança, intervindo nas 

situações de maior dificuldade que ela apresentar, através de estratégias dinâmicas, que atendam 

a todas, de forma democrática e inclusiva. 

As múltiplas competências docentes devem ser construídas por meio de uma formação 

polivalente, que permita o desenvolvimento de uma prática pedagógica favorável à aprendizagem 

dos alunos, “[...] comprometida com a prática educacional, capazes de responder às demandas 

familiares e das crianças, assim como às questões específicas relativas aos cuidados e 

aprendizagens infantis”. (BRASIL, 1 v, p. 41). 

O olhar atento e perspicaz, tanto do profissional docente como do psicopedagogo, deve 

orientar as crianças pelos variados caminhos de aprendizagem, motivando-as, criando e recriando 

os sentidos da aprendizagem, de modo a superar as dificuldades e promover uma aprendizagem 

de forma ajustada, assegurando o desenvolvimento de atitudes, de criticidade, diálogo, 

descoberta e inserção no mundo. 

Desta forma, é imprescindível a existência de uma corelação entre quem ensina e quem 

aprende. Relação esta, que será desenvolvida diariamente, através das metodologias 

desenvolvidas em sala de aula, que tornem a relação docente x discentes x conteúdos mais 

próxima e produtiva. “A paciência, o apoio e o encorajamento prestado pelo professor serão com 

certeza os impulsionadores do sucesso escolar do aluno, abrindo-lhe novas perspectivas para o 

futuro” (CORREIA; MARTINS, 2006, p. 23), pois quando os professores são destituídos de uma 

bagagem de referências que os capacitem a desenvolverem uma prática pedagógica intencional, 

que atenda as necessidades das crianças com dificuldades de aprendizagem, eles podem 

representar um grande problema de ordem sociocultural, na medida em que suas ações ineficazes 

não potencializam aprendizagens significativas, aumentando ainda mais o problema da criança. 

Quando se deparam com alunos que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem ainda na 

educação infantil, os professores têm grandes dificuldades e até mesmo resistência à aceitação, 

porém, 

 

A implementação e/ou implantação de uma proposta curricular de qualidade depende 
principalmente dos professores que trabalham nas instituições. Por meio de suas ações, 
que devem ser planejadas e compartilhadas com seus pares e outros profissionais da 
instituição, pode-se construir projetos educativos de qualidade junto aos familiares e as 
crianças [...] é preciso ter professores que estejam comprometidos com a prática 
educacional, capazes de responder às demandas familiares e das crianças, assim como às 
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questões específicas relativas aos cuidados e aprendizagens infantis (BRASIL, 1v, p. 
41). 

 

As estratégias de aprendizagem, portanto, devem ser construídas pela conexão entre o fazer 

docente e o psicopedagógico, considerando as razões e as causas que podem está causando algum 

déficit na aprendizagem da criança da educação infantil, fase determinante na vida estudantil, 

buscando inovar e dar sentido a aprendizagem, conduzindo o sujeito pelo o caminho da 

descoberta de novos rumos do saber e potencialidades, até então não exploradas. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em via do atual contexto social da atualidade, a escola precisa redimensionar o seu pensar e 

o seu fazer, articulando teoria e prática, reformulando suas ações, mediadas pela ação do 

educador, principal agente responsável na criação de situações e estratégias que levem a criança a 

superar as dificuldades de aprendizagem e firmar-se como sujeito autônomo e livre, em suas 

relações e atitudes do convívio social. A verdadeira inclusão requer uma pedagogia baseada na 

interação, na construção coletiva do conhecimento em sala de aula, no respeito e acolhimento as 

experiências cotidianas de cada aluno, agregando-as ao processo de ensino e aprendizagem, 

buscando resultados individualizados, através de um trabalho de parceria. 

A tarefa docente na educação infantil é complexa e requer muita dedicação e compromisso, 

principalmente quando no que se refere a lidar com as dificuldades na aprendizagem 

identificadas nesta etapa. É a base da formação escolar que está sendo construída, o que requer o 

compromisso de todos, para que esta etapa seja cumprida de forma saudável na formação da 

criança, pois o resultado desta experiência será refletido em todos os anos de escola que terá 

futuramente. Exige pensar em quais metodologias ou instrumentos didáticos são mais adequados 

para que docentes e discentes enfrentem estas dificuldades de forma coletiva, com uma 

perspectiva de superação dos desafios, e que resulte em aprendizado para ambos. 

A prática docente é fator determinante nesta etapa. É necessário que o professor 

compreenda que apesar das diferenças e dificuldades, todos têm possibilidades e condições para 

aprender, desde que vivenciem experiências que favoreça o seu desenvolvimento. É fundamental 

que se tenha uma visão ampla sobre a criança, como um ser integral, capaz de desenvolver 

habilidades específicas para sua faixa etária. Somente uma visão assim, favorecerá seu 

desenvolvimento pleno, em atendimento aos seus direitos de acesso a uma educação democrática 

e de qualidade, na construção da autonomia, evitando assim, a produção do fracasso escolar. 
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