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RESUMO 

 

Este trabalho tem como foco principal as dificuldades de aprendizagens apresentadas pelos 

alunos inseridos nas escolas brasileiras, nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Objetivando 

analisar os tipos de atividades desenvolvidas pelos professores desta etapa de desenvolvimento 

será realizada uma pesquisa exploratória bibliográfica de natureza básica sobre o método dedutivo. 

A investigação partiu da necessidade de compreender os ritmos e a dinâmica da aprendizagem 

desenvolvida por alunos que apresentam dificuldades em compreender, assimilar, apreender e 

socializar o conhecimento. Diante do quadro apresentado na educação no Brasil há a necessidade 

de identificar as metodologias que melhor promova ou provoque a aprendizagem. Isso porque se 

acredita que uma vez identificado como se dá a aprendizagem para cada aluno em particular, pode-

se favorecer o encontro de caminhos e práticas que atuem sobre os problemas de aprendizagem 

encontrados. Trata-se de uma reflexão sobre as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos 

alunos, que necessariamente não se encontram definidas como sendo aqueles que possuem 

necessidades educacionais especiais, mas que precisam vivenciar a inclusão escolar e social. 

Acredita-se, que não há um método único para alfabetizar todas as crianças, pois cada uma delas 

possui suas singularidades e encontra-se por vezes em etapas de desenvolvimento diferenciados. 
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Contudo este artigo buscou identificar: por que uns alunos aprendem com tanta facilidade sobre 

determinado assunto, enquanto outros não compreendem, ou avançam lentamente. E como agir de 

maneira positiva sobre estas dificuldades, de forma a fazer acontecer à aprendizagem de fato e com 

qualidade.  

 

Palavras-chave: Aprendizagem, ensino, prática pedagógica.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Muitas das abordagens escolares derivam de conceções de ensino e aprendizagem da palavra 

escrita que reduz o processo da alfabetização e de leitura a simples decodificação dos símbolos 

linguísticos. A escola transmite uma conceção de que a escrita é a transcrição da 

oralidade. (Cagliari, 1989: 26). Parte-se do princípio de que o aprendiz deve unicamente conhecer 

a estrutura da escrita, sua organização em unidades e seus princípios fundamentais, que incluiriam 

basicamente algumas das noções sobre a relação entre escrita e oralidade, para que possua os pré-

requisitos, aprenda e desenvolva as atividades de leitura e de produção da escrita. 

Mas a escrita ultrapassa sua estruturação e a relação entre o que se escreve e como se escreve 

demonstra a perspetiva de onde se enuncia e a intencionalidade das formas escolhidas. A leitura, 

por sua vez, ultrapassa a mera decodificação porque é um processo de (re) atribuição de sentidos. 

Essa seria uma conceção de leitura e escrita como decifração de signos linguísticos transparentes, 

e de ensino e aprendizagem como um processo cumulativo. 

Muitos estudos têm sido realizados com o intuito de entender como a aprendizagem ocorre. 

Com a intenção de obter respostas ao porquê de uns alunos aprenderem com tanta facilidade sobre 

determinado assunto, enquanto que outros acadêmicos não compreendem e não avançam no 

conhecimento e como o educador pode impulsionar provocar e obter êxito no processo ensino-

aprendizagem.  

Entender e agir de forma positiva sobre estas dificuldades, de forma a fazer acontecer a 

aprendizagem, e conduzir o aluno a sua ultrapassagem de limites, que muitas vezes é imposta por 

deficits cognitivos, físicos e, ou afetivo, representa a busca ou meta, de muitos dos profissionais 

que acreditam no construir, nas superações que o processo educativo pode promover. 

O presente artigo aborda a seguinte temática de perceção da aprendizagem enquanto processo 

e produto inacabado e diferentemente desenvolvido. Discorre sobre os estudos conceituais da 
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aprendizagem e as principais dificuldades que os alunos têm apresentado na efetivação de sua 

construção do saber escolar. 

Esta pesquisa teve como objetivo descrever como o processo de aprendizagem se efetiva e 

identificar as principais dificuldades de aprendizagem apresentadas nas escolas brasileiras entre os 

alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental, tendo em vista relacioná-las às sugestões de 

práticas favoráveis às superações cognitivas, segundo estudos da Psicopedagogia e da Pedagogia 

aplicada. 

  

Desenvolvimento cognitivo segundo a teoria Piagetiana & Vygotskyana e outros... 

 

Piaget preocupou em estudar a inteligência humana, isto é, procurava saber como se dava a 

contração do pensamento racional, com isso investigou como o indivíduo passa de um estágio de 

menos conhecimento para outro de maior conhecimento, Piaget não construiu método e sim teorias 

de ensino que segundo Piaget (1998), 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. (Piaget, 

1998). 

Sobre 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 caracterizam uma equilibração sempre completa 

(Piaget 1998). 

Piaget e Grécco (1974) apresentam uma distinção entre aprendizagem no sentido estrito e 

aprendizagem no sentido amplo. No primeiro caso, aprendizagem compreende o 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 conceção, 

a aprendizagem não parte do zero, mas de esquemas anteriores. Assim, o conhecimento adquirido 
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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. 

Para 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, Marturano et AL (1993),  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 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 

(Stefanini e Cruz (2003)). 

Segundo Fonseca (1995), a aprendizagem é uma função do cérebro, sendo considerada 

satisfatória quando determinadas condições de integridade estão presentes, tais como as funções 

do sistema nervoso periférico e as funções do sistema nervoso central, sendo que os fatores 

psicológicos também são essenciais (Stevanato et AL, 2003).  

É sabido que os transmissores (excitatórios ou inibitórios) desempenham papéis 

fundamentais no pensamento, no humor e na ação dos indivíduos. Os níveis de transmissores são 

influenciados por experiência, ritmos biológicos, nutrição, doenças e drogas, contudo estudos têm 

assegurado que os dois hemisférios do cérebro trabalham em conjunto. 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, é ele que processa os 

conteúdos não-verbais, como as experiências, as atividades de vida diária, a imagem das 

orientações espaços-temporais e as atividades interpessoais (Fonseca, 1995). O autor relata: “Para 
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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”, (Fonseca, 1995). 

Para Souza (1996), 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, auto-estima, atitudes de desatenção, isolamento, não concentração, enquanto 

que 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 et al., 2003). 

A autora ressalta que, em conseqüência 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 auto-imagem anulada, principalmente se este sentimento já fora 

instalado no seu ambiente de origem. Se o clima 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 (Souza, 1997).  

Cabe ao professor a tarefa de identificar em qual nível se encontra seu aluno, percebendo a 

aprendizagem como influenciada por características peculiares de cada um e, ou do próprio meio 

em que ele conviva, portanto atentando-se para a individualidade de ritmos, comportamentos e 

percepções. Só então, poderia se afirmar que a não correspondência aos chamados "padrões de 

linguagem", seja na leitura, escrita, cálculo, localização, historicidade, seja de fato uma dificuldade 

de aprendizagem, atualmente confundida como formada por algum deficit. Pode estar se dando 

uma dificuldade "com" àquele determinado conhecimento, desta forma há dificuldade com a 

aprendizagem (Souza, 1996). 

As dificuldades de aprendizagem, desassociada das deficiências, referem-se, conforme 

explicam Stefanini e Cruz (2006), a alguma desordem na aprendizagem geral da criança, provém 
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de fatores reversíveis e normalmente não têm causas orgânicas, por isso ser assunto de interesse 

da Psicologia Educacional. 

  As dificuldades de aprendizagem quase sempre se apresentam associadas a problemas de 

outra natureza, principalmente comportamentais e emocionais. A concomitância destas 

dificuldades é considerada bastante freqüente (Marturano et al., 1993). 

De modo geral, as crianças com dificuldades de aprendizagem e de comportamento são 

descritas como menos envolvidas com as tarefas escolares do que os seus colegas sem dificuldades. 

Segundo Roeser & Eccles (2000), as dificuldades comportamentais e emocionais, por sua 

vez, influenciam problemas acadêmicos e estes afetam os sentimentos e os comportamentos das 

crianças. Tais dificuldades podem expressar-se de forma internalizada ou externalizada. Para os 

autores; as crianças que apresentam "pobre" desempenho escolar e atribuem isso à incompetência 

pessoal apresentam sentimentos de vergonha, dúvidas sobre si mesma, baixa auto-estima e 

distanciamento das demandas da aprendizagem, caracterizando problemas emocionais e 

comportamentos internalizados. Aquelas que atribuem os problemas acadêmicos à influência 

externa de pessoas hostis experimentam sentimentos de raiva, distanciamento das demandas 

acadêmicas, expressando hostilidade em relação aos outros. Relatam, ainda, que os sentimentos de 

frustração, inferioridade, raiva e agressividade diante do fracasso escolar podem resultar também 

em problemas comportamentais. 

Assim, seguindo o sentido diagnóstico e de tratamento dos problemas de aprendizagem, 

pode-se dizer que a primeira ação a ser realizada consta de uma caracterização da dificuldade 

apresentada pelo aluno, onde devem ser investigadas as causas, desta forma, identificada a causa, 

ou causas, se caracteriza o problema e passa-se a planejar a intervenção, atuando junto à escola, 

aos pais e à criança. O objetivo é criar condições favoráveis para o desenvolvimento das 

habilidades nas quais a criança apresenta baixo rendimento. Isto é feito por meio de um 

planejamento de ensino que torne o estudo interessante para o aluno e seja adequado ao seu modo 

de resolver problemas, e por meio de aconselhamento aos pais e professores sobre como lidar com 

as dificuldades da criança e incentivar o seu aprendizado (Roeser & Eccles, 2000).  

 

ALGUNS PROBLEMAS DE APRENDIZAGENS 

 

Problemas graves de comunicação:  

A criança com dificuldades de aprendizagem pode apresentar um bloqueio ao se expressar 

com outros. 
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Mutismo seletivo:  

É uma condição de ansiedade social, na qual uma pessoa que é capaz de falar é incapaz de 

expressar-se verbalmente dadas certas situações. 

 

Dislalias: a dislalia (do grego dys + lalia) é um distúrbio da fala, caracterizado pela 

dificuldade em articular as palavras. Basicamente consiste na má pronúncia das palavras, seja 

omitindo ou acrescentando fonemas, trocando um fonema por outro ou ainda distorcendo-os 

ordenadamente. 

 

Disglossias:  

É caracterizada por uma dificuldade na produção oral ocasionada por alterações anatômicas 

e/ou fisiológicas dos órgãos envolvidos na fala e cuja causa seja de origem periférica, não 

relacionada diretamente com alterações neuropsicológicas. HÀ diversas causas que incluem: 

malformações congênitas craniofaciais, transtornos do crescimento que afetam diretamente os 

órgãos da fala e anomalias adquiridas como conseqüência de lesões na estrutura orofacial ou 

extirpações cirúrgicas. Má oclusão por malformações; atresia ou resseção mandibular; lábio 

leporino com ou sem fissura palatina; traumatismos craniofaciais; véu palatino paralisado, 

alongado ou fissurado; anquiloglosia; glosectomia; paralisia da língua e alterações na cavidade 

nasal são algumas das causas de disglossia. 

 

Atraso da fala:  

Algumas crianças apresentam perturbação no desenvolvimento da linguagem que não pode 

ser explicado por déficits de percepção sensorial, capacidades intelectuais ou funcionamento motor 

ou sócio-econômico. Os atrasos de linguagem podem acarretar dificuldades em toda a vida do 

sujeito, pois a aquisição de linguagem acontece como uma continuidade durante todo o 

desenvolvimento. Alguns processos facilitadores da fala, vocábulo restrito, uso reduzido de artigos, 

preposições, expressões incorretas de tempos verbais evidenciam uma habilidade reduzida do uso 

da língua, caracterizando um atraso leve de linguagem. Quanto maior a intensidade das 

características acima citadas maior é a complexidade e o agravamento do grau do atraso na 

linguagem. 
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Disfemias:  

São perturbações intermitentes na emissão das palavras, sem que existam alterações dos 

órgãos da expressão. Neste grupo de transtornos da linguagem o distúrbio mais importante é a 

gagueira (tartamudez). 

 

Afasia:  

A afasia é uma deterioração da função da linguagem, depois de ter sido adquirida de maneira 

normal e sem déficit intelectual correlativo. Caracteriza-se por dificuldade em nomear pessoas e 

objetos. Podem levar a um discurso vago ou vazio caracterizado por longos circunlóquios e pelo 

uso excessivo de referências indefinidas como "coisa" ou "aquilo". Pode evoluir para um 

comprometimento grave da linguagem escrita e falada e da repetição da linguagem. 

 

Disfasia: (Disfasia/Audiomudez) 

Transtornos raros da evolução da linguagem. Trata-se de crianças que apresentam um 

transtorno da integração da linguagem sem insuficiência sensorial ou fona tória; que podem, 

embora com dificuldade, comunicar-se verbalmente e cujo nível mental é considerado normal. 

 

Dislexia:  

A dislexia (da contração das palavras gregas: dis = difícil, prejudicada, e lexis = palavra) 

caracteriza-se por uma dificuldade na área da leitura, escrita e soletração. A dislexia costuma ser 

identificada nas salas de aula durante a alfabetização sendo comum provocar uma defasagem 

inicial de aprendizado. 

A dislexia não é uma doença. É apenas um bloqueio apresentado por crianças que se 

encontram no início do processo de alfabetização. A dislexia é caracterizada pela dificuldade de 

aprendizagem na leitura e escrita. Pessoas disléxicas apresentam dificuldades na associação do som 

à letra(alfabeto) e também tendem a trocar algumas letras ou mesmo escrevê-las na ordem inversa. 

 

Hiperatividade:  

Alguns fatores de desenvolvimento no início da infância como o bebê com dificuldades para 

dormir e para se acalmar, possam colocar essa criança no grupo de risco de ser uma criança 

hiperativa. “[...] Embora os profissionais não rotulem uma criança antes de ela ter no mínimo cinco 

anos [...]” (GOLDESTEIN, 1998, p.22.). O diagnóstico de hiperatividade é difícil e complexo. 

Vejamos alguns pontos comuns:  
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* Desatenção e agitação: uma criança hiperativa não consegue se concentrar. 

* Impulsividade: crianças hiperativas muitas vezes não pensam antes de agir, o que resulta 

num comportamento inadequado. 

A hiperatividade é um problema muito complexo e se não for tratado na infância traz 

conseqüências drásticas pelo resto da vida. 

 

“As crianças com dificuldades de aprendizagem frequentemente têm problemas em mais de 

uma área”. Por exemplo, a deficiência primária de uma criança (aquela que está causando mais 

problemas na escola) pode envolver problemas com a compreensão da linguagem, mas ela também 

pode ter problemas com a concentração e estar um pouco atrasada no desenvolvimento de sua 

coordenação motora fina. Em casos como esse, é necessário compreender não apenas cada uma 

das deficiências, mas também como podem complicar umas as outras. Para “maximizarem-se as 

chances de melhora, todas as deficiências precisam ser abordadas”. 

“As dificuldades de aprendizagem não desaparecem, quando uma criança volta para casa 

após a escola”. Essas condições afetam o modo como uma criança percebe o mundo, de forma que 

influenciam a conduta em casa e os relacionamentos sociais e familiares, bem como o desempenho 

escolar. 

Muitas vezes, um aluno não tem bom desempenho escolar porque seus hábitos de estudo são 

inadequados. Neste caso, o analista do comportamento (coordenador pedagógico) os pais ou 

responsáveis e o aluno podem juntos decidir estratégias de estudo mais eficientes, que levem em 

consideração o tempo disponível, o local de estudo e a matéria a ser estudada. Este trabalho é 

realizado de forma diferente com cada tipo de estudante, enfatizando as características pessoais do 

aluno, suas necessidades imediatas e como ele se relaciona com seu ambiente social e emocional. 

Torna-se necessário orientar o aluno que apresenta dificuldades e/ou que fogem aos padrões 

de aprendizagem correspondente a cada etapa do ensino (série, ciclo, ano) e também a família e o 

professor, para que juntos aprendam a lidar com estes problemas, buscando a intervenção de um 

profissional especializado (pedagogos, psicopedagogos, psicólogos). 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se, portanto segundo teorias bibliográficas exploradas entre elas cito a de Piaget, a 

qual ressalta que se faz necessário levar em consideração o período de desenvolvimento cognitivo 

da criança, pois se ela não aprende é porque está em um estágio denominado de equilibração, 

contudo é primordial que os professores educadores planejem aulas desafiadoras para que 
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estimulem seus alunos e os desequilibre, de forma que possam chegar à aquisição do conhecimento 

e da aprendizagem e assim o aluno equilibrará novamente fazendo com que esse profissional 

articule novos desafios ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem. 

Vale ressaltar que há uma minoria de professores que atuam com crianças inseridas na etapa 

de alfabetização que possuem um olhar diferenciado para esta dificuldade de aprendizagem 

apresentada pelos alunos o que afeta a seqüência de aprendizagem, incorrendo no baixo rendimento 

escolar, além de implicar em desmotivação dos pequenos. Alguns dos fatores que colaboram para 

este quadro são: falhas no sistema educacional: o método da escola não condiz com o tipo de 

raciocínio utilizado pelo aluno, ou os professores são inábeis; quadros neurológicos ou 

psiquiátricos: neste caso, além da terapia comportamental, é aconselhável acompanhamento 

psiquiátrico; condições emocionais: a criança pode não se sentir bem na escola por causa de algum 

professor, ou algum problema familiar está atrapalhando sua atenção à educação; dificuldades de 

aprendizagem: a criança tem dificuldade em uma ou mais área do ensino, por exemplo, em 

raciocínio matemático ou aprendizado verbal. 

A escola é um dos agentes responsáveis pela integração da criança na sociedade, além da 

família. É um componente capaz de contribuir para o bom desenvolvimento de uma socialização 

adequada da criança, por meio de atividades em grupo, de forma que capacite o relacionamento e 

participação ativa destas, caracterizando em cada criança o sentimento de sentir-se um ser social. 

Se a criança não se envolve com o grupo ou este não a envolve, começa haver um baixo nível 

de participação e envolvimento nas atividades e, conseqüentemente, o isolamento que interferirá 

no desempenho escolar.  

O comportamento retraído, ou agitado, desvinculado do que se pode chamar de "temperança", 

"equilíbrio" de uma criança no ambiente escolar pode estar sofrendo interferência do ambiente 

familiar. Mas, também, pode estar relacionado a fatores biológicos. 

A escola tem uma tarefa relevante no resgate da auto-imagem distorcida da criança, por ter 

uma concepção socialmente transmissora de educação e de cultura, que transcende as habilidades 

educacionais familiares, além da responsabilidade e competência em desvendar para a criança o 

significado e o sentido do aprender. È a escola que deve 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 as crianças possam sentir-se bem, amadas 

e sempre alegres. 

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 de toda 

equipe escolar, a fim de solucionar a possível dificuldade, os profissionais devem esforçar-se para 

a aprendizagem ser significativa para o aluno. Com isso todos ganham: a escola, a família e, 

principalmente, a criança. 
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Mas, esta pesquisa revela, significativamente, que não é possível desenvolver um processo 

educacional verdadeiro, com qualidade, "passando por cima" dos problemas de dificuldades de 

aprendizagem de cada aluno. Não se pode fazer de conta. È preciso encontrar caminhos junto à 

família e à sociedade, contando com a atuação, também de profissionais especialistas e capacitados 

para agir nas séries iniciais do ensino fundamental (CICLO DE ALFABETIZAÇÂO). 
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