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RESUMO 

 

Várias são as causas que podem determinar o comprometimento do aprendizado, dentre elas: 

inadequação pedagógica, inadaptação ao método de ensino, inadequação familiar, doenças agudas 

ou crônicas. Esta pesquisa objetivou investigar de que forma a escola atua como instrumento capaz 

de compreender as dificuldades de aprendizagem e quais ações os professores vem desenvolvendo 

frente a esse problema. O aporte teórico dessa pesquisa contou com autores tais como: Mansini 

(2000), Guerra (2001), Lerner (2002), que buscam descrever sobre a temática e como ela é vista 

no contexto educativo da realidade das escolas brasileiras. Com base na revisão de literatura 

realizada identificou-se que cabe ao professor rever suas práticas e metodologias de forma que 

venha romper com os rótulos e preconceitos gerados pelas dificuldades de aprendizagem, que 

impedem o aluno ter autonomia para construir seu próprio conhecimento.  
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM E O PAPEL DA ESCOLA 

 

A aprendizagem é um processo que está vinculado à forma de interagir do indivíduo com o 

meio sociocultural em que vive, ou seja, onde ela passa a se relacionar, a trocar, interagir com o 

outro construindo a aprendizagem.   

O processo de aprendizagem acontece com todos nós, porém, ele varia no que se refere à 

singularidade de cada pessoa. Para que se possa compreender essa questão, é necessário reconhecer 

que cada indivíduo vive em um ambiente sociocultural diferente.  

Apesar de compartilharmos o momento em que vivemos, temos cada um de nós, uma família 

que nos educa desta ou daquela maneira, amigos, contatos, relacionamentos e situações que nos 

influenciam nas nossas ações e tomadas de decisões. Não se pode esquecer ainda do trabalho e da 

escola que passam decididamente a nos levar a interagir com pessoas diferentes, onde somos 

influenciados por diversos contextos, situações, emoções que contribuem para que possamos nos 

transformar. 

Nessa perspectiva, a educação é encarada como um dos processos mais importantes de 

construção e formação social do sujeito.  

Assim, cada sujeito é parte do processo educacional e tomado pelo professor como tal. Cabe, 

portanto, a escola respeitar a forma, ritmo, peculiaridade de cada aluno para que não venha dizer 

de forma antecipada que ele possui dificuldade de aprendizagem. 

Acrescenta-se que se faz urgente uma reflexão por parte dos educadores sobre o tema, na 

intenção de buscar que cada um avalie sua atuação para que não seja jogada a culpa em ninguém.  

Nem no professor que atua nas escolas e nem no aluno, e tampouco nos métodos de ensino 

e a própria atuação da escola. Porém, não se está aqui negando que a questão é séria e que ela existe 

no contexto educativo. 

Através de referencial bibliográfico de teóricos que aprofundaram no tema, busca-se realizar 

uma investigação sobre este e a forma como vem sendo encarada a problemática dificuldade de 

aprendizagem na educação ao longo do tempo e como o professor pode contribuir para um novo 

olhar frente ao educando.  

A abordagem desse tema se justifica, tendo em vista que é preciso a escola romper com suas 

práticas verticais, tradicionais, descontextualizadas, que não contribuem para a formação autônoma 

do aluno e buscar respeitar a forma como cada aluno constrói seu conhecimento, seus limites e 

diferenças. 
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A escola deve, portanto, rever a maneira como encara os educandos com dificuldades de 

aprendizagem e buscar estratégias que venham de encontro às suas necessidades de modo a romper 

com as discriminações, preconceitos, e principalmente com a exclusão. 

 

AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM  

 

O estudo das dificuldades de aprendizagem é uma temática que vem aumentando cada vez 

mais nas escolas brasileiras, se tornando algo bastante complexo e que levanta múltiplas visões 

levando a todos os envolvidos nessa questão a repensar sua própria função e atuação, seus métodos 

de ensino e a forma como se processa a aprendizagem por parte do educando. 

As dificuldades de aprendizagem estão presentes no cotidiano da escola e é motivo de 

preocupação dos professores e pais, que na maior parte das vezes não conseguem explicar onde se 

encontra a origem do problema e acabam se sentindo impotentes e se culpam pela não 

aprendizagem da criança.  

De acordo com Ciasca (2003, p. 41): 

 

As dificuldades de aprendizagem são aquelas experimentadas por todos os indivíduos em 

alguma matéria e/ou algum momento de sua vida escolar. Os fatores causadores dessas 

dificuldades estão relacionados a aspectos evolutivos ou são recorrentes de problemas na 

proposta pedagógica, de padrões de exigência da escola, da falta de assiduidade do aluno 

e de conflitos familiares eventuais. 

 

 Para Bossa (2000), as dificuldades de aprendizagem podem estar presentes como quadros 

secundários a outras situações diagnósticas primárias, como deficiência intelectual, deficiências 

sensoriais, transtornos mentais ou problemas neurológicos, sendo comorbidades desses quadros e 

necessitando de um trabalho interdisciplinar para um bom diagnóstico e atendimento. 

A compreensão do diagnóstico primário é muito importante para que uma ação mais acertada 

em termos pedagógicos e escolares seja efetivada, pois poderão elucidar o tipo de exigência e 

oportunidades que devem ser oferecidas à criança e aos adolescentes naquele momento. 

No entanto, em caso de dificuldades mais persistentes e profundas em determinada área, que 

se apresentam desde os momentos iniciais dos processos de aprendizagem; pode-se estar diante de 

um transtorno de aprendizagem, que é considerado uma inabilidade especifica, como de leitura, 

escrita ou matemática, em indivíduos que apresentam resultados significativamente abaixo do 
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esperado para seu nível de desenvolvimento, escolaridade e capacidade intelectual (SOUSA, 

2006). 

Verifica-se que na escola, as dificuldades de aprendizagem é a grande causadora do fracasso 

escolar e porque não dizer da exclusão que atinge grande parcela dos alunos, principalmente os 

oriundos das classes populares.  

Segundo França (2014), grande parte dos educadores justifica a não aprendizagem do aluno 

jogando a culpa no indivíduo, como se ele possuísse limitações que o impedisse de aprender 

quando deveriam analisar com cautela a forma como essa aprendizagem vem sendo realizada, as 

metodologias e estratégias que vem sendo empregadas e a forma como vem orientando seus 

trabalhos. 

Sabe-se que muitos desses alunos considerados com dificuldades de aprendizagem são 

massacrados e em cima deles criados estigmas e preconceitos, pois são considerados inaptos para 

aprender e taxados de “preguiçosos”. Essa forma de se dirigir aos alunos faz com que suas estimas 

permaneçam baixas e assim adquiram total inferioridade diante dos colegas e da turma. 

Embora não exista um consenso nas concepções de dificuldades de aprendizagem, o que 

ressalta toda essa discussão é a compreensão de que estas têm causas múltiplas. Enxergar este 

problema por uma visão unilateral que responsabiliza apenas o aluno pelo seu fracasso é um erro 

que leva ao desrespeito às diferenças e agrava a exclusão. 

Conforme descreve Morais (2015, p. 56): 

 

Se a escola e os professores não tiverem uma base sustentável que os faça suficientemente 

competentes para a atuação frente às dificuldades de aprendizagem, continuarão a 

conviver com este problema. Faz-se necessário rever o papel da escola, dos educadores e 

as ações político-pedagógicas de atendimento, a fim de que se possa construir uma 

educação que leve em conta a diversidade existente, desenvolvendo formas de ação 

diferenciadas e pertinentes. 

 

Na década de 1970 prevaleceu a ênfase nas dificuldades manifestadas pelos alunos, onde o 

foco estava na criança e suas limitações e não nas habilidades que esta manifestava. As crianças 

que apresentavam um comportamento que fugia ao padrão considerado “normal” exigido pela 

escola, cujo trabalho vislumbrava atender um grupo homogêneo, eram consideradas como 

“problemas” (FONSECA, 2005).  

Muitos alunos nesta fase foram encaminhamentos para escolas especiais, sem necessidade, 

pois os educadores não conseguiam lidar com estas crianças, se sentiam impotentes e suas 

metodologias também não resolviam a questão. Assim, passavam a responsabilidade para os 
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consultórios psicológicos, muitas vezes isentando-se de participação frente a este aluno 

(DOCKRELL; MCSHANE, 2000). 

Constata-se que neste período começou a desenvolver um trabalho pedagógico com 

configuração preventiva, que teve um início bem lento e desacreditado.  

Nos anos 1980, as ideais de Vygotsky explodem e passam a ter grande popularidade entre 

educadores, psicólogos, e demais profissionais, embora alguns já conhecessem desde os anos de 

1950. A sua visão sobre aprendizagem e desenvolvimento deu origem ao sociointercionismo. 

Assim, as ideias deste teórico trouxeram contribuições para a compreensão dos processos de 

aprendizagem nos indivíduos. 

A ascensão dos modelos construtivistas de cunho piagetiano e vygotskiano trouxe consigo a 

possibilidade de redefinir o recorte adequado a realidade no desenvolvimento dos sujeitos. Com 

isso, as explicações e também as intervenções no sentido de compreender, favorecer ou produzir o 

desenvolvimento voltaram-se não mais ao indivíduo cindido como antes, mas a uma trama de 

interações consideradas fundantes de todo conhecimento possível. 

No dizer de Carvalho (2000, p. 121): 

 

A ação entendida como interação sujeito-objeto foi à unidade de análise privilegiada das 

formulações piagetianas. Em uma direção similar, embora não idêntica, as formulações 

vygotskianas enfatizaram a necessidade de ponderar essa trama de interações 

incorporando tanto a mediação social como a semiótica, de modo que a atividade 

intersubjetiva semioticamente mediada poderia ser entendida como unidade de análise que 

ordena as teses vygostskianas sobre o desenvolvimento. 

 

Os matizes entre as duas tradições, por sua vez, ajudam a visualizar as diversas maneiras de 

compreender o desenvolvimento em sua relação com os cenários escolares ou educativos em geral.  

A escola moderna, que possibilitou o acesso em massa de camadas cada vez mais amplas da 

população tem a obrigação, embora nem sempre admita, de inventar um formato que reduza o alto 

preço pago em termos de repetência, abandono, fracasso ou baixos rendimentos por seu formato 

graduado e simultâneo.  

Ou seja, por sua expectativa normalizada de grupos de sujeitos mais ou menos da mesma 

idade aprendam ao mesmo tempo em todas as áreas de forma simultânea, no período que o 

calendário escolar julgar suficiente, os conteúdos propostos sob a mesma estratégia de ensino. É 

quase uma provocação para qualquer concepção afinada às posições construtivistas. 

Para Relvas (2007, p. 78): 
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No Brasil na década de oitenta, do século XX, surgem os primeiros questionamentos 

relacionados às patologizações, tomadas como gênese das dificuldades escolares. O ponto 

central de interesse passou a ser o papel da escola quanto ao efetivo preparo da clientela 

que a frequenta. 

 

No que tange aos aspectos intraescolares, encontra-se a escola e sua organização curricular 

e metodológica como aspectos possíveis que contribuem para o aumento das dificuldades de 

aprendizagem, e o fato dela não estar preparada para utilizar procedimentos didáticos adequados 

para trabalhar com os alunos, o despreparo do educador e a forma deste conduzir a aprendizagem. 

Por outro lado, na visão de Scoz (2001) e de que não devemos considerar o aluno que fracassa 

como um indivíduo incapaz, limitado, isolado, mas que faz parte de um contexto. É importante 

valorizar, aproveitar e compreender o meio e contexto que o aluno está inserido, encarar o contexto 

escolar, a escola num todo, assim como os sujeitos que estão engajados no processo ensino-

aprendizagem, e assim repensar que o aluno nas dimensões cognitivas, tem desejos e valores e uma 

imagem e autoimagem em desenvolvimento. 

Nesse sentido, o educador precisa reconhecer seu papel social e aliar-se às novas formas de 

educar, buscando estimular o diálogo entre os alunos, desenvolvendo também sua competência 

técnica, política e social. O educador precisa reconhecer seu papel social e aliar-se às novas formas 

de educar, buscando estimular o diálogo entre os alunos, desenvolvendo também sua competência 

técnica, política e social. 

Assim, na educação comprometida o conjunto de procedimentos em que se destacam o 

“saber fazer”, e o “por que fazer”, e principalmente como o aluno aprende, é preciso que o professor 

permita a construção concreta do conhecimento pelo aluno, situando-o no seu contexto histórico, 

social e cultural. 

A educação precisa ser vista como uma ação multidimensional do ser humano, onde deve ser 

considerado o ponto de vista de outras áreas do conhecimento e demais saberes, nos quais a 

educação transita, tais como: a Filosofia, Sociologia, Antropologia, Psicologia, dentre outros. Isto 

mostra que a Educação precisa considerar o homem de maneira holística, que é capaz de 

transformar o ambiente em seu redor e construir sua aprendizagem. 

Dessa forma, para garantir a qualidade no processo de ensino e superar as dificuldades de 

aprendizagem é necessário que os docentes considerem a realidade sociocultural e cognitiva dos 

alunos, seus percursos e a pertinência dos conteúdos selecionados para os mesmos. 

Para que isto se torne possível, é fundamental que os professores compreendam claramente 

os processos de desenvolvimento e aprendizagem, já que estes elementos norteiam suas práticas 
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educativas. Daí a necessidade de entender como a criança internaliza o conhecimento e, 

consequentemente, desenvolve suas funções intelectuais superiores. 

Precisa-se de maneira urgente fazer com que a escola e seus professores repensem a forma 

como estão conduzindo suas práticas e a maneira de relacionar com os alunos e lidar com o próprio 

conhecimento.  

O professor necessita prestar atenção na forma do aluno absorver o conteúdo, construir sua 

aprendizagem, pois cada ser é singular e constrói o conhecimento de uma maneira, e não se pode 

forçar que todos aprendam de um único jeito, de uma mesma forma. Daí a necessidade de respeitar 

o ritmo de cada um, suas experiências e conhecimentos prévios. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante de tudo o que foi exposto no decorrer desta pesquisa é possível afirmar que a escola 

reforça as dificuldades dos alunos, e possivelmente contribui para a implantação de rótulos e 

discriminações no que se refere às dificuldades de aprendizagem.  

Dentre as questões vinculadas à escola encontra-se a falta de reciclagem do professor, 

currículo inadequado, ausência de uma política educacional ajustada à realidade do aluno, 

distorção idade/série, entre outros, que contribuem de forma decisiva para o alijamento do 

educando no processo educacional.  

Dessa forma, todos os envolvidos no processo educativo não podem ficar inertes frente a este 

fantasma que assola a realidade educacional brasileira e sim modificar este quadro gritante que 

invade as escolas e acaba rotulando cada vez mais os alunos. 

Cabe à escola, o papel de contribuir para a formação de sujeitos autônomos, conscientes de 

seu papel social, e aptos a atuarem transformando a realidade em que estão inseridos, e para tal, 

ela deve considerar as experiências e conhecimentos que partem do cotidiano dos educandos, visto 

que muitas vezes, essas crianças fracassam porque o saber que a escola valoriza e transmite está 

baseado nas experiências e conhecimentos das classes dominantes. 

A ação educativa deve estar voltada para a autodescoberta, possibilitando o desenvolvimento 

das potencialidades do indivíduo, juntamente com o aprimoramento do seu pensamento crítico. 

Daí a necessidade de a escola ter uma proposta pedagógica coerente com a realidade dos educandos 

e que atenda suas expectativas e necessidades. 
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