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RESUMO:  
 
Este trabalho visa refletiro papel do professorna educação de alunos com dificuldade 
de aprendizagem, relacionado ao envolvimento individual do aluno com a 
aprendizagem. A importância do professor, exploraçãodos meios, na mediação e 
condições favoráveis e disponíveis.Não tratando assim o trabalho docente como 
apenas um conteúdo, mas de um processo que agrega pessoas na construção de 
saberes. O objetivo geral é compreender o papel da escola e dos professores na 
educação de alunos com dificuldades de aprendizagem. A metodologia utilizada 
para elaboração desta pesquisa foi a pesquisa bibliográfica do tema em questão, 
com base na autora Sara Pain. Devendo contemplar na escolha das estratégias o 
conhecimento do aluno, seu modo de ser, de agir, de estar, ambiente familiar, além 
de sua dinâmica pessoal, concluímos que o professor precisa mostrar-se disposto a 
aperfeiçoar sua formação, deve realizar leituras diversas e aprofundadas sobre 
concepções de ensino-aprendizagem, interação professor-aluno, motivação para 
aprender, estratégias de ensino, para poder assim repassar para seus discentes. 
 
Palavras – chave: Dificuldade de aprendizagem, Relação professor - aluno, 
Estratégias de ensino.  
 

ABSTRACT 

This paper aims to reflect the role of the teacher in the education of students with 
learning difficulties, related to the individual involvement of the student with learning. 
The importance of the teacher, exploitation of the media, mediation and favorable 
and available conditions. Not treating the teaching work as just a content, but a 
process that aggregates people in the construction of knowledge. The general 
objective is to understand the role of school and teachers in the education of 
students with learning difficulties. The methodology used to elaborate this research 
was the bibliographical research of the subject in question, based on the author Sara 
Pain. Considering the choice of the strategies, the student's knowledge, his way of 
being, acting, being, family environment, and his personal dynamics, we conclude 
that the teacher needs to be willing to improve his education, in-depth conceptions of 
teaching-learning, teacher-student interaction, motivation to learn, teaching 
strategies, to be able to pass on to their students. 
 
Key words: Difficulty of learning, Teacher - student relationship, Teaching strategies. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a criança ingressa na escola na mais tenra idade, se envolvendo 

com todos os processos educativos. A maioria delas se adapta bem a cultura 

escolar, apresentando comportamento adequado e se desenvolvendo conforme o 

esperado. Porém, uma parte destas crianças não responde às expectativas do 

sistema escolar, ou porque não detém a atenção nas atividades propostas, ou 

porque são agitadas demais, ou porque tem baixa capacidade de organização, ou 

porque apresentam auto-estima baixa (MEDEIROS, et. al. 2003). 

A dificuldade de aprendizagem pode se manifestar em várias áreas: na 

aprendizagem da leitura, escrita ou aritmética. Pain (1985) nos apresenta que 

dificuldades de aprendizagem podem ser causadas por problemas neurológico, 

biológicos, psicológicos ou sociais. O autor, ainda complementa que as dificuldades 

de aprendizagem abrangem problemas referentes ao sistema escolar, às 

características individuais das crianças e à influencias ambientais.  

Por muitos anos essas crianças foram excluídas do meio escolar, pelo 

governo e a sociedade,issopor conta de não se dar a devida atenção para o 

envolvimento do aluno com a aprendizagem. Hoje a escola tem seu papel de incluir 

todos os alunos nas atividades acadêmicas e na cultura escolar. Então 

perguntamos: Como a escola e os professores podem ajudar os alunos com 

dificuldades de aprendizagem a se adequar ao sistema escolar?  

O presente artigo tem como objetivo geralcompreender o papel da escola e 

dos professores na educação de alunos com dificuldades de aprendizagem e 

objetivos específicos reconhecer algumas estratégias de ensino para melhorar o 

processo de ensino e aprendizagem e identificar quais os fatores comprometem a 

aprendizagem.Andrada (2003) nos alerta há inúmeras respostas para as 

dificuldades de aprendizagem e que para entendê-las precisamos compreender o 

problema observando todas as partes. Conforme a autora escreve: 

São várias as possíveis respostas, várias as possíveis construções 
de significado acerca dos termos, sem que uma seja a mais 
verdadeira que outra. Assim, não podemos previamente acreditar 
que alunos são problemas ou que famílias são desajustadas, ou que 
professores são autoritários. Precisamos ver um “quebracabeças”, as 
partes e o todo! 

Entendemos que cada aluno é singular e que seus problemas e dificuldades 

devem ser entendidos em uma complexa rede de significados que se entrelaçam.  
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Porém, apresentaremos apenas as ações gerais que as escolas e os professores 

podem interceder às dificuldades escolares.  

Organizamos o trabalho em três itens que ajudarão a responder aos seus 

objetivos, são eles: Fatores que podem comprometer a aprendizagem escolar;O 

papel da escola e do professor no auxílio às crianças com dificuldades de 

aprendizagem e por último apresentam-se as considerações finais destacando que 

não há uma única forma para auxiliar os alunos com dificuldade de aprendizagem. 

Da mesma forma, descreve que não existem métodos idênticos para trabalhar com 

cada aluno, pois com cada um deve-se trabalhar de uma forma diferenciada, pois 

cada criança pertence a realidades e culturas diferentes, necessitando de 

atendimentos específicos. 

 

FATORES QUE COMPROMETEM A APRENDIZAGEM ESCOLAR 

 

São diversos os fatores que ocasionam a dificuldade de aprendizagem e 

cada criança apresenta maior ou menor dificuldade para aprender alguma coisa em 

sua vida escolar, pois a aprendizagem e a construção do conhecimento são 

processos naturais e espontâneos do ser humano desde muito cedo. Entretanto, 

algumas dificuldades são temporais e superadas com o auxílio do professor e dos 

pais e consideradas apenas como adaptação da criança aos padrões de avaliação 

da escola. Em outros casos o problema se estende tornando-se permanente, já que, 

a raiz do problema pode ter características em outros pontos, tal como acontece 

com a dificuldade da leitura que pode levar a problemas com a aritmética em 

exercícios, cuja leitura e compreensão sejam necessárias. 

Ao ingressarna escola o aluno traz um rol de vivencias e experiências que 

os permitem aos mesmos desenvolver um determinado conceito de si próprio, 

através de sua relação com os colegas e com os professores. Neste ambiente é que 

a criança apresentará êxito ou dificuldades de aprendizagem.  

As crianças com dificuldades de aprendizagem podem apresentar 

problemas em uma área específica ou de uma forma global, isto significa dizer que 

há alunos com problemas em apenas uma área, enquanto outros em todas as 

atividades escolares (PAÍN, 1985).  
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Solicitamos a presença de pais, professore, psicólogos, psicopedagogos e 

médicos, quando as crianças não responde as expectativas da escola, procurando 

assim entender o que de fato acontece com a criança. 

Na maioria das vezes, as crianças começam a apresentar dificuldades de 

aprendizagem no começo do seu processo de alfabetização (PAIN, 1985). Para 

entender porque a criança está apresentando distúrbios de aprendizagem é preciso 

o professor saiba mais ou menos o processo de vida da criança, quais suas 

condições familiar e como anda sua auto - estima.   

É importante reconhecer que as dificuldades de aprendizagem podem estar 

ligadas a aspectos físicos (deficiência visual ou auditiva), emocionais (luto, 

separação dos pais), familiares (brigas, falta de estímulo dos pais ao conhecimento), 

sociais (meio ambiente, cultura pobre, problemas financeiros) e aspectos escolares 

(professores mal preparados, falta de vínculo entre aluno e professor e entre aluno e 

a escola) (PAIN, 2003).  

Podemos perceber que as crianças que tem dificuldades de aprendizagem, 

na sua maioria tem a auto – estima baixa, fazendo com que a mesma se sinta 

desmotivada e tornando assim uma criança agressiva, apresentada, travesso.  

As vivencias escolares podem tanto auxiliar o aluno no seu processo de 

aprendizagem, motivação e auto-estima como promover o seu fracasso e 

dificuldade, segundo Carneiro, Martinelli e Sisto (2003, p. 153). Os autores afirmam 

que: 

O fracasso escolar pode ocorrer devido a situações e/ou condições 
externas ao indivíduo e que indiretamente o afetam e/ou por 
condições internas ao mesmo. Dentre as situações externas mais 
arroladas, podemos citar as causas de ordem socioeconômica das 
famílias dos estudantes, acarretando a necessidade do trabalho 
infantil, e as causas de ordem sócio-institucional, que vão desde as 
condições da estrutura física da escola quanto às questões 
administrativas, salariais, pedagógicas passando também pela 
formação do professor. Dentre os fatores de ordem interna ao 
indivíduo, destacam-se os relacionados ao desenvolvimento 
cognitivo e os de ordem afetivo-emocionais, motivacionais e de 
relacionamento.  

Isto comprova que os porquês das dificuldades de aprendizagem podem ser 

relacionadas a fatores externos e internos, cabendo aos educadores e escola 

entender estas causas para auxiliar as crianças com dificuldades de aprendizagem.  
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O AUXÍLIO ÀS CRIANÇAS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM PELA 

ESCOLA E O PROFESSOR 

 

A atenção designada às crianças na fase de formação é fundamental para a 

detecção de problemas que prejudicam no domínio de habilidades escolares 

básicas, e um dos pontos principais é a observância no desenvolvimento da leitura, 

escrita e raciocínio lógico. Contudo a criança com dificuldades geralmente precisam 

enfrentar seus limites por anos, antes de descobrir-se o melhor meio de adequar os 

mecanismos educacionais convenientes a cada dificuldade, este processo é 

demorado e nem sempre apresenta resultados satisfatórios. Neste processo de 

descoberta, adequação e acompanhamento os pais são elementos fundamentais 

para o progresso dos filhos na escola, caso o desempenho escolar não esteja 

ocorrendo normalmente, pois a dificuldade na fala, o atraso para pronunciar as 

primeiras palavras, dificuldade para montar quebra-cabeça, lidar com talheres, 

reconhecer formas e letras ou contar, valendo ressaltar que nem sempre um simples 

atraso nestes aspectos signifique necessariamente um problema de dificuldade de 

aprendizagem.  

Santos et. al (2009) afirma que é natural o ser humano desenvolver 

espontaneamente a aprendizagem. Isto é perceptível desde o primeiro momento de 

vida de um bebe, quando ele já começa aprender a sugar e, mais tarde, a andar, 

falar pensar, a fim de garantir a sua sobrevivência.  

Da mesma forma a aprendizagem escolar também é considerada um 

processo natural na vida do aluno. Neste processo o aluno pode desenvolver seus 

pensamentos, suas percepções, suas emoções, sua memória e motricidade, de 

maneira dinâmica e complexa relacionando os conhecimentos adquiridos fora da 

escola. Dessa maneira, a aprendizagem tende a ser prazerosa (SANTOS et. al, 

2009). 

O autor aponta que atualmente, a política educacional prioriza a educação 

para todos e a inclusão de alunos que, há pouco tempo, eram excluídos do sistema 

escolar, por portarem deficiências físicas, cognitivas ou dificuldade de 

aprendizagem. Ele também menciona que o fracasso do aluno também pode ser 

entendido como um fracasso da escola por não saber lidar com a diversidade dos 

seus alunos. É preciso que o professor atente para as diferentes formas de ensinar, 

pois, há muitas maneiras de aprender. O professor deve ter consciência da 
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importância de criar vínculos com os seus alunos através das atividades cotidianas, 

construindo e reconstruindo sempre novas conexões, mais fortes e positivos.  

Conforme Santos et. al. (2009) aponta, o aluno, ao perceber que apresenta 

dificuldades em sua aprendizagem, muitas vezes começa a apresentar desinteresse, 

desatenção, irresponsabilidade, agressividade, etc. A dificuldade acarreta 

sofrimentos e nenhum aluno apresenta baixo rendimento por vontade própria. Então 

a intervenção do professor, com toda a equipe escolar será de grande valia neste 

momento, fazendo com que este aluno não perca o interesse.  

Segundo Santos et. al. (2009) durante muitos anos os alunos foram 

penalizados, responsabilizados pelo fracasso, sofriam punições e críticas, mas, com 

o avanço da literatura. Atualmente as dificuldades de aprendizagem são entendidas 

de maneira complexa, com a influência de fatores que podem interferir na vida 

escolar, tais como: os problemas de relacionamento professor/aluno, as questões de 

metodologia de ensino e os conteúdos escolares.  

Não seria necessário entender a rede social do aluno e seus aspectos 

lingados a escola e a relação professor/aluno, caso sua dificuldade fosse originada 

de danos biológicos, orgânicos ou, da sua inteligência. 

Porém o que os estudos evidenciam é que as dificuldades são provocadas 

por muitas causas e que descreve que a relação professor/aluno torna o aluno 

capaz ou incapaz (SANTOS et al, 2009). Se o professor tratá-lo como incapaz, não 

será bem sucedido, não permitirá a sua aprendizagem e o seu desenvolvimento. Se 

o professor, mostrar-se despreparado para lidar com o problema apresentado, mais 

chances terá de transferir suas dificuldades para o aluno. 

Na concepção de Veiga (2006), o professor não pode mais ser aquele que 

tem uma didática definida com papel de apenas ensinar o conteúdo, ele deve 

assumir seu papel de mentor e facilitador, deve priorizar e intermediar o acesso do 

aluno à informação. Dessa forma, suas técnicas devem ser lapidados continuamente 

e seus métodos e metodologias de ensino, portanto, atender às necessidades que 

vão surgindo.  

O aluno já possui relações formadas a respeito da escola, até por já ter 

passado por outros convívios ao longo do seu desenvolvimento até aquele 

determinado momento, sendo assim a família, mais precisamente os pais 

influenciam significativamente na formação deste sujeito. É imprescindível e 
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essencial que esta criança tenha uma estrutura familiar saudável, uma relação 

positiva de cooperação, de alegria e motivação.  

Segundo Copetti (2005) torna-se necessário orientar o aluno, a família e o 

professor, para que juntos, possam buscar direção para lidar com alunos/filhos, que 

apresentam dificuldades e/ou que fogem ao padrão, buscando a intervenção de um 

profissional especializado.  

Cada pessoa tem uma história e uma realidade diferente, dessa maneira, é 

necessário conhecer o aluno com que se está trabalhando, e mais ainda, como este 

aluno adquire os conhecimentos, ou simplesmente como ele aprende e aplica este 

conhecimento no seu cotidiano. O trabalho do professor é ajudar a promover 

mudanças, intervindo diante das dificuldades que se apresentam durante o processo 

de aprendizagem, trabalhando com os desequilíbrios e facilitando o aluno a 

aprender a aprender (SOARES, 2003).  

Não há como estabelecer qual o melhor método específico para ensinar uma 

criança com dificuldades de aprendizagem. O melhor é aquele ao qual a criança 

mais se adapta, cabe ao professor identificá-lo utilizando, se possível, variações 

metodológicas dentro da sala de aula.  

O professor, jamais pode conseguir que todos os alunos aprendam as 

mesmas coisas, da mesma forma e dentro do mesmo espaço de tempo. Esses 

alunos com dificuldades na escola, quase sempre falam de um jeito diferente, não 

enxergam como todo mundo, outros, ainda, aprende em ritmo mais lento 

comparados aos colegas. Eles são intrinsecamente diferentes e de maneiras 

diferentes reagem às experiências de aprendizagem. Quando essas diferenciações 

se manifestam dentro de determinados limites, os professores, em geral, pouco se 

preocupam com elas, pois os alunos, compensando as áreas em que são mais 

deficientes com aquelas em que são superiores, vão apresentando um rendimento 

relativamente equilibrado, que permite ao professor trabalhar com certa 

tranquilidade, fazendo-o mesmo supor, frequentemente, que o processo de ensino 

coletivo e uniforme que em geral adota, seja satisfatório e eficiente (BARTOLOMEU, 

SISTO e MARIN RUEDA, 2006).  

Sabemos que o professor exerce importante papel para a identificação da 

dificuldade do aluno, sabemos que estes alunos necessitam de maior atenção para 

que seja identificada a necessidade de cada um. 
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Cada aluno tem sua forma própria de raciocinar. Conhecer as diferenças é 

uma parte fundamental do saber pedagógico docente. É essencial pensar quem se 

está educando e para que, antes de decidir o que ensinar. É ter clareza do quê, de 

como e do porquê de um fazer diferente. Agindo assim, o professor não apenas 

ajudara o aluno que apresenta dificuldades, mas todos na sala de aula. Construir o 

conhecimento na sala de aula é sempre uma "festa" para o aluno (SANTOS et al, 

2009).  

O professor precisa colocar em prática as suas habilidades docentes, sua 

criatividade, criatividade esta que lhe é peculiar, e desenvolver práticas mais 

dinâmicas, onde o aluno possa produzir, construir, criar, ter liberdade para agir e ser 

livre para pensar. Os educadores sabem que quando se dá oportunidade e se 

acredita no aluno, ele constrói coisas que podem surpreender! É graças à maneira 

de ser, pensar e agir de cada um que o mundo fica mais interessante (SANTOS et 

al, 2009). 

Quanto à escola, esta deve oferecer subsídios materiais, mas jamais 

esquecendo de oferecer um espaço privilegiado para o bom desenvolvimento da 

aprendizagem, pois através dela o aluno pode ter um convívio direto com novas 

perspectivas de conhecimentos e diferentes contatos. A escola não pode ser apenas 

transmissora de conteúdos e conhecimentos, muito mais que isso, tem a tarefa e o 

papel de evitar que o aluno seja apenas um receptor, mas proporcionar a ele, que 

seja o criador do seu conhecimento, da mesma forma, levar o aluno a pensar e 

buscar informações para o seu desenvolvimento educacional, cultural e pessoal 

(SOARES, 2003).  

Para que o aluno tenha prazer em aprender, o professor deve ser variado e 

interessante contribuindo para que a aprendizagem seja significativa.  Auxiliar os 

alunos a definir metas, avaliar o próprio progresso, não estabelecer comparações 

entre alunos (notas). Encorajar os alunos a fazer escolhas, trabalhar em grupo, 

sentir-se responsável por seu processo de aprendizagem a fim de que se sintam 

competentes para realizar as tarefas. Elogiar e recompensar os estudantes ao 

atingirem níveis de desempenho baseados em padrões de melhoria, valorizar o 

aprendizado atribuindo importância à utilização dos incentivos extrínsecos para 

aprender. Com o exposto, a escola tem o dever de apoiar o professor, para que se 

efetive seu trabalho, assim o aluno irá se sentir acolhido e seu envolvimento e 

participação será positiva. 



10 
 

A escola tem uma tarefa muito importante que é desenvolver na criança a 

sua auto-estima, ensinar o aluno a se relacionar, a resolver seus conflitos 

particulares e o auto-controle de suas decisões e emoções. As escolas devem 

buscar formas de prevenção nas propostas de trabalho, preparar os professores 

para entenderem os alunos, respeitar o ritmo de cada um, tendo a plena consciência 

que cada criança tem um desenvolvimento diferente uma da outra. A escola deve 

ser um ambiente onde as crianças possam sentir-se, motivadas e, principalmente, 

respeitadas (BARTOLOMEU, SISTO e MARIN RUEDA, 2006).  

A metodologia aplicada pela escola deve acontecer de forma adequada, 

mobilizando todos para que estejam empenhados para solucionar as dificuldades de 

aprendizagem que atingem alguns alunos. Com isso, todos tem a ganhar, a escola, 

a família e principalmente a criança. Esta criança terá um bom desempenho, dentro 

da escola, como também na sociedade.  

O professor não pode ser um mero espectador da construção de 

conhecimentos de seus alunos, ele deve ser um mediador do processo de ensino 

aprendizagem.  

Segundo Freire (1993, p. 32) “não existe ensinar sem aprender e com isto eu 

quero dizer mais do que diria se dissesse que o ato de ensinar exige a existência de 

quem ensina e de quem aprende”. Essa necessidade da existência de quem ensina 

e de quem aprende é fator importantíssimo no processo educacional, pois é através 

dessa consciência que ambos, educador e aluno constroem vínculos indispensáveis 

para a aprendizagem.  

O fato do aluno estardentrodo ambiente escolar pode facilitar, mas não 

garante a aprendizagem, por isso é preciso que boas condições de aprendizagem 

sejam ofertadas e que a atuação do educando seja coerente com o momento. 

Devemos encarar as dificuldades de aprendizagem como desafios a serem 

enfrentados, e trabalha-las para que as dificuldades existentes na vida sejam 

sanadas, dando oportunidade ao aluno de ser e de reconstruir-se enquanto ser 

humano e indivíduo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho relata algumas linhas que aspiram auxiliar a escola, os 

professores e todos que estão incluídos no processo, a combater as dificuldades de 

aprendizagem que muitos alunos enfrentam quando inseridos na escola.  
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No decorrer do trabalho podemos ver que as dificuldades de aprendizagem 

se perpetuam porque o aluno constrói uma baixa auto-estima e desmotivado para 

suas atividades escolares. Cabendo ao professor ajudar o aluno na construção de 

uma auto-estima elevada e motivá-lo nas atividades escolares.  

Sabendo que, não existe uma fórmula exata para resolver os problemas, 

que são diferentes para cada aluno, masmetodologias diferenciadas, que alcanceàs 

necessidades de cada criança. Cada educando tem uma realidade diferente, 

consequentemente é necessário que se conheça a realidade do aluno em questão, 

porque pode ser um agravante no seu rendimento escolar.  

Neste contexto o professor precisa mostrar-se disposto a aperfeiçoar sua 

formação, deve realizar leituras diversas e aprofundadas sobre concepções de 

ensino-aprendizagem, interação professor-aluno, motivação para aprender, 

estratégias de ensino. Opinar, trocar informações, buscar alternativas consistentes 

para resolver os desafios profissionais nas experiências diversificadas as quais 

poderão suscitar em estratégias de ensino.  
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