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RESUMO 

A leitura e a escrita são habilidades imprescindíveis para uma aprendizagem 
satisfatória na vida escolar dos alunos. A busca pelo conhecimento referente às 
dificuldades da leitura e da escrita é constante e emergencial, pois é grande a 
diversidade de fatores que envolvem estas habilidades no processo de ensino e 
aprendizagem e, consequentemente, o sucesso ou insucesso escolar. Diante desta 
perspectiva, cabe ao professor refletir sobre sua prática docente, reconhecendo que 
já não existem salas de aula homogêneas, onde todos os alunos aprendem da 
mesma maneira e ao mesmo tempo. O conhecimento é individual e precisa ser 
construído por meio de uma abordagem diversificada, garantindo a aprendizagem de 
cada aluno. Toda criança pode aprender e tem o direito de ser atendida em suas 
especificidades educacionais. 
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INTRODUÇÃO 

O tema foi abordado no Colégio Francisco Ferreira Bastos em Arapongas 

com os professores dos 6° anos e no GTR com os professores da Educação 

Especial. Tendo como objetivo geral compreender quais os fatores que interferem no 

aprendizado das crianças no que se refere ao processo da leitura e escrita mediante 

dificuldades apresentadas pelos alunos do 6º anos do Ensino Fundamental. 

Os objetivos específicos foram: Averiguar junto com os professores as 

dificuldades apresentadas pelos alunos dos 6º anos relativos à aprendizagem da 

leitura e da escrita; Identificar quais os fatores que interferem no aprendizado dos 

alunos que entram nos 6º anos em relação à leitura e escrita; Relacionar a escrita 

dos alunos dos 3º anos iniciais do Ensino Fundamental com os 6º anos do Ensino 

Fundamental. 
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A metodologia utilizada para a pesquisa foi abordada no estudo 

piagetiano buscando esclarecimentos sobre o processo de aprendizagem da leitura 

e escrita com a participação de Ana Teberosky, Emília Ferreiro, Esther Pillar Grossi 

e Telma Weisz e vários outros teóricos como: Chabanne, Fonseca, Ross e Smith 

para explicar, compreender e assimilar em nosso cotidiano os conceitos das 

dificuldades de aprendizagem.  

Em nossa realidade escolar, existe uma parcela de alunos com 

dificuldades de aprendizagem, associados ou não a limitações no processo da 

alfabetização dificultando o acompanhamento das atividades curriculares e a 

interação social com seus colegas e professores, precisando de apoio pedagógico. 

 Para Piaget (1997) a aprendizagem da criança é diferente do adulto, não 

porque ela “pensa mal” ou “errado”, mas porque pensa de forma diferente; 

interesses e motivações específicas de sua vida infantil são mais importantes do que 

conceitos, ideias e teorias postas logicamente ou historicamente.  

Também, foi realizado uma pesquisa de campo, com roteiro semi 

estruturado, apresentando um conjunto de questões que norteiam a prática dos 

professores, contando com a participação de 11 professores que lecionam para os 

6° anos do Ensino Fundamental no ano de 2013, envolvendo professores de 

diversas disciplinas como: Língua Portuguesa, Matemática, Arte, História, Educação 

Física, Inglês e Ciências. 

 

LEITURA E ESCRITA 

 

Em nossa sociedade, no decorrer do século XX a língua escrita 

(alfabetização) se tornou uma tecnologia fundamental, como pré-requisito para 

qualquer progresso, tendo domínio dos conhecimentos e acesso aos diferentes usos 

da mesma. Estudos realizados concebem a língua como código oral e código 

escrito. O processo de produção ou reprodução da língua escrita é diferente do uso 

oral porque implica uma relação entre pensamento e linguagem diferente 

(TEBEROSKY, 2002).  

A língua escrita permite fixar o discurso oral e convertê-lo em objeto de 

análise. “A língua escrita seria, em suma, o meio mais eficiente para que um 

indivíduo chegue a dominar as máximas potencialidades de abstração da linguagem, 



independentemente de os discursos construídos por ele serem, ao final, orais ou 

escritos”. 

Piaget (1982) mostra que cada fase de desenvolvimento apresenta 

características e possibilidades de crescimento da maturação ou de aquisições. O 

conhecimento destas possibilidades faz com que os professores possam oferecer 

estímulos adequados a um maior desenvolvimento do indivíduo. 

Os Estudos de Emilia Ferreiro demonstram que as crianças constroem 

hipóteses a respeito da escrita e da leitura, da mesma forma que o fizeram para a 

aprendizagem da língua materna, a oral. Toda vez que os alunos precisam escrever 

alguma coisa, são colocados à prova, pois precisam pensar se questionar, sobre os 

“riscos”, os sinais devem representar o que vão escrever, dentre outros aspectos 

(TFOUND, 2000). 

O construtivismo não é uma teoria, mas uma referência explicativa, 

composta por diversas contribuições teóricas, a aplicação do curso aos sábados aos 

professores do Ensino Fundamental permitiu-se um diálogo e uma análise da 

perspectiva dos docentes perante está realidade da sala de aula com os alunos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem e debate sobre o levantamento de dados 

do questionário realizado com os professores dos 6º anos. 

Há uma necessidade de reflexão sobre a relação destes profissionais, 

numa perspectiva de repensar as práticas educativas com o objetivo de melhorar a 

qualidade nas suas relações e propostas pedagógicas. As palavras “deficiência” e 

“dificuldades de aprendizagem” muitas vezes se configuram como um estigma, 

colocando a criança num lugar de não saber, de não ter competência para 

realização das tarefas e demandas do professor e da escola. Esquecemos que 

antes da “deficiência” e das “dificuldades de aprendizagem” há um sujeito, uma 

criança capaz de aprender do seu modo e com habilidades, muitas vezes além das 

qualidades incomuns. 

Assim, no Quadro 1 visualizamos os professores participantes do GTR de 

2014 da Educação Especial, aos quais denominaremos como P1, P2, P3 até P6, no 

sentido de preservar suas identidades . 

 

Quadro 1 Quadro de professores por região  

P 1 NRE Dois Vizinhos 

P 2 NRE Maringá 



P 3 NRE Curitiba 

P 4 NRE Apucarana 

P 5 NRE Londrina 

P 6  NRE Ponta Grossa 

P 7 NRE Cascavel 

P 8 NRE Curitiba 

P 9 NRE Goioerê 

P 10 NRE Maringá 

P 11 NRE Maringá 

P 12 NRE Dois Vizinhos 

P 13 NRE Apucarana 

P 14 NRE Nova Esperança 

P 15 NRE Goioerê 

P 16 NRE Francisco Beltrão 

 

2. CONTRIBUIÇÔES DOS PROFESSORES 

 

A compreensão dos conhecimentos concretiza-se na atividade que a 

criança realiza com os objetos e fenômenos que as cerca. Para que se concretize é 

necessária à comunicação prática e verbal com a pessoa que as rodeiam, como se 

fossem espelhos refletindo as posturas de cada um. 

Em nossa realidade escolar, assistimos a uma parcela de alunos que 

apresentam dificuldades de adaptação escolar e de aprendizagem, associados ou 

não a limitações no processo de desenvolvimento, dificultando o acompanhamento 

das atividades curriculares e a interação social com colegas e professores, 

precisando de apoio e atendimento pedagógico curricular. 

Para Ross (1921) a aprendizagem não é um comportamento, mas uma 

alteração do comportamento, onde o aluno poderá se transformar ou se modificar 

mediante seus conhecimentos dentro de um sistema de fases inter-relacionadas até 

chegar num processo complexo. 

São nesses processos que muitas vezes nossos alunos não se superam 

na aprendizagem e nós professores, às vezes, nem percebemos onde nosso aluno 

parou de aprender ou onde foi interrompido nas construções de suas lógicas, e 

começa apresentar na sala de aula e em casa as dificuldades de aprendizagem. 

O aprender envolve processos complexos e determinado número de 

condições e oportunidades e, dependendo do tipo de tarefa que o professor pede 

para fazer, a criança não consegue resolver, é como se seu cérebro parecesse 

“congelar”, segundo a professora do NRE Curitiba: 



 
Em nossa prática do dia a dia são comuns as situações nas quais nos 
deparamos com os distúrbios de aprendizagem, notamos com bastante 
freqüência a dificuldade de muitas crianças na aquisição e 
desenvolvimento da leitura e escrita. Sabemos que para muitas crianças a 
leitura e a escrita são processos muito complexos e as dificuldades podem 
ocorrer de muitas maneiras. Nós professores, pedagogo muitas vezes não 
conseguimos transpor estas dificuldades, pois em diversas situações não 
sabemos qual é a melhor estratégia para podermos ajudar nossos alunos a 
superarem estas dificuldades ou mesmo qual instrumento devemos utilizar 
para buscar um caminho mais adequado tendo em vista que todos os 
indivíduos são únicos e possuem caracteristicas próprias (P3). 
  

 

O aluno ao aumentar a capacidade de solucionar seus problemas ou 

conseguir realizar suas atividades passa a adquirir uma aprendizagem concreta. A 

aprendizagem só acontecerá de verdade se todas as observações de uma alteração 

no comportamento ou de conhecimento, ocorrer o aumento da capacidade para 

solucionar um problema ou uma tarefa, a pessoa precisa ter passado do 

desconhecimento para o conhecimento, da incapacidade à capacidade (ROSS, 

1921, p.18). 

Estes são os dados levantados pelos professores do colégio por meio do 

questionário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO 1  Percepção sobre a criança que apresenta dificuldade de aprendizagem 

em sala de aula. 

 

No Gráfico 1 averiguamos o que os professores pensam sobre uma 

criança que apresenta dificuldade de aprendizagem em sala de aula. Dentre os 

entrevistados, quatro responderam que: “é uma criança que não acompanha os 

conteúdos trabalhados em sala de aula”; dois responderam que: “é uma criança 

imatura, agitada, que não consegue se concentrar e às vezes apresentam algum 

problema neurológico, são muitos os problemas é preciso diagnóstico”, dois 

manifestaram que: “é um desafio trabalhar com essas crianças com dificuldades de 

aprendizagem em sala de aula”; e ao mesmo tempo dois não quiseram responder 

essa pergunta; onde um professor somente disse que: “é uma criança que não 

consegue assimilar o conteúdo mesmo usando várias metodologias”. 

As respostas nos permitem pensar que os professores ainda não 

possuem uma visão inclusiva de seus alunos. De acordo com o art.58 da LDB a 

escola deve promover flexibilização, adaptação e adequação curricular. 



Segundo Weisz (2001) o professor precisa mudar a forma do olhar de 

como o seu aluno concebe a aprendizagem a partir da própria perspectiva do adulto 

que já é conhecedor do conteúdo que irá ensinar. Esquecer o ponto de vista do 

aprendiz, pois não se pode “enxergar” o objeto do seu conhecimento com o olhar de 

quem ainda não sabe o que vai aprender, definindo o que é mais fácil ou mais difícil 

e quais os caminhos que os alunos devem percorrer pra realizar as aprendizagens 

desejadas. 

Essa concepção frequentemente gera um tipo de procedimento 

pedagógico que dificulta o processo de aprendizagem para uma parte das 

crianças, exatamente aquelas que mais precisam de ajuda da escola 

porque tem menos conhecimento construído sobre os conteúdos escolares 

(WEISZ, 2001, pg. 19). 

 

É próprio de todo ser humano ter vontade de aprender, por isso, quando 

não se consegue êxito nesse projeto, instala-se o fracasso, resultando sentimentos 

de frustração, por não atingir os objetivos esperados. Segundo a fala da professora 

do NRE Dois Vizinhos:  

 

Cabe a nós educadores tomarmos consciência de que o educando 

também é de nossa responsabilidade independente da série que está e 

das dificuldades que apresenta, e precisamos fazer a diferença na vida 

dele. Pois somos educadores independente das dificuldades deles (P12). 

 

Uma vez que, ao aprender a escrever, o sujeito reconstrói a escrita, de 

modo semelhante ao processo pelo qual a humanidade passou, durante a 

construção da escrita que temos hoje, os alunos elaboram hipóteses sobre o objeto 

de conhecimento – a escrita e, portanto, esta aprendizagem é um processo de 

construção e compreensão individual que precisa ser respeitado e, que os erros 

cometidos por este, neste caminho são construtivos. 

Da segunda a décima todas as questões foram de alternativas, sendo que 

podiam opinar entre “outros e quais” ficando livres para responder de outra forma se 

não estivessem de acordo ou tinham outra ideia sobre as perguntas. 

 

 

 

 

 



GRÁFICO 2. Papel do professor. 
 

 
 

Como vemos no Gráfico 2, os professores selecionavam as alternativas 

que eles concordavam sobre qual era o papel do professor mediante esse processo 

de identificação, descobertas e dificuldades. Assim, nove selecionaram o item de: 

“destacar as potencialidades no lugar das dificuldades”; e sete destacaram que: 

“devem encaminhar para os profissionais como Psicólogo, Neurologista e Pedagogo 

para fazerem o diagnóstico dessas crianças”; quatro destacaram que: “devem fazer 

adaptação curricular”; um destacou que: “deve se trabalhar com a realidade da 

criança”; e somente um destacou que: “não se deve fazer nada que não é o papel do 

professor mediante a circunstância”. 

Na LDB contempla outros profissionais da área da saúde, entretanto, a 

nossa realidade do quadro de profissionais da educação não é completa, e a 

importância sobre a luta para que seja inserido nas unidades escolares públicas um 

assistente social, pois a formação dos profissionais que estão presentes na área da 

educação, não tem capacidade de atuar no enfrentamento das demandas sociais 

expressas no interior das escolas. Tais demandas existentes nas escolas são 

pertinentes ao profissional de Serviço Social, que irá contribuir com o processo 



educativo e liberando o professor a trabalhar mais com o ensino do conhecimento e 

de aprendizagem. 

O papel do professor, na abordagem construtivista, aproxima-se de uma 

concepção de profissional que facilita a construção de significados por parte do 

aluno nas suas interpretações de mundo. O professor da sala de aula, 

primeiramente deverá ter em mente a concepção bem clara da construção de 

conhecimento enquanto processo dinâmico e relacional advindo da reflexão conjunta 

sobre o mundo real. Tendo uma base teórica consistente, clara e precisa da 

concepção do objetivo da aprendizagem e da metodologia a ser utilizada, assim 

como do processo de avaliação do conhecimento. 

Em sua prática, o professor poderá, entre outras atividades: (1) 

desenvolver poucos conceitos com maior produtividade; (2) encorajar o aluno a 

buscar outros pontos de vista e a desejar aprender e entender; (3) propiciar a 

análise de experiências significativas e a sua reflexão crítica; (4) promover a 

comunicação entre os alunos e grupos de alunos e o intercâmbio de experiências 

(STRUCHINER et al., 1998).  

Na realidade, as relações convencionais professor-aluno estão em pauta 

de discussão não só como consequência da visão construtivista de aprendizagem, 

mas também porque o professor deixou de ser o único a ter acesso à informação 

nessa relação. Esse dado permite que o professor mude de postura, abdicando do 

poder que detinha enquanto único possuidor do conhecimento relevante no contexto 

escolar, favorecendo uma relação mais harmoniosa com o aluno. De acordo com a 

fala da Professora do NRE de Cascavel  ela diz que: 

 
Devemos adequar o planejamento à realidade dos educando. Quando o 
aluno consegue fazer relação entre o que aprende e a sua realidade, fica 
mais fácil encontrar significado ao que está aprendendo; o conteúdo passa 
a ter um sentido; caso contrário, este pode se desmotivar uma vez que não 
consegue ver qual a importância em aprender determinado conteúdo, o 
que este vai trazer de melhora para a sua realidade, para a sociedade 
(P7). 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO 3.  Fatores que dificultam na hora de aprender. 

 

 

Para os professores identificar os fatores que levavam a criança a ter 

dificuldades na hora de aprender foi elaborado o Gráfico 3, onde dez foram 

categóricos em selecionar o item que: “é falta de motivação e desinteresse por parte 

dos alunos”; oito escolheram o item que: “seria agitação e inquietude dos alunos que 

não os deixa aprender”; sete selecionaram o item: “da falta de atenção”; sete 

escolheram o item que: “são os problemas familiares”; cinco professores escolheram 

o item que: “favorece a dificuldade no aluno na hora de aprender que seria a 

metodologia do professor”; quatro escolheram o item da: “carência afetiva”; três 

escolheram o item da: “imaturidade que o aluno chega à escola”; dois professores 

opinaram sobre o fator da: “pobreza”; e um escolheu o item que: “está faltando um 

maior envolvimento familiar com a aprendizagem do aluno”. 

Para ajudar a compreender as causas das dificuldades é interessante 

conhecer primeiramente o que é contexto escolar, o aluno e o contexto familiar. 

Partindo dessa primícia fica mais claro ao ponto que se quer atingir “o interesse do 

aluno”.  

 



Por mais que o aluno venha desmotivado e que tenha dificuldade não 
devemos subestimar a sua inteligência e “prostituir” o ensino dando-lhes 
somente atividades que saibam fazer ou dando lhes trabalhinhos. 
Devemos investigar, desafiar, estimular e nunca duvidar da capacidade de 
nossos alunos, pois é por meio de novos desafios que a aprendizagem se 
efetiva, se sempre trabalharmos da mesma forma, nossos alunos também 
sempre produzirão as mesmas coisas (P1). 
 

Segundo a teoria piagetiana,  desenvolver o raciocínio significa que os 

sujeitos devem ter condições de chegar ao raciocínio formal, característico do 

estado em que somos capazes de realizar operações sobre operações, formular 

hipóteses, trabalhar com abstrações.  

Como afirma Piaget (1973a, p. 27), a sucessão das fases ocorre 

“independentemente das acelerações ou retardamentos que podem modificar as 

idades cronológicas médias em função da experiência adquirida e do meio social”. O 

conhecimento, portanto, não é inato e se o meio oferecer condições e experiências 

pode-se acelerar, até certo ponto, o desenvolvimento mental do indivíduo.  

Independentes dos fatores sociais, biológicos, familiares e escolares 

devemos analisar o que os alunos precisam para almejar o sucesso escolar, onde 

todos fazem parte deste contexto, se todos ajudarem a fazer sua parte com certeza 

esse aluno irá aprender melhor, ou apresentar melhor resultados. 

 

GRÁFICO 4. Percepção do professor mediante as dificuldades de aprendizagem. 

 



O Gráfico 4 revela a opinião de cada professor sobre o que é mais 

comum perceber nos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem. Assim, 

dez selecionam o item da: “falta de interesse que esses alunos apresentam em suas 

disciplinas”; sete opinaram sobre: “a falta de apatia desses alunos durante suas 

aulas”; três desses selecionaram o item da: “falta de conhecimentos prévios dos 

assuntos tratados em sala de aula”; dois responderam o item que: “os alunos estão 

muitos agressivos ultimamente”; nenhum professor escolheu o item da: 

“competitividade” e nem sobre a: “metodologia do professor”. 

Conhecer as causas que levam o aluno a ter esse comportamento 

facilitará a busca de mudança da metodologia do professor. Piaget (1976) questiona 

a maneira como ocorre a construção do conhecimento, indaga se é por meio das 

cópias da realidade ou se é através de metodologias que conduzem o sujeito à 

superação. Dentro deste questionamento Piaget (1976, p. 36 e 37) expõe a Gráfico:  

As concepções do conhecimento–cópia, longe de terem sido abandonadas 

por cada uma das correntes, continuam a inspirar os métodos educativos, 

e freqüentemente até os métodos intuitivos, onde a imagem e as 

apresentações audiovisuais desempenham um papel que algumas delas 

são levadas a considerar como a etapa suprema dos processos 

pedagógicos. Em psicologia da criança são vários os autores que 

continuam a pensar que a formação da inteligência obedece as leis da 

“aprendizagem”, tomando por modelo certas teorias anglo- saxônicas do 

“learning”como a de HULL: respostas repetidas do organismo aos 

estímulos exteriores, consolidando dessas repetições por meio de reforços 

externos, consolidação de cadeias de associações ou de hierarquia de 

hábitos que fornecem uma “cópia funcional” das seqüências da realidade 

etc.  

 Este falso conhecimento é caracterizado por sua transposição ao sujeito 

de maneira que este não possa assimilar, inferir, interagir com o conhecimento que 

fora transmitido. Com este tipo de transmissão só cabe ao sujeito registrá-la, sendo 

amputado o direito de desenvolver cognitivamente sobre este. Esta transmissão, 

despejo, se configura na natureza das respostas, cuja contribuição para o 

desenvolvimento intelectual será mínimo. Piaget (2003) critica a perspectiva 

empirista e a natureza deste conhecimento que provêm somente das experiências e 

da percepção. 

 Como podemos perceber em várias análises das leituras realizadas, 

Piaget (1976) sempre confirma seu posicionamento frente às teorias clássicas de 



educação. O autor critica como dissemos a aprendizagem e o conhecimento na 

perspectiva empirista, pois a aprendizagem das diversas disciplinas parece estar 

encaixotada, como se houvesse um lacre que não poderíamos retirar, este lacre é a 

metodologia que permanece sempre a mesma. Deste modo, a Matemática e a 

Geografia são ensinadas da mesma maneira, desconsideram as especificidades de 

cada área de conhecimento e sua natureza.  

Piaget (1988) evidencia que para cada aprendizagem há esquemas 

diferenciados para concebê-la. Como dito anteriormente, na construção do 

conhecimento devemos refletir sobre: O quê ensinar? Para quem? E ao refletir sobre 

tais questões devemos pensar: Como ensinar? Neste momento de reflexão 

devemos considerar a idade das crianças, os objetivos a serem alcançadas e, 

finalmente, a metodologia apropriada para a efetiva construção do conhecimento, 

para que haja o movimento reflexivo de ação – reflexão – ação. Piaget (1988) afirma 

que muitos dos problemas de aprendizagem são de ordem metodológica, ou seja, o 

modo como o professor ensina possibilita ou não a compreensão da disciplina. A 

professora do NRE  de Apucarana relata que: 

 
É fundamental verificar a todo tempo para quem,o que, como se ensina, 
sendo a metodologia e os recursos de ensino decisivos no processo de 
aprendizagem dos alunos com dificuldades de aprendizagem. Portanto, o 
olhar especifico do educador para estes alunos define quem pode 
aprender ou não (P4). 
 

Em sua metodologia, o professor que considera a idade de seus 

educando deve pensar o conteúdo de modo concreto e abstrato, sendo que em cada 

fase as crianças possuem necessidades a serem supridas para que construam o 

conhecimento. Temos muita coisa a considerar segundo a professora do NRE de 

Curitiba ela comenta no GTR: 

 
Acredito que para que nosso educando se sinta motivado, temos que 
diversificar nossos recursos em sala, dispor de recursos que nos demanda 
tempo em confeccionar e planejar, porém nos vemos preenchendo 
relatórios e mais relatórios. Falamos em adaptação curricular no ensino 
regular, porém observamos que na educação especial nossos relatórios 
são bimestrais, não respeitando que o desenvolvimento e aprendizagem 
de nosso educando se dá de forma diferenciada (P 8). 
 
 
 
 
 
 



GRÁFICO 5 – Capacitação do professor. 

 

O Gráfico 5 nos diz se os professores se sentem preparados ou até 

capacitados para estarem recebendo os alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem em suas turmas. Novamente dez foram unânimes em dizer que: “não, 

não estão preparados para atender esses alunos”; cinco não quiseram explicar 

porque não estavam preparados deixando em branco as respostas; um opinou que: 

“precisa se atualizar mais por isso não se sente preparado para esta clientela”; um 

opinou que: “falta material nas escolas para trabalhar com estes alunos”; um 

respondeu que: “não tem formação (cursos)”; um respondeu que: “os alunos 

precisam de atendimento individual especializado”; um respondeu que: “não 

consegue auxiliar, ou auxilia muito pouco”; um respondeu que: “não há 

possibilidades de haver acompanhamento diferenciado dentro da sala de aula com 

os demais alunos juntos”; um respondeu que: “sim, ele está fazendo cursos para se 

preparar para esta clientela”. 

Para conduzir as mudanças, os esforços devem ser concentrados nas 

pessoas-chave, que são o professores. Estes precisam ser capacitados para a 

promoção das mudanças, tornando-se agentes. Capacitar os professores não 



significa simplesmente treinar para uso de novas ferramentas, mas conduzir um 

processo articulado de mudança dos materiais a serem trabalhados. Tornando 

assim, professores capacitados para direcionar os alunos ao aprendizado motivado 

(MAIA e MEIRELLES, 2002). A professora do NRE de Goioerê relata que: 

 
São realmente vários fatores que interferem na aprendizagem de nossos 
educando, falta de interesse, motivação, mas professores com 
metodologias obsoletas é uma realidade nas escolas, mesmo com as 
horas atividades hoje, onde podemos usá-las para melhorar isso, pouco se 
tem modificado (P 9). 
 

As mudanças precisam ocorrer por parte do professor, quebrando os 

paradigmas tendo como necessidade a participação de curso de capacitação, 

palestras. O aluno com necessidade educacional com dificuldade de aprendizagem 

já está inserido no ambiente escolar sem o professor estar preparado. 

 

GRÁFICO 6 – Fator relevante que dificulta a aprendizagem. 

 

Existem vários tipos de fatores que dificultam a aprendizagem do aluno e 

Gráfico 6 nos mostra qual seria o fator mais relevante na visão do docente. Nove 

escolheram os itens sobre: “a defasagem do ensino anterior, os alunos vem mal 

alfabetizados, não sabendo ler, escrever corretamente”; e outro item que foi 

marcado por nove é: “quanto à Gráfico da família, que não se preocupa com os seus 



filhos na escola não acompanhando seus estudos”; oito escolheram o item sobre: “o 

cognitivo como um fator importante na hora de aprender”; quatro selecionou o item: 

“neurológico como fator que pode dificultar a aprendizagem do aluno”; um 

respondeu que seria: “a dificuldade na receptividade por parte dos colegas”. E, 

nenhum professor escolheu o item sobre: “a metodologia do professor como fator 

que pode dificultar a aprendizagem do aluno”.    

Os alunos que apresentam dificuldades raramente freqüentam os anos 

avançados, por isso os professores precisam encontrar o ponto de partida para 

atingir esse alunado. 

Não é nada fácil detectar quando um aluno tem problemas de 

aprendizagem, porém existe uma série de indicadores que alguns especialistas já 

identificaram para diagnosticá-los. Na maioria desses indicadores é detectada 

durante o período do Ensino Fundamental. Consideramos fundamental tanto para os 

pais, como os professores que desempenhem um papel ativo no desenvolvimento e 

progresso das habilidades das crianças com dificuldade de aprendizagem. 

Hoje, em nossas escolas observamos um descaso muito grande com 

estes alunos, pois a família muitas vezes não sabe lidar com essa situação. Essas 

dificuldades acabam sendo descobertas dentro da escola, e a mesma cobra dos 

pais uma providência, mas quem acaba trabalhando com os alunos são os 

professores e, estes juntamente com toda a equipe devem trabalhar com cada aluno 

as suas dificuldades. Acreditamos ser necessário parar com este empurra-empurra 

de responsabilidades, cada um deve assumir o seu papel e trabalhar da melhor 

forma. Professora do NRE de Dois Vizinhos que: 

 
Para que o aluno alcance o sucesso escolar se faz necessário um trabalho 
multidisciplinar, que envolva toda a comunidade escolar, sem esquecer-se 
dos pais, mas acima de tudo, o aluno precisa vir pra escola sabendo o que 
vem buscar, consciente da necessidade e importância deste ambiente. 
Tanto aluno como professor precisa ser observado para sabermos o que 
ele está precisando no momento, se é uma cobrança maior, se é de uma 
atenção especial ou de uma palavra de encorajamento. Professores 
preparados e interessados na aprendizagem de seus alunos são de suma 
importância neste processo (P 1). 
 

 

 

 

 



GRÁFICO 7 – Desmotivação por parte do aluno. 

 

O Gráfico 7 nos fala sobre o que mais proporciona desmotivação ao 

aprendizado do educando, onde quatro responderam o item que: “seria a dificuldade 

de comunicação”; quatro selecionaram o item: “onde a escola não atende as 

expectativas dos alunos”; três selecionaram o item: “que seria o conteúdo 

inadequado que alguns professores usam em sala de aula”; dois selecionaram o 

item da: “metodologia utilizada pelos professores”; um selecionou o item da: 

“desatenção dos colegas”; um selecionou como item da: “desmotivação agregada à 

estrutura física da sala que não ajuda muito”; um respondeu como o item outros: “o 

aluno que vem para a escola sem vontade de estudar e que atrapalha muito o 

desenvolvimento da turma na hora de aprender”. Segundo Piaget (1977, p. 18):  



O que se deseja é que o professor deixe de ser apenas um conferencista e 

que estimule a pesquisa e o esforço, ao invés de se contentar com a 

transmissão de soluções já prontas (...) seria absurdo imaginar que, sem 

uma orientação voltada para a tomada de consciência das questões 

centrais, possa a criança chegar apenas por si a elaborá-las com clareza.  

O que o autor condena, portanto, é o excesso de verbalismo na 

transmissão dos conteúdos escolares. O aluno também pode aprender a pesquisar 

para chegar a inventar e reinventar. O problema é quando se deixa tudo muito 

“mastigado” para o aluno, não permitindo que ele possa usar suas estruturas para 

elaborar novos conhecimentos.  

Nesta perspectiva piagetiana, o papel do professor é diferente, mas tem 

sua importância. Muda-se a forma de ensinar, mas deve-se ensinar. Como já 

mencionado, as críticas de Piaget (1998, p.67) se voltam para certas práticas da 

escola tradicional, onde cada um trabalha para si e a classe deve ouvir o professor, 

que é o único que fala. Para ele, o conhecimento se constrói pelo diálogo e pela 

crítica e é coletivo. A vida coletiva, com as interações e trocas entre os sujeitos, 

oferecendo condições para tornar o pensamento objetivo e lógico.  

Assim, quando o professor possibilita o intercâmbio, o diálogo e a crítica, 

ele também está oferecendo condições para que os alunos construam 

conhecimentos. Quando o aluno só escuta, ele pode estar apenas aceitando sem 

dificuldade as afirmações e muitas vezes não compreende o sentido objetivo do que 

está aprendendo. Piaget (1998) sempre valorizou o trabalho em equipe como uma 

forma de garantir a troca de idéias, a discussão e o exercício da cooperação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO 8 – Como envolver os alunos. 

 

  A Questão 8 está voltada diretamente ao professor o que ele deve fazer 

para envolver o aluno na tarefa de superação das suas dificuldades, de modo a 

proporcionar um ensino mais significativo para os mesmos com dificuldade de 

aprendizagem. No Gráfico 8, vemos que dez escolheram o item que fala da: 

“metodologia diferenciada, sendo o professor o magistrado em escolher o que é 

melhor para os seus alunos”; sete escolheram o item que diz: “que se deve 

conquistar a atenção do aluno para se concentrar nas atividades desenvolvidas pelo 

professor”; sete escolheram a alternativa na: “adequação de materiais para ajudar 

nas explicações”; seis escolheram o item da: “motivação, onde os professores 

devem motivar seus alunos na superação de suas dificuldades”; cinco escolheram o 

item que: “o professor deve ter conhecimento da vida social do aluno”. 

Como diz Coll (1981), a atividade do aluno, ou do grupo de alunos, é 

condicionada, por sua vez pela atividade do professor. Dele vai depender o tipo de 

organização da classe e, portanto, o tipo de interação. Sua intervenção ou falta de 

intervenção vai interferir nestes processos, possibilitando assim, diferentes 

mecanismos cognitivos e de relacionamento. Portanto, não se pode estudar a 

atividade dos alunos independentemente da atividade do professor (MARTIN, pg. 

37). De acordo com a fala da professora 7 do NRE de Cascavel no GTR ela 

comenta: 

Que o professores se vêem forçados em vencer conteúdos programáticos, 
deixando de lado, não por vontade própria, essa fundamentação teórica 



tão importante para conhecer e melhor trabalhar com seu alunado, pois 
muitas vezes o aluno não tem a maturidade necessária para aprender 
determinados conteúdos. Talvez as formações dos professores de 
disciplinas específicas na faculdade não priorizem tanta essa 
fundamentação teórica no desenvolvimento do educando, enquanto 
aprendiz e sim tem um enfoque maior nos conteúdos referentes a estas 
disciplinas, preparando o professor para trabalhar CONTEÙDOS. 
 

GRÁFICO 9 – Planejamento diário do professor. 

 

O Gráfico 9 nos traz questões relativas ao planejamento diário do 

professor, onde sete escolheram o item: “que planejam sozinhos, sem ajuda de 

ninguém”; seis escolheram o item que: “procuram ajuda da equipe pedagógica para 

os seus planejamentos”; e quatro escolheram que: “procuram ajuda dos colegas”; 

sendo que um professor também selecionou outros: “ajuda na Internet, dependendo 

das atividades eles fazem sozinhos, às vezes pedem ajuda da equipe pedagógica 

ou dos colegas de trabalho da mesma disciplina o que fazer em algumas atividades”. 

Porque numa época em que a sociologia, a psicologia, a antropologia a 

outras ciências sociais dispõem de uma base ampla de conhecimento científico, 

encontra-se a educação tão atrasada? E, a resposta ecoa, clara e honesta: a 

educação não é considerada uma ciência, mas antes uma profissão de segunda 

classe. O professor carece de status social e de prestígio intelectual. É difícil 



conseguir elementos capazes em muitas áreas da educação devido aos salários 

relativamente baixos. O professor não é considerado, por ele próprio ou por quem 

quer que seja, um especialista em técnicas e criatividade científica, mas sim, o mero 

transmissor de um tipo de conhecimento que está ao alcance de qualquer um.  

É bastante claro que o público (que inclui certas autoridades educacionais 

e muitos dos próprios professores) não reconhece o ensino como uma ciência difícil 

e complexa. Em vez de trabalhar, como os médicos, sob a jurisdição de associações 

profissionais compostas por outros médicos, os professores se vêem forçados a 

conformar-se a programas e métodos ditados pela administração escolar ou pelos 

órgãos estatais da educação. Tais órgãos são constituídos por cavalheiros que, se 

algum dia chegaram a lecionar em uma sala de aula, dela escaparam o mais rápido 

possível (PIAGET, 1976). 

Os professores, portanto, vêem-se extremamente restritos, em 

comparação com outros profissionais, por uma burocracia que dispõe de pouco 

tempo para dedicar à pesquisa tão aflitivamente necessária à educação. Além disso, 

nas reuniões profissionais dos educadores, comparadas às convenções médicas ou 

psicológicas, dizia Piaget (1976), não há como não surpreender-se com a falta de 

dinamismo científico vigente ao se discutirem os problemas (educacionais).   

A última crítica levantada por este autor em relação ao magistério é 

também a mais grave; dirige-se às instituições de treinamento para o magistério, 

quase sempre isoladas das demais práticas universitárias e inteiramente carentes de 

qualquer vínculo direto com a pesquisa. Apartados das tendências científicas e da 

atmosfera de pesquisa e experimentação que poderia haver injetado neles uma vida 

nova, em experimentos informais e em experimentar ideias novas em suas salas de 

aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO 10 – Maior desafio na prática de um modelo educacional. 
 

 
 

Buscamos, também identificar qual é o maior desafio para conseguirmos 

colocar em prática um modelo educacional realmente capaz de proporcionar o 

acesso de todas as pessoas a Educação independentemente de suas 

características pessoais. No Gráfico 10, vemos que seis professores escolheram o 

item: “que precisamos eliminar as barreiras existentes”; quatro escolheram o item 

dos: “recursos-materiais humanos”; quatro escolheram o item: “como maior desafio 

as práticas pedagógicas”; três escolheram o item da: “organização da escola”; e um 

escolheu o item do: “alto índice de alunos por sala”.           

O sucesso na alfabetização está associado ao método utilizado pelo 

professor e o estado maturacional do aluno, sendo desconsiderado um dos aspectos 

fundamentais, o objeto de conhecimento envolvendo esta aprendizagem, a língua 

escrita. Precisamos levar em conta que para que os alunos se alfabetizem, é 

necessário que haja harmonia entre o sistema de representação alfabética da 

linguagem; as concepções dos que aprendem; as concepções dos que ensinam, e o 

domínio do professor que têm sobre este objeto (FERREIRO; PALÁCIOS, 1987). 

Para Ferreiro e Teberosky (1999), o grande problema da aprendizagem 

da leitura e da escrita está baseado nos métodos de ensino, pois a preocupação dos 

professores está direcionada para o método mais eficaz, considerando essa eficácia 

a partir da maior quantidade de alunos alfabetizados com mais rapidez, não se 

preocupando com a qualidade dessa aprendizagem. Nessa perspectiva, a polêmica 

está centrada com maior ênfase em dois tipos de métodos: os que partem de 

elementos menores que a palavra, denominados métodos sintéticos e, os que 



partem da palavra ou de unidades maiores, denominados métodos analíticos. A 

diferença entre os métodos resume-se nas estratégias perceptivas do que se propõe 

auditiva ou visual, além das concepções do funcionamento psicológico dos sujeitos e 

teorias de aprendizagem diferentes. No entanto, nenhum dos métodos preocupa-se 

com os aspectos fundamentais da aprendizagem: a competência linguística da 

criança e suas capacidades cognoscentes que são as capacidades de buscar o 

conhecimento (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999). Portanto a fala da professora do 

NRE Francisco Beltrão relata : 

 
As fases do desenvolvimento de Piaget são realmente muito instigantes. 
Mas, percebo que cada vez as crianças estão chegando mais cedo à 
escola. Estão deixando de explorar sua primeira infância com suas famílias 
e indo as escolas. Essas crianças terão maturidade para suas novas 
responsabilidades e sua rotina? Acredito muito nos aspectos afetivos que 
envolvem o processo ensino aprendizagem, claro que sem deixar de lado 
as metodologias que o professor utiliza. As dificuldades de aprendizagem 
podem estar relacionadas as questões afetivas, emocionais, perceptivas 
ou até mesmo por imaturidade do sistema nervoso (P16). 
 

 

       As crianças ao ir pra escola terão que aprender os conceitos básicos 

da alfabetização, vogais, família silábica, consciência fonológica, habilidades 

motoras finas, dificuldades ortográficas, dígrafos, escrita e leitura, reestruturação 

textual, duplo sentido das palavras, exemplo: manga (fruta), manga (de camisa)... 

O aluno ainda não absorveu e nem compreendeu toda essa gramática por 

ainda estar em processo de amadurecimento da alfabetização ou pela própria idade, 

falta de estímulos escolares, familiares e no terceiro ano é posto uma série de 

conteúdos onde o aluno já deve estar dominando sua escrita e leitura. 

Quando essa aprendizagem não for bem trabalhada o aluno vai levar 

essas dificuldades pro resto da vida e muitas vezes sem habilidades e competências 

necessárias para estar chegando ao sexto ano, com muitos conteúdos, informações, 

trocas de professores das disciplinas, sem contar na dificuldade de ambientalização, 

muitas disciplinas, horários de tempo menor com professores diferentes. 

Nos encontros com os professores aos sábados para estar repassando as 

pesquisas e as informações do projeto, iniciei com a vida e obras de Piaget, Emilia 

Ferreiro, Ana Teberosky, Esther Pillar Grossi e Telma Weisz porque nem todos os 

professores os conheciam, antes de iniciar os estudos é bom saber quem foi cada 

um e o que eles fizeram em nome da ciência e da educação. Os professores ficaram 



surpresos e admirados pelo o que as educadoras pesquisaram e o que ainda fazem 

para a alfabetização. 

Analisamos o questionário realizado ano passado com os professores das 

6º séries para analisarmos as dificuldades de aprendizagem, onde concluímos que 

muitas vezes a escola está sozinha, sem as pessoas qualificadas para nos dar apoio 

e orientação, onde ficamos a mercê de uma psicóloga do NRE que atende toda a 

região de Apucarana, que aparece uma vez por ano para fazer todas as avaliações, 

onde a mesma não consegue avaliar a todos e temos que esperá-la novamente no 

outro ano quando puder aparecer para retornar suas avaliações. Onde os pais 

deixam tudo pra escola ser responsáveis até pela educação básica, não orientam 

quanto às atividades e nem da rotina das crianças.  

E, que o professores não estão preparados para receber esta clientela, 

não conseguem planejar atividades diferentes e de dar conta de tantas situações 

inusitadas dentro de uma sala com tantos alunos e sem apoio de recursos 

pedagógicos. A dificuldade também está em como fazer que os alunos se 

concentrem em suas atividades e nas explicações dos conteúdos, os alunos não 

conseguem interpretar mais as perguntas, os textos e os exercícios, onde fica a 

falha, pois já tentamos fazer atividades diferenciadas com pesquisas, maquetes, 

mapas, histórias em quadrinhos, teatro e mesmo assim tem alunos que não se 

interessam em participar. 

Um professor falou que precisamos repetir mais de onze vezes o mesmo 

conteúdo e trabalhar de forma concreta até o aluno fixar está aprendizagem e fazer 

novas comparações e análises, como dizia Piaget (1976) o aluno em sua fase de 

desenvolvimento do concreto vai por volta de seus dez e onze anos e depois dos 

onze e doze anos ele estará pronto para o abstrato. Estaria aqui uma falha da 

educação, dos alunos entrarem muito imaturos na escola e de trabalhar errado em 

cada fase do seu desenvolvimento e de trabalharem uma única vez no concreto e 

achar que o aluno já aprendeu e está pronto para abstrair, será que não estamos 

acelerando demais estás crianças para aquilo que não estão preparados?  

Para tanto nota-se que as considerações aqui ditadas acima pelos 

professores participantes do GTR vêm de encontro com as opiniões relatadas pelos 

professores no questionário. 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Precisamos conhecer e entender as várias teorias e métodos para 

conseguir analisar cada aluno que chegue a nós com dificuldade de aprendizagem e 

que possamos determinar qual é “o melhor” para o aluno neste momento, pois cada 

um aprende de maneira e forma diferente. 

Foi possível compreender que as dificuldades e fracassos nas séries 

iniciais na aprendizagem da leitura e escrita constituem um problema que nenhum 

método conseguiu solucionar. 

Tendo como base a teoria psicológica e epistemológica de Piaget, 

identifica que a criança constrói seus sistemas interpretativos. Porem, é necessário 

que o professor considere as escritas do ponto de vista construtivo, considerando a 

evolução de cada criança, é preciso que haja uma reestruturação interna na escola 

com relação à alfabetização e também no que se refere às formas de alfabetizar. 

Mesmo diante de tantas dificuldades de aprendizagem, elas podem ser 

superadas num ambiente em que se façam mudanças em casa e no programa 

educacional da criança. O sucesso na alfabetização está associado ao método 

utilizado pelo professor e o estado maturacional do aluno.  

Diante desta perspectiva, cabe ao professor refletir sobre sua prática 

docente, reconhecendo que já não existem salas de aula homogêneas, onde todos 

os alunos aprendem da mesma maneira. O conhecimento é individual e precisa ser 

construído por meio de uma abordagem diversificada, garantindo a aprendizagem de 

cada aluno. Toda criança pode aprender e tem o direito de ser atendida em suas 

especificidades educacionais. 
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