
1 
 

A NARRATIVA DE UMA MÃE SOBRE AS DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM DE SEU FILHO_1
1
 

 

Thalita Juliana de Freitas Meneses (UERN)
2
 

Wdália Maria da Conceição Soares da Mota (UERN)
3
 

Francisca Maria Gomes Cabral Soares (UERN)
4
 

 

 

RESUMO 

O presente trabalho expõe uma pesquisa instigada pela disciplina Educação Especial e 

Inclusão, do Curso de Pedagogia/UERN. Nosso principal objetivo foi compreender o 

que são dificuldades de aprendizagem e como auxiliar um aluno a superá-la. Para isso, 

realizamos um trabalho de campo realizado, retratando a realidade vivenciada por uma 

criança que apresenta dificuldades no processo de aprendizagem da leitura e da escrita. 

A análise do caso foi estudada por meio de entrevista, sob a fala de uma mãe. A escolha 

de entrevistá-la justifica-se pelo fato de analisarmos um olhar de quem faz tentativas 

diárias em busca de alterar essa realidade. O estudo foi enriquecido ao encontrarmos na 

narrativa as bases para nortear a pesquisa. Nesse percurso, apresentamos o que são as 

dificuldades de aprendizagem, esclarecendo-as a partir do momento, no qual foram 

percebidas no comportamento da criança. A entrevista informal exploratória teve como 

objetivo o diálogo com a entrevistada. O aporte teórico utilizado para subsidiar a 

construção do trabalho foi: Coll, Palácios e Marchesi (1995); Vygotsky (1998); Nutti 

(2002). Ainda dialogamos com o filme Como Estrela na Terra, toda Criança é 

Especial, o qual aborda uma história semelhante a do garoto alvo de nossa pesquisa. 

Como resultado foi possível identificar, os tipos de dificuldades enfrentadas pela 

criança, analisá-las e buscar compreensão da temática na literatura referenciada. Assim, 

compreendemos ser importante conhecer o que são e como se manifestam dificuldades 

de aprendizagem, a fim de instituir-se uma prática pedagógica efetiva que auxiliem os 

alunos a progredirem em suas aprendizagens, ressaltamos a necessária qualificação para 

o trabalho com as diversidades inerentes à sala de aula. 
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1. Introdução 

 As dificuldades de aprendizagens caracterizam-se por bloqueios e distúrbios, muitas 

vezes apresentam-se na infância, muitos destes se caracterizam por raízes biológicas, ou seja, 

herdado pela própria árvore genealógica. Há diversos conceitos do que sejam essas 

dificuldades, pois muitos são os motivos que atrasam o desempenho escolar, entre eles 

destacamos, de acordo com Nutti (2002): perturbação emocional, inadequação metodológica, 

como também falta de interesse. Percebemos com mais ênfase essas dificuldades no período 

da infância, pois é quando a criança Está passando pelo processo de desenvolvimento, estando 

sujeito, assim, a aprendizagem. Durante este momento a criança desenvolve a fala esse 

período também é caracterizado pelos comportamentos culturais. Além de que é um momento 

onde as funções psicológicas, motoras entre outras funções essenciais para este processo são 

desenvolvidas. Baseando-nos em Vygotsky (1998) compreendemos que a interação e a 

inserção do sujeito na cultura lhe permite adquirir características culturais. Considerando a 

teoria, podemos afirmar que para a criança desenvolver-se bem devemos criar situações e 

arranjos espaciais favoráveis, adaptando tarefas escolares, favorecendo oportunidades 

significativas de aprendizagens que efetive o desenvolvimento da criança.  

 Diante disso, podemos refletir sobre os espaços de educação formal, no que diz 

respeito à sala de aula e o que esta proporciona ao aluno. Podemos ir além nesse pensamento, 

questionando-nos sobre a atuação do professor em sala de aula. Será que o professor de hoje 

está realmente preparado para enfrentar os desafios de trabalhar com as dificuldades de 

aprendizagens? Ao perceber a dificuldade que o aluno apresenta, qual seria a melhor maneira 

de trabalhar para suprir essa necessidade? Segundo Coll, Palácios e Marchesi (1995) para 

haver a integração dos alunos com dificuldades de aprendizagem é extremamente necessário 

que o professor tenha o conhecimento de sua prática educacional com seus alunos, para que o 

mesmo tome uma decisão positiva que colabore com o desenvolvimento da criança. Portanto, 

compreendemos que cabe ao professor conduzir as aulas com novos métodos e avaliações 

condizentes com a realidade da sala de aula. Para dialogar sobre estas questões, além da base 

teórica utilizada, iremos fazer referência ao filme Como Estrela na Terra: toda Criança é 

Especial
5
, o qual faz uma ressalva sobre as dificuldades de aprendizagens apresentadas pelo 

garoto Ishaan Awasthi de oito anos de idade. O filme claramente apresenta como deve ser 
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trabalhada a dificuldade de aprendizagem na escola, fugindo da tradicionalidade de criticar a 

criança por seu mau comportamento, passando a valorizá-la, realizando um trabalho 

construtivo, resultando em uma ação positiva por perceber avanços no desenvolvimento 

alcançado pela criança.  

 A disciplina de Educação Especial e Inclusão, ministrada no curso de 

Pedagogia/UERN pela professora Francisca Cabral, nos instigou para o estudo de vários tipos 

de deficiências e como interferem no processo do desenvolvimento cognitivo do sujeito. No 

nosso caso, optamos por fizer um estudo de caso a fim de identificar e analisar as dificuldades 

de aprendizagem em leitura e escrita, devida conhecer um caso que não é uma deficiência, 

mas que a escola não consegue resolver. Este estudo refere-se a uma investigação empírica, 

na qual entrevistamos a mãe de uma criança que apresenta dificuldades para aprender a ler e a 

escrever. 

 

2. O estudo de caso 

 A criança participante deste estudo, atualmente tem 11 anos de idade e frequenta o 5º 

ano do ensino fundamental. Segundo sua mãe, a entrevistada para que conhecêssemos a 

realidade da criança, o garoto apresenta dificuldades na leitura e na escrita desde a educação 

infantil. A mãe relata que assim que o garoto começou a frequentar o espaço escolar, percebeu 

que a criança tinha dificuldades em identificar letras e colocá-las corretamente diante de cada 

palavra. A criança conhecia visualmente as letras do alfabeto, mas não sabia distinguir cada 

letra, sempre atrapalhando-se quanto a definição das letras e a formação de palavras. 

Compreendemos que as esferas sociais influenciam no desenvolvimento e na aprendizagem 

dos indivíduos, de acordo com Coll, Palácios e Marchesi (1995, p.12) é na escola onde as 

dificuldades de aprendizagem podem vir a surgir ou serem afloradas: 

[...] há influências de diferentes situações familiares, sociais, culturais, etc, 

que sem dúvida, podem estar aumentando as dificuldades de aprendizagem 

na escola. No entanto, eles possuem um traço em comum: é na escola, no 

processo de ensino aprendizagem, onde, em alguns casos originam-se, em 

outros manifestam-se e em outros intensificam-se as diferentes situações 

problemáticas vividas pelo alunos. 
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A entrevistada narra que a criança por poucas vezes conseguiu assimilar as letras e 

formar as sílabas, isso de uma forma mecânica, porém não consegue formar nenhum tipo de 

palavra. Quando chega a formar logo depois já não sabe como construir a mesma palavra 

novamente. Relata que certo dia estava ajudando-o a fazer a tarefa de casa a qual constituía de 

uma atividade de formação de palavras em que havia a imagem e abaixo a palavra faltando à 

letra inicial para completar, uma das imagens, relata a mãe, era o desenho de uma borboleta, a 

mãe, então, começou a ajudá-lo indagando primeiramente que imagem era aquela, a criança 

por sua vez respondeu corretamente, em seguida a mãe perguntou com qual letra do alfabeto 

iniciava aquela palavra, contudo a criança fez várias tentativas sem sucesso. Ora respondia 

que começava com a vogal O, ora respondia que era a consoante P, mas não conseguia 

responder corretamente.  

Indagamos se esta dificuldade existia também na disciplina de matemática, no entanto 

a mãe relatou que sua dificuldade maior era apenas no português, com relação à escrita e 

leitura das palavras. 

Hoje a criança está no 5º ano do ensino fundamental e essas dificuldades continuam 

impedindo o seu desenvolvimento no processo de aprendizagem. Sua mãe colocou-o em aula 

de reforço a qual o garoto passou a ter um pequeno avanço, no entanto a falta de estrutura 

adequada da escola e a distância em que a professora percorria até chegar à escola dificultava 

os dias de reforço. A mãe afirma que percebeu que com essa professora seu filho estava sendo 

alfabetizado, conseguia compreender os conteúdos, respondia corretamente as atividades com 

poucas dificuldades.  

Atualmente, a criança está novamente frequentando a aula de reforço duas vezes por 

semana, na mesma escola em que estuda, mas a mãe até o presente momento não conseguiu 

perceber avanços positivos. Relata que por vezes ao receber seu filho da escola tenta lhe 

ensinar a atividade, mas o garoto já tem esquecido como deve respondê-la. Diante da 

observação do fato, percebemos que a criança tem poucos avanços positivos e consegue, 

apenas, reconhecer o som das letras e das sílabas, no entanto não consegue ler, distinguir e 

escrever palavras, somente pronunciá-las.  

 

3. Relação: Filme x Estudo de Caso 
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 Percebemos no filme Como Estrela na Terra toda Criança é Especial as  semelhanças 

e dificuldades que existem nas duas crianças, o personagem do filme e o garoto alvo deste 

estudo. O diferencial existente na longa metragem é o novo professor que começa a lecionar 

na escola e consegue letra e alfabetizar a criança de uma maneira diferente, fugindo da 

tradicionalidade que a escola segue. 

 Ao perceber a diferença existente na criança o professor passa a usar novos métodos 

que passam a ajudar efetivamente no desenvolvimento da criança. O ator percebe que o garoto 

tem uma boa desenvoltura com pinturas e a partir daí usa esse ponto para lhe ajudar no 

objetivo de colaborar para que a criança compreenda o mundo da leitura e da escrita.  

 Portanto, é de extrema importância que o profissional docente tenha uma formação 

sólida, com conhecimento para oferecer as bases para uma prática pedagógica mobilizadora 

da aprendizagem de seus alunos. Para Coll, Palácios e Marchesi (1995, p. 12) é 

imprescindível “o maior número de professores ou especialistas, a ampliação do material 

didático, mais especificamente, a supressão de barreiras arquitetônicas e a adequação dos 

edifícios”. Além disso, outro conjunto de recurso torna-se necessário, ou seja:  

[...] preparo a competência profissional dos professores; capacidade de 

elaborar um projeto de educação, de realizar adaptações curriculares e de 

adequar o sistema de ensino psicopedagógico e materiais adaptados; 

facilidades para a elaboração de novas formas de organização escolar e para 

utilizar novas metodologias. 

Desse modo, torna-se possível a aprendizagem da criança e o próprio desenvolvimento 

profissional. O professor apresentado pelo filme contribuiu significativamente ao perceber o 

déficit de seu aluno o que lhe instigou a intervir criando metodologia para tocar o garoto, 

trazendo metodologias promotoras da ruptura com o paradigma cristalizado, tradicional.  

 

4. Considerações Finais 

 Percebemos, a partir dessa pesquisa, que as dificuldades de aprendizagem não devem 

ser vista como uma barreira em sala de aula, mas sim como um desafio a ser vencido. Para 

isso é necessário que sejam tomadas medidas pedagógicas a fim de colaborar e incentivar o 

crescimento intelectual do aluno. Portanto, percebemos que a qualificação dos professores 
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deve ser mais acentuada. Esse, por sua vez, deve adequar a sua prática à realidade dos alunos 

provocando e estimulando a exploração das temáticas abordadas.  

 Consideramos importante que o professor tenha o conhecimento da Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP), pois intuímos que a compreensão dessa teoria auxilia na 

reflexão sobre a relação professor/aluno, ambos capazes de aprender de forma reciproca. 

 É necessário que a escola esteja sempre atenta necessária que a escola esteja sempre 

atenta a diversidade que abarca e seja capaz de lidar com esses desafios. Deve-se acreditar no 

potencial das crianças criando medidas pedagógicas que auxiliem o desenvolvimento 

cognitivo e intelectual do aluno. Para que esse trabalho se concretize de maneira positiva é 

indispensável o diálogo entre a escola e a família, pois acreditamos que essa ligação favorece 

o desenvolvimento da criança em vários aspectos. 
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