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INTRODUÇÃO  

Este artigo tem como foco o estudo sobre as dificuldades de aprendizagem na 

leitura e na escrita e como tal situação pode contribuir para o fracasso escolar. Há 

também a pretensão de abordar a aquisição da escrita e a compreensão leitora do 

aluno, analisando as vertentes implícitas nesse processo: a linguagem (oral e 

escrita), o processamento de informações realizado pelo cérebro, com 

conhecimentos absorvidos pelo meio em que ele vive (casa/escola), ocasionando 

noções decorrentes de acordo com suas experiências.   

É conhecida a importância da leitura e escrita não só no ambiente escolar, 

mas também na vida de todos e de acordo com vivências e pesquisas realizadas, 

observamos grandes dificuldades em relação ao aprendizado do aluno e do próprio 

docente em buscar alternativas para sanar essas barreiras da aprendizagem. Essas 

dificuldades não são novas nem serão extintas, porém podem ser questionadas, 

implicando em melhores formas de ensinar e aprender. Pelo exposto surgem os 

seguintes questionamentos: será que existem mesmo dificuldades de 

aprendizagem? E se existem quais as alternativas para superar essas dificuldades? 

Por que alguns alunos de oito anos ainda não são alfabetizados? Quais são as 

dificuldades do professor e do aluno no processo de ensino e aprendizagem? Qual a 

funcionalidade da progressão continuada? O que entender sobre o fracasso escolar 

levando-se em conta as dificuldades de aprendizagem?  

 

OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é identificar as dificuldades de ensino e 

aprendizagem entre alunos e professores das séries iniciais, visando progressos na 

relação entre professor,  conteúdo e aluno.  

Os objetivos específicos são:  



Compreender como e por que essas dificuldades existem e são alimentadas 

no ambiente escolar, tanto por alunos quanto por professores.  

Entender o motivo pelo qual alguns alunos são alfabetizados na idade certa e 

outros não.  

Investigar quais os motivos responsáveis pelo fracasso escolar.  

 

METODOLOGIA 

Para a coleta de dados do presente trabalho foi utilizada a entrevista 

estruturada como instrumento de pesquisa. Esse procedimento foi realizado com 

dois professores, pedagogos, que atuam no ensino fundamental I, sendo um 

profissional da rede estadual e o outro da rede municipal de ensino. As escolas 

foram selecionadas por serem de redes diferentes, fornecendo visões e experiências 

de professores alfabetizadores de sistemas de ensino diferentes.  

Segundo Marconi e Lakatos (2009, p. 80) “a entrevista é um encontro entre 

duas pessoas, [...] uma conversação de natureza profissional”. É um momento de 

compartilhar conhecimentos,  interesses e ideias. 

O emprego deste instrumento de pesquisa em um trabalho acadêmico é de 

extrema importância, pois a entrevista é uma ferramenta indispensável para a 

obtenção de informações do entrevistado sobre um determinado assunto, neste 

caso, sobre o trabalho do professor em relação às dificuldades de aprendizagem de 

seus alunos, como funciona sua prática e como é sua postura docente em sala de 

aula, além de saber sobre as diferenças existentes nas redes de ensino estadual e 

municipal. Os autores Laville e Dionne (1999), defendem que a entrevista é 

vantajosa ao pesquisador, pois estimula e até induz o convidado a ser entrevistado, 

dependendo da forma como este é abordado. É muito mais simples rasgar um 

questionário e jogá-lo fora, do que dizer não a alguém que você está cara a cara, 

fora isso, entrevistador e entrevistado podem se encontrar em um local despojado, 

descontraído para que realizem uma conversa. 



Há diversos tipos de entrevistas que podem variar de acordo com o 

entrevistador, neste trabalho utilizou-se a entrevista padronizada ou estruturada, que 

de acordo com Lodi (1974, p.16 apud MARCONI; LAKATOS,  2009,  p.82): 

 

É aquela em que o entrevistador segue um roteiro previamente 
estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são predeterminadas. 
Ela se realiza de acordo com um formulário [...] elaborado e é 
efetuada de preferência com pessoas selecionadas de acordo com 
um plano. 
O motivo da padronização é obter, dos entrevistados, respostas às 
mesmas perguntas, permitindo “que todas elas sejam comparadas 
com o mesmo conjunto de perguntas, e que as diferenças devem 
refletir diferenças entre os respondentes e não diferenças nas 
perguntas”. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A alfabetização e a aquisição da escrita 

De acordo com Ferreiro (2001), a alfabetização tem um papel muito 

importante no preparo do aluno, não só para a leitura e escrita, mas também para 

sua vida em sociedade. Em seu processo, o docente apresenta a escola, a visão de 

sala de aula e os conteúdos que ele deve aprender. Em primeiro momento, 

apresentam-se as letras, as vogais e as consoantes, e em seguida a formação de 

sílabas por meio das letras e seus sons. A partir daí inicia-se um treinamento de 

seus alunos, baseado em leituras com o auxílio ou não  de figuras. Esse processo é 

bem demorado e de início o aluno não aprende, mas sim decora, e a autora 

continua: 

 

[...] a criança não entende, limita-se a repetir e aí começam as 
defasagens [...] não aprende, pois não entende as hipóteses com as 
quais o professor funciona e, portanto, não pode aplicar isso a outras 
palavras. O professor não entende por que a criança não entende e 
nem lhe ocorre pensar que ela tem outras hipóteses. Defender uma 
criança que pensa nesse domínio foi e continua sendo um desafio 
(FERREIRO,  2001, p.28). 

 



Ainda segundo a autora, toda criança é um ser individual (com histórias de 

vida, inseguranças e questões próprias) e devem ser respeitadas e vistas por um 

novo prisma, não sendo alguém desprovido de conhecimentos, mas com 

conhecimentos diferenciados. Isso não é enxergado pelo professor que em primeiro 

momento só pensa em inserir coisas na mente deste aluno, que é um indivíduo 

passivo, um mero reprodutor. A escola deve ter outra postura, ser firme e 

acolhedora, possibilitando superar toda e qualquer dificuldade. 

Faz-se urgente pensar na aprendizagem como a consolidação da sociedade 

do conhecimento, a mesma que discrimina e exclui os menos favorecidos de obter o 

conhecimento e se tornarem cidadãos críticos. O ato de aprender não ocorre de 

forma solitária e a escola pode contribuir para o desenvolvimento crítico e a 

interação. O sujeito precisa fazer parte de um grupo e sentir-se parte dele para que a 

aprendizagem aconteça dentro do contexto social. Frente às escolas, esses sujeitos 

se tornam responsáveis por seus atos e conseguem discernir entre o certo e o 

errado. É um período em que a criança normalmente é culpada pelos seus 

fracassos, mesmo sabendo-se que ela está em fase de amadurecimento 

psicossocial e depende em partes das outras pessoas. 

A escrita é um ato de domesticação, de acordo com Ferreiro (2001, p.33): 

 

O objeto da escrita no mundo social é um objeto selvagem. Há todo 
tipo de caracteres: maiúsculas, minúsculas, cursivas, grandes, 
pequenas e combinações próprias da escrita de cada língua. Existe 
uma escrita que a escola considera desorganizada, fora de controle, 
caótica. O que faz a escola? Domestica esse objeto, decide que as 
letras e as combinações são apresentadas em certa ordem e constrói 
sequências com a boa intenção de facilitar a aprendizagem. 

 

A escrita na escola é um ato totalmente contrário ao que o aluno conhece, 

além de ser difícil de ser aprendida, ela possui regras muito próprias que são 

impostas aos alunos de forma bruta, os deixando perdidos com tantas informações.  

A escola não discute todos os conhecimentos externos de seu ambiente em relação 

à leitura e escrita, ela apenas se prende em normas pré-estabelecidas e condena 

qualquer outra forma que seja contra ou diferente a essas regras. 



A produção do fracasso escolar 

O meio tem grande influência no comportamento da criança, ele pode afastá-

la ou fazê-la não querer sair mais do ambiente. A escola é uma instituição que tem 

grande papel social, deve ser acolhedora e gerar cidadãos de bem, críticos e 

reflexivos. Mas será que a escola realmente pratica esta ação? Moraes (2008, p. 15), 

relata outro significado para a escola, afirmando que mesmo com suas mudanças 

ela ainda enfrenta um grande problema: “a escola enfrenta diferentes contextos, o 

mesmo problema: não-aprendizagem, que conduz à reprovação e 

consequentemente a evasão escolar”. Essa não-aprendizagem citada pela autora de 

fato ocorre, principalmente quando a escola não enxerga que cada aluno tem o seu 

próprio tempo e modo de aprender, o que gera o fracasso escolar e por vezes a 

consequente evasão. 

O fracasso escolar é algo difícil de ser definido, porém pode ser entendido por 

alguns acontecimentos: evasão escolar, repetência, e de modo geral, aprovação 

sem a aquisição dos conhecimentos científicos necessários. Envolve toda a escola, 

desde as atividades realizadas pelos alunos até a gestão escolar, incluindo os 

conteúdos fragmentados, a aplicação destes e a formação de professores. 

Pensando sobre este fracasso,  Bossa (2008, p.17) salienta: 

 

[...] o sintoma “fracasso escolar” no Brasil pode ser justificada com 
base em várias perspectivas: o sofrimento que causa à criança; os 
prejuízos que representa ao país; a necessidade de rever a teoria e a 
prática psicanalítica diante da natureza desse sintoma; enfim, a 
necessidade  de repensá-lo à luz de paradigmas  pós-modernos. 

 

Falar de fracasso escolar é falar de algo que está muito presente na educação 

brasileira e principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, pois é nesse 

período que se deixa passar despercebidas crianças que possuem dificuldades de 

aprendizagem, as quais não foram tratadas e mesmo assim foram levadas a outros

anos, sendo empurradas sem nenhuma preocupação. 

Segundo Cordié (1996, p.17 apud BOSSA,  2008,  p.18): 



O fracasso escolar é uma patologia recente. Só pôde surgir com a 
instauração da escolaridade obrigatória no fim do século XIX e tomou 
um lugar considerável nas preocupações de nossos 
contemporâneos, em consequência de uma mudança radical na 
sociedade [...] não é somente a exigência da sociedade moderna que 
causa os distúrbios, como se pensa muito freqüentemente, mas um 
sujeito que expressa seu mal-estar na linguagem de uma época em 
que o poder do dinheiro e do sucesso social são valores 
predominantes. A pressão social serve de agente de cristalização 
para um distúrbio que se inscreve de forma singular na história de 
cadaum. 

 

Ainda de acordo com o autor, o fracasso é uma doença contemporânea criada 

pela própria sociedade que está preocupada somente em implantar conteúdos, 

regras, textos, entre outros, sem levar em consideração o que realmente importa: o 

aluno.  Além do mais é uma sociedade consumista, em que o “status” social importa 

muito mais do que o conhecimento adquirido. A escola preocupa-se muito em 

preparar o aluno para a vida, entretanto isso realmente acontece? Antes de culpá-la 

pelos problemas que geram o fracasso, é preciso analisar o todo. A escola não pode 

arcar sozinha com os problemas que a rodeiam, há uma relação direta entre escola, 

professor, aluno e família,  a qual deve ser pensada. 

É natural tentarmos achar algo ou alguém para colocar a culpa por nossas 

dificuldades, por nossas incapacidades e isso acontece também em relação aos 

fracassos. É muito comum tentar achar o problema que há no aluno, quando este 

não consegue desenvolver uma atividade proposta em sala, mais comum ainda é 

questionar os pais sobre este problema e pedir para que levem seu filho  a algum 

especialista que trate de seu problema, mas será que este problema é realmente do 

aluno? E se for, é só dele? Muitos profissionais, educadores e envolvidos no 

ambiente escolar nem sempre se dão conta que por vezes deixam de arcar com 

suas responsabilidades e acabam deixando passar alguns detalhes ao longo do 

trabalho com crianças que possuem dificuldades de aprendizagem não notadas ou 

deixadas de lado. A busca por alunos formados e instruídos é grandiosa, mas essa 

ideologia não cabe à realidade. É preciso olhar para o professor e buscar novas 

ferramentas que sejam eficientes em seu trabalho.  

 



A formação docente 

A formação docente é e deve ser contínua e reflexiva, atuante no ambiente 

escolar, assim como a formação do aluno. Ambos devem fazer dar certo, o empenho 

deve vir tanto do docente, que deve ser o indivíduo motivador, quanto do aluno, que 

deve ser o indivíduo que busca o interesse.  

O papel do docente, como indivíduo mediador de conhecimento, se confunde, 

pois os próprios professores acabam transferindo o problema do fracasso escolar 

para fatores ligados ao aluno, à família desestruturada, ao meio sócio-político 

educacional, excluindo sua atuação profissional, os problemas que envolvem o 

sistema educacional, o currículo, a estrutura, a dependência, a parte política, etc. 

Para uma tentativa de superar esses fracassos seria necessário um novo projeto 

político, que não depende apenas dos professores, pois de certa forma a educação 

já está equacionada. 

O conflito positivo seria uma relação de interação e não de hierarquia. O que 

não é positivo é a submissão na relação de poder. A interação é uma relação de 

vontade: o professor quer ensinar e o aluno quer aprender. Neste caso não há 

opressor nem oprimido. A opressão se dá quando o professor diz que ele é quem 

manda.   

Nada se constrói sozinho e nada é imutável, tudo é construído de forma 

coletiva e pode sofrer alterações de acordo com novas necessidades. Nada está 

acabado, tudo está em interminável construção. Pensar em educação é pensar em 

mudança, em homem, cultura e sociedade.  

 

A progressão continuada: uma visão crítica 

Em 1998 a progressão continuada foi instituída na rede estadual de São Paulo 

em sua totalidade, na gestão de Mário Covas. Essa implantação deu-se por meio da 

Resolução SE n° 4, baseada no parecer do Conselho Estadual de Educação de 

1997, a fim de contornar os altos índices de reprovação. O sistema foi reorganizado 

em dois ciclos de 4 anos cada, Ciclo I de 1ª a 4ª séries e Ciclo II da 5ª a 8ª séries, 



nos quais os alunos não poderiam ser retidos, somente no último ano de cada ciclo 

(SOUZA, 2007). 

A intenção de implantar tal progressão, para Souza (2007), era universalizar a 

educação básica, garantir o acesso e a permanência das crianças na escola e 

garantir uma melhor qualidade de ensino. Era necessário varrer a pedagogia da 

repetência das escolas. 

Ainda de acordo com Souza (2007, p. 323) há várias críticas sobre a 

funcionalidade da progressão continuada, entre elas: 

 

[...] alunos analfabetos ou semi-analfabetizados em séries avançadas 
do ensino fundamental (situação vivida com sofrimentos pelos 
professores chamados especialistas, tendo em vista que eles não 
sabem alfabetizar, tampouco “reconhecer o ponto” em que seus 
alunos encontram-se no processo de alfabetização); alunos 
chamados copistas (que, como forma de eviar situações vexatórias, 
dispõem-se a passar os dias copiando muitas vezes de maneira 
impecável o que está na lousa, mas que não dão conta de entender 
o que copiam, sendo esta, portanto, uma tarefa sem sentido 
pedagógico); alunos que embora saibam ler e escrever, não 
conseguem aprender os conteúdos previstos para a série em que 
estão matriculados. Para além dos chamados problemas de 
aprendizagem, queixas relativas ao comportamento dos alunos 
também são frequentes, destacando-se em um extremo, o aumento 
da indisciplina, e no outro extremo, o desinteresse e a apatia cada 
vez maiores. 

 

RESULTADOS  

Serão apresentados a seguir os resultados referentes às entrevistas feitas 

com um professor da rede estadual e outro professor da rede municipal de ensino. 

Sendo o primeiro denominado A e o segundo B, respectivamente. Salienta-se que a 

análise é sempre pautada no referencial teórico que orienta o presente artigo. Os 

dois professores entrevistados vivem situações diferentes na educação. Ambos 

trabalham com uma turma de ensino fundamental, anos iniciais (condição necessária 

na escolha desses profissionais a serem entrevistados), e atuam, coincidentemente, 

há 15 anos na rede, porém possuem pensamentos muito distintos um do outro.  



Ao serem questionados sobre como lidam com as dificuldades de seus alunos 

na relação ensino-aprendizagem, os professores dizem que observam a evolução de 

seus alunos por meio de sondagens e materiais disponíveis em classe. O professor 

B, diferente do professor A, realiza atendimentos individuais com os alunos que 

possuem dificuldade e conta com a ajuda dos próprios alunos em sala de aula.  

Com relação a uma possível culpa com relação ao fracasso escolar, o 

professor A expressa uma culpa coletiva (de todos) e critica a forma como o aluno 

passa para outra série mesmo não apresentando evolução, porém diz que a evasão 

escolar se dá por motivos próprios dos alunos, ao desistirem da escola, porque 

enxergam a escola como um lugar cheio de regras e cobranças.  

O professor B não culpa ninguém e frisa sobre a parceria da escola com a 

família que é fundamental e no seu cotidiano, procura orientar os pais de alunos que

mais precisam.  

Ao se perguntar se os problemas reais dos alunos são levados em conta 

durante o processo de ensino aprendizagem, os dois professores afirmam que sim, 

que os problemas dos alunos são levados em conta. Porém o argumento do 

professor A revela que os problemas reais dos alunos são levados em conta 

conforme o comportamento do aluno, se ele for indisciplinado o professor acaba por 

perder o interesse em ajudá-lo devido a seu mau comportamento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Conclui-se que se faz necessária uma reforma na educação, com a finalidade 

de transformar as instituições educacionais em escolas revolucionárias, o aluno deve 

ser visto e valorizado em todos os aspectos, para a construção do conhecimento 

baseado nos saberes históricos acumulados que fazem conjunção com o meio em 

que vive.  



Ao pesquisarmos sobre o assunto foi constatado que as dificuldades de 

aprendizagem existem de fato, e podem ser específicas, ou seja, somente na leitura 

ou somente na escrita, e ainda podem aparecer de forma conjunta. O docente, 

formador e mediador do aprendizado, precisa se colocar no lugar do aluno, para que 

possa entender o que ele pensa e como pensa, de modo a respeitar cada criança, 

como ser único que possui uma bagagem própria.   
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