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RESUMO 

A pesquisa tem por objetivos investigar a atuação do professor diante os casos de 

dificuldade de aprendizagem. Busca-se refletir a relação professor-aluno e nas 

dificuldades intrínsecas no processo de aprendizagem, e discutir as possibilidades 

de inserção do psicólogo escolar frente a esse problema. Espera-se compreender 

como os professores se posicionam diante a dificuldade de aprendizagem, quais 

respaldos ele encontra para trabalhar esses casos e como se dá sua relação com o 

psicólogo escolar. 

 

INTRODUÇÃO 

A alfabetização possibilita a criança expandir sua forma de comunicação, 

podendo estar presente no passado e futuro e também conseguirem expressar seus 

sentimentos e pensamentos. Devido a necessidades sociais e políticas, a 

alfabetização foi se tornando algo mais complexo do que codificar símbolos para 

transformar em som, e passa a ser algo que insere a criança na sociedade (TABILE 

e JACOMETO, 2017). 

Nesse sentido, a escola passa ser um dos agentes responsável pela 

integração da criança na sociedade, contribuindo para sua socialização e inserção 

em grupos. A dificuldade de associação e participação do aluno nesse ambiente 

pode acarretar o atraso do aluno em relação ao restante da turma, e essa 

dificuldade de interação pode estar acontecendo devido a problemas familiares, 

como também podem ser de ordem biológica (KUARK e SILVA, 2008). 

Diante das dificuldades de aprendizagem, se estabelece a necessidade de 

investigação sobre as causas da dificuldade, podendo ser ela devido às falhas no 

sistema educacional, quadros neurológicos ou psiquiátricos, condições emocionais, 

contexto familiar, etc. Depois de identificado as causas, é o momento de realizar a 

intervenção, que deve acontecer com o envolvimento de escola, pais e criança, 

criando condições favoráveis ao aprendizado, sendo planejada por profissionais 

especializados (KUARK e SILVA, 2008). 

A educação da criança é uma construção que envolve vários aspectos 

orgânicos, cognitivos, psicossociais, emocionais e culturais; e quando o aluno 

começa passar por dificuldades de socialização e assimilação de conteúdo, o 

professor geralmente é o primeiro a identificar o que está acontecendo (TABILE e 

JACOMETO, 2017). 



Na construção do conhecimento, o professor possui o papel para além de 

detentor do saber, se desenvolvendo partir da sua relação com os alunos e podendo 

ser enxergado como alguém possui suas individualidades e fazendo que cada 

professor possua sua forma de ensinar se ajustando com o aluno e aprimorado sua 

prática pedagógica, essa relação inclui uma escuta sensível ao que o aluno traz e 

sua necessidade de se sentir acolhido e pertencente ao ambiente escolar 

(CERQUEIRA, 2006). 

No âmbito educacional, temos o psicólogo escolar atuando em conjunto com 

aluno, família e escola, tendo esse profissional um papel de agente de mudanças no 

contexto escolar, de acordo com Patias, Blanco e Abaid (2009, p.43) “o profissional 

assume o papel de agente de mudanças dentro da instituição escolar, atuando como 

o centralizador de reflexões e conscientizador de papéis representados pelos vários 

grupos que a compõem”. 

O psicólogo escolar passou a ser inserido nas escolas a partir da necessidade 

de adaptar a escola ao aluno com problema de aprendizagem, num modelo clínico. 

Ao passar dos anos o psicólogo passou a não mais tratar o aluno como único 

responsável pela dificuldade na dificuldade, e passou a trabalhar com os aspectos 

sociais que influenciavam na dificuldade, ultrapassando o espaço escolar, com o 

objetivo de promover condições para o processo educativo (OLIVEIRA e MARINHO-

ARAÙJO, 2009). 

Ao analisar o desempenho do professor, deve se considerar a influência de 

uma série fatores, como condições de trabalho, remuneração, reconhecimento 

profissional, capacitação profissional, etc. Esses fatores tem ligação direta com a 

desmotivação do professor, o tornando distante e desinteressado em seus alunos. O 

psicólogo nesse momento busca “reaproximar o professor de sua trajetória 

profissional e de seu vínculo afetivo com o valor de seu trabalho, e fazê-lo 

restabelecer o sentido no objeto de seu trabalho. Um trabalho de escuta clínica 

auxiliaria o professor a perceber-se nesses conflitos (PATIAS, BLANCO e ABAID, 

2009, p. 44)”. 

 

OBJETIVOS  

O objetivo geral da pesquisa é investigar a respeito da atuação do professor 

diante os casos de dificuldades e distúrbios de aprendizagem em crianças na faixa 

etária de dez anos, no que tange a relação afetiva professor-aluno. Os objetivos 



específicos são: a) Refletir sobre a relação professor-aluno e nas dificuldades 

intrínsecas no processo de aprendizagem. B) Discutir sobre as possibilidades de 

inserção do psicólogo escolar frente ao problema do professor. 

 

METODOLOGIA 

A coleta de dados será realizada através de entrevistas semidiretivas, com 

um roteiro que direcionará a entrevista. O procedimento da coleta dos dados será 

primeiramente o contato com os participantes e agendamento da entrevista de 

acordo com sua disponibilidade. A análise dos dados será realizada por categorias, 

através da classificação por temas propostos através de perguntas, tais quais 

nortearão as entrevistas, e respostas relevantes que serão teoricamente 

fundamentadas pela pesquisa realizada na introdução. Para amostra de dados, 

participarão pesquisa quatro professores da 4º/5º série do ensino fundamental, 

sendo 2 da rede pública e 2 da rede particular, com experiência em sala de aula de 

no mínimo 5 anos e máximo 15 anos, retroativos a partir do ano de 2018.  Serão 

buscados aleatoriamente a partir de indicações de profissionais que atuam na área 

da educação, sendo profissionais que atuam na cidade de Itapetininga-SP.  
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