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Resumo: Neste estudo científico, objetivou-se analisar as dificuldades de aprendizagem na leitura

e na escrita apresentada nos alunos do 1º ano do ensino fundamental. Com base na observação o

trabalho foi desenvolvido por fonte bibliográfica e pela abordagem qualitativa no cumprimento das

atividades, através da observação e conferência com a docente e alunos da Escola Estadual X. A

escolha desse tema “Dificuldade de Aprendizagem na Leitura e Escrita no 1º Ano do Ensino

Fundamental" surgiu devido ao interesse de analisar as dificuldade das crianças no decorrer do dia

a dia, presenciada em sala de aula levando assim à uma serie de questionamento. O profissional

da educação precisa aprender a repensar e inovar práticas pedagógicas criando possibilidades de

uma aprendizagem significativas à criança. Afinal, o aluno não é um jornal em branco, mas um

indivíduo que já vem com conhecimento. Palavra-chave: Educação. Dificuldade. Aprendizagem.

Abstract: In this scientific study aimed to analyze the learning difficulties in reading and writing

presented in the 1st year students of elementary school. Based on the observation work was

developed by bibliographic source and the qualitative approach in carrying out activities through

observation and conference with teachers and students of the State School X. The choice of the

theme "Learning Difficulties in Reading and Writing in the 1st year the Elementary School "arose

due to the interest of analyzing the difficulties of children in the day to day, witnessed in the

classroom thus leading to a questioning series. the professional education must learn to rethink
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and innovate pedagogical practices creating possibilities for significant to the child's learning. After

all, the student is not a blank paper, but an individual who comes with knowledge. Keyword:

Education. Difficulty. Learning.

I - INTRODUÇÃO

2

A criança no processo de alfabetização consegue identificar sua própria comunicação, aprendendo

a falar e interagir com o meio social. A escola, no cumprimento de sua função social, precisa

desenvolver nas crianças, que nela acredita em sua formação, habilidades e competências. Além

disso, há a necessidade de prepará-las para atender as exigências da realidade da educação. De

acordo com Capellini, Tonelotto e Ciasca (2004), o processo de escolarização se consolida com a

entrada das crianças na educação formal, e envolve o desenvolvimento de habilidades e

competências necessárias para as aprendizagens subsequentes. Pois segundo a perspectiva

defendida por Piaget (2006) a criança só precisa ser estimulada a aprender. É certo que podemos

encontrar crianças com problemas neurológicos, mas mesmo assim ela tem sua própria

inteligência a desenvolver. Segundo dados do Instituto Nacional da Saúde da Criança e do

Desenvolvimento Humano dos Estados Unidos (NICHD) o mesmo indica que aprender a ler é um

processo relativamente longo, que começa antes que a criança entre formalmente na escola.

Crianças que recebem um estímulo de linguagem oral e de vivências a adquirir seu vocabulário,

desenvolvendo uma consciência geral de conceitos escritos e literários, entendendo os objetivos da

leitura. A criança, de modo geral, com dificuldade de aprendizagem e de comportamento é vista na

sala de aula como aquela que não acompanha as tarefas escolares junto com os colegas sem

dificuldades, evidenciando os parâmetros comparativos do olhar docente e familiar. O ambiente

onde a criança vive é um fator muito importante para o seu desenvolvimento. Esse

desenvolvimento deve ser respeitado e não atropelado pela ansiedade dos pais. Muitos pais

sentem-se no direito de exigir a aprendizagem imediata e não respeitam os diferentes ritmos do

aprender. É claro que o professor alfabetizador precisa de dons para desenvolver bem suas

técnicas e conhecimento básicos pedagógicos para saber identificar qual dificuldade o aluno tem.

Isso para que possa trabalhar de uma forma que não os deixem de fora das tarefas escolares. Para

Fonseca, a mais séria das consequências das inúmeras perspectivas sobre as dificuldades de

aprendizagem que atribuíam as causas apenas ao aluno a partir da observação de seu

comportamento na sala de aula, é a produção de processos segregacionistas de alunos. O autor

prossegue
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afirmando que a escola e o professor como seu agente, ao invés de compensarem as múltiplas

desigualdades sociais, podem, pelo contrário, requintar a divisão de oportunidades, isto é, dividir

os que sabem ler dos que não sabem (...) (FONSECA,1995, p. 42). Muitas vezes, quando o

educador depara-se com uma criança que não consegue um bom desempenho escolar por algum

motivo, logo apressa - se em descrever o comportamento da criança. Percebe-se que o professor

muitas vezes julga a mesma, dizendo que aquele sabe e esse não sabe. Certas atitudes não

ajudam no processo de aprendizagem e sim só prejudicam. Mas pouco importa para alguns rotular

essas crianças. Não há uma causa única para esses fatos. Para fazer com que as crianças

participem de atividades de leitura e escrita, a escola precisa criar pontes entre as práticas e

leitura e da escrita da casa, da escola, e da comunidade. Com isso oferecer aos alunos um

contexto e um sentido, um propósito e uma finalidade significativa e relevante, estimulando a

utilização de estratégias similares às usadas pelos sujeitos alfabetizados fora do âmbito escolar.

Para compreender e aprender a partir de um texto escrito, com meio de os alunos compreenderem

na escola os usos sociais e culturais da língua escrita e suas estratégias de utilização autônoma e

crítica. (PÉREZ, 2001, p. 25). Segundo Pérez (2001) é muito importante criar e desenvolver

atividades para que todos possam participar contribuindo para a construção de uma boa relação.

Certamente, por meio dessa ação deve - se compreender que suas habilidades possam ser

desenvolvidas de acordo com o uso da linguagem. Portanto, o educador precisa organizar metas e

recursos eficazes que preencham as falhas existentes na alfabetização. Os mesmos passam a

reforçar todo e qualquer desempenho escolar no mínimo que seja. Com base nas pesquisas

bibliográficas sobre dificuldades de aprendizagem pode- se perceber inúmeros fatores que

contribuem para a não aprendizagem, indo a partir de um simples manuseio do lápis, até mesmo

um problema de ordem emocional, social e/ou econômico. No entanto, esses problemas se tornam

mais presentes com alunos de escolas públicas de classe social baixa e com filhos de familiares

que tem pouco ou nenhum acesso aos livros. A aprendizagem escolar também é considerada um

processo social, pois cada criança desenvolve de forma diferente. Portanto, é um grande desafio

para o professor identificar,
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compreender e solucionar as dificuldades. Tais dificuldades aumentam consideradamente dentre os

alunos pesquisados. Por isso é importante que exercitemos a observação na sala de aula como

foco principal de aprendizagem de ensino. Em sua obra Libâneo (2008) faz a seguinte afirmação:

Determinar uma metodologia que motive a aprendizagem é algo um pouco complexo, uma vez que

cada aluno tem as suas dificuldades particulares. O professor deverá saber identificar as barreiras,

procurando adaptar suas aulas motivando o aluno. Um verdadeiro docente está sempre atento

para seus discentes, tentando aperfeiçoar o momento e transformá-lo em algo prazeroso,
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deixando com que o aluno seja participativo (LIBÂNEO, 2008, p. 29). O professor ao observar o

aluno pode projetar metodologias para identificar tais problemas, e ajudá - lo a vencer as suas

dificuldades sem traumas, nem rótulos futuros. Pois, o objetivo do professor é observar e facilitar o

aprendizado do discente com dificuldades em aprender. Logo, o mesmo na sua atuação docente

precisa fazer um trabalho diferenciado capaz de minimizar as dificuldades possibilitando ao

educando adquirir os conhecimentos escolares. É importante destacar, que dificuldades de

aprendizagem não são sinônimos de deficiências mentais. Toda criança deve ter a oportunidade de

aprender, independente de sua dificuldade e diferença. Cabe aos governantes garantirem cada vez

mais o acesso das crianças às escolas, dando possibilidades adequadas de aprender os conteúdos.

Do mesmo modo, a escola e os professores devem estar preparados para receber alunos com

características diferenciadas. Nesta perspectiva, “a metodologia utilizada pelo professor irá

influenciar grandemente em todo esse processo (de aprendizagem). O uso de metodologias

alternativas pode construir para a superação de certas dificuldades de aprendizagem” (WALDOW;

GORGES; SAGRILO, 2006, p. 469). Esse artigo tem como propósito refletir sobre os aspectos

relacionados às dificuldades de aprendizagem na aquisição na leitura e na escrita. A pesquisa foi

feita em uma escola Estadual do município da Barra dos Coqueiros. A turma que será analisada é o

1º ano do ensino fundamental. Como metodologia nos utilizamos da observação feita no período

de uma semana e entrevista com a professora da turma.
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II – A IMPORTÂNCIA DA APRENDIZAGEM DE ACORDO COM OS TEÓRICOS A sequência de atos

acelerados de vida e a longa duração de trabalho diário à qual o professor está exposto, na maioria

das vezes tiram-lhe a motivação imprescindível à atuação de sua função enquanto educador.

Porém, a profissão exige uma extrema doação capaz de ir além das adversidades cotidianas de

suas vidas para a formação da prática educativa. O professor precisa exercer atividade de forma

que os alunos possam sentir-se à vontade para aprender. As dificuldades de aprendizagem se

constituem num desafio ao educador. [...] Superar as dificuldades de aprendizagem é garantir a

esses sujeitos que a apresentavam a possibilidade de enfrentar a realidade de modo digno e

consciente. As metodologias alternativas se colocam como possibilidades de trabalho orientado

para essa superação, [...] para o desenvolvimento de atividades relevantes na construção do

conhecimento (WALDOW; BORGES; SAGRILO, 2006, p. 472). Hoje nas escolas públicas os

professores estão encontrando empecilhos de ensinar, por encontrar salas de aula muito cheias,

sem conseguir dar atenção a todos como merecem. Sem falar que tem alunos que além de não

saberem ler e escrever não querem aprender. Além dos impedimentos que o profissional encontra

também não existe acompanhamento dos pais, pois os mesmo passaram a responsabilidade para a

escola, porém a escola é responsável pela formação acadêmica e não pela educação da criança. No
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entanto, o grande obstáculo para definir dificuldades de aprendizagem se encontra na própria

definição do que vem a ser aprendizado. Portanto, aprender é um ato natural e ao mesmo tempo

confuso que abrange várias características do ser humano. Isso faz com que a técnica seja

executada de modo pessoal e intransferível, na disposição em que a possibilidade de tomar

conhecimento estabelece características individuais. Segundo Coll (2000), na maioria das vezes o

que acontece com crianças com limitações na aprendizagem é que muitos desprezam as tarefas

que lhes parecem difíceis de serem solucionadas. Isso ocorre porque elas não sentem a

necessidade de buscar ajuda ou simplesmente permanecem insistindo na mesma, empreendendo

esforços cognitivos em vão, sem dar conta de que realmente irão resolvê-las. A escrita implica a

essência de um leitor. Deste modo pode-se assegurar quem não consegue ler não consegue

escrever, logo que a leitura é o alicerce para a escrita. O indivíduo
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que não possui acesso a esses conhecimentos acaba tornando – se refém da sociedade que a

envolve. No universo das crianças essa é uma das grandes dificuldades encontradas pelo

professor, pois o uso de determinada metodologia nem sempre tem a mesma eficácia com todos

os alunos. A escolha de qual metodologia deve ser utilizada para atender determinado público

parece ser um fator de extrema importância, pois percebe – se que crianças que estejam em locais

em que possa haver determinada interação como ilustrações, jogos o aprendizado ocorre de uma

melhor forma. Contudo, com o aproveitamento de procedimentos evolutivos a criança apresentará

uma aprendizagem expressiva. É necessário preparar atividades educativas para que os alunos

conheçam na prática os textos. O documento PCN’s/LP assinala: “É necessário, portanto, ensinar o

aluno a lidar tanto com a escrita da linguagem – os aspectos notacionais relacionados ao sistema

alfabético e às restrições ortográficas – como com a linguagem escrita - os aspectos discursivos

relacionados à linguagem que se usa para escrever. Para tanto é preciso que, tão logo o aluno

chegue à escola, seja solicitado a produzir seus próprios textos, mesmo que não saiba grafá-los, a

escrever como lhe for possível, mesmo que não o faça convencionalmente”. (BRASIL, 1997, p. 68).

O amplo repto do professor das séries iniciais é perceber artifício e buscar atuar de forma dinâmica

e diferenciar-se ao obter atividades que ampliem as desenvolturas de linguagem oral como a

leitura, a escrita, a fala e a escuta. A leitura é a aptidão linguística complicada e complexa.

Trata-se de um procedimento de conquista. Pois envolve duas intervenções básicas: a

decodificação e a compreensão. “A decodificação é competência que apresentamos quanto autores

e leitores ou aprendiz de um linguajar para habituar-se o símbolo da representação para um titulo

ou por uma linguagem falada” (CARAHER, 2002). A aprendizagem da decodificação se obtém por

meio do conhecimento do alfabeto e da leitura oral. Apreciar o alfabeto não denota somente a

importância das letras, e sim, percebermos o desenvolvimento da escrita. Constituindo a
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aprendizagem um procedimento formado por vários fatores, é respeitável advertir que mais

adiante a aparência física sugestiva ao aprender, o indivíduo apresenta um equilíbrio e feitio de

domínio e retidão emocional para uma aprendizagem satisfatória. Algumas crianças descobrem

determinada dificuldade na aprendizagem na leitura e na escrita. Muitas excedem durante o

processo de aprendizagem,
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porém diversas não obtém. E por meio de avaliação de inteligência é admissível detectar que

existe crianças com dificuldades de aprendizagem. Ao iniciar os primeiros mecanismos de se obter

aprendizagem, proveniente da raiz familiar, que o indivíduo possa ser filho de pais que não sabem

ler e escrever. Apesar disso pôr-se a caminho do desenvolvimento da língua, a criança ao

principiar ela adquire informação ou noção adquiridas pelo estudo ou pela experiência. De acordo

com Araújo e Oliveira, Num ambiente familiar rico do ponto de vista psicológico e cultural as

crianças normalmente se desenvolvem as competências fundamentais para a leitura no contato

com irmãos, adultos, vizinhos, por meio de interações, conversas e brincadeiras. (...) Essas

competências são aprendidas de maneira informal. Mas grande parte das crianças oriundas de

ambientes externamente pobres não têm oportunidade de desenvolvê-las (ARAÚJO E OLIVEIRA,

2004, p.61). Assim como o saber, ensinar a educar é um trabalho que promove o desenvolvimento

da capacidade intelectual e moral de todos. Como os professores, os pais almejam o justo para as

crianças, refletir em um amanhã com mais feliz e de desempenhar na vida profissional e pessoal. A

afinidade familiar na vida escolar das crianças é essencial, já que ela é hábil de despertar o

empenho e o desejo de ver, informar-se e aprender. É formidável o acompanhamento a vida

escolar delas, apreciar as atividades, incentivá-las a gostar de aprender e tornarem pessoas

surpreendentes no lado externo da escola. Os pais precisam auxiliar seus filhos sem tardança no

começo, fazer com que a observação seja habitual e procurar tirar o que foi absorvido na escola de

maneira que o auxilie a por em prática aquilo que foi adquirido com o conhecimento na sequência

de atos do dia-a-dia. Segundo Strik e Smith (2001) para as crianças o ambiente doméstico

desenvolve um respeitável função para motivar se a criança instruir-se bem ou mal. As crianças

que ganham um estimulo afetivo durante aglomerado de sua existência acerca-se apresentar

caráter positivo, tanto sobre o desenvolvimento quanto a aprendizagem de si próprio. Essas

crianças procuram encontrar maneira de aprimorar as dificuldades, até porque mesmo quando são

bastante graves. As autoras colocam que o estresse emocional também afeta a habilidade das

crianças para aprender. A ansiedade em relação a dinheiro ou mutação de morada, a
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desarmonia familiar, ostenta riscos a individuo receptivo a nova situação que é formidável para o
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sucesso da escola. Assim como as aprendizagens familiares são eficiente e satisfatório, pois ela

passa o encanto de aprender, além disso, as aprendizagens escolares. O envolvimento da família

no procedimento de aprendizagem é essencial para o convívio com seus similares. Segundo Pincus

e Dare. O sucesso da criança ao enfrentar as difíceis tarefas subjetivas ao longo do seu

desenvolvimento depende, em grande parte, as condições psicológicas que os pais lhe oferecem,

sem esquecer as próprias experiências infantis dos pais, assim como sua relação conjugal, são

fatores importantes no seu processo de interação com a criança. Vemos deste modo os laços

familiares são essenciais para a estruturação psíquica desde os primeiros anos de vida (PINCUS E

DARE, 1987, p. 68-89). É pelo meio familiar que a criança mantém relação com o mundo crescido

e é no ambiente de convívio que ela aprende a comportar sua ternura, analisara as afinidades,

aceitar impulso e excitação para conquistar o seu lugar na sociedade. A socialização da criança ao

mesmo tempo estar subordinado à determinação da linha de demarcação, uma vez que não pode

deixar os filhos fazer todas as vontades, além disso, é constituir em pensar e refletir como fator. A

criança normalmente com o convívio de principio será um individuo de bem para a sociedade.

Contudo ela pode querer tudo aos seus pés, porém precisa batalhar pela concretização de seus

direitos, acatarem a linha de demarcação e princípios sociais. A determinação de limites aos filhos

é um ponto muito significante, que precisa ser praticado desde pequenos, portanto desempenha

ação no procedimento de progresso da sua socialização. A educação é necessária para o

desenvolvimento de cada ser humano. Portanto, cada indivíduo precisa ter ingresso a uma

educação integral. Neste sentido toda criança, independente de sua raça ou classe social, necessita

de uma educação igual e com qualidade. Porém, à socialização que as crianças praticam amplia a

sua atitude ou conduta de quem se refere a tudo a si próprio e o domínio do mesmo, o

aprendizado de concorrer e alcançar é incitar, de altivez e prazer. Desse modo, por meio das

experiências e conhecimentos trocado entre pais e filhos são capazes de conceber e unir para uma

educação cheia de significado imprescindível para a existência de uma educação melhor.
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III - PRÁTICA INVESTIGATIVA Com base na observação, o trabalho foi desenvolvido por meio de

pesquisa qualitativa, atentando para que esta abordagem ofereça efeitos significativos no campo

educativo. O local onde foi desenvolvida a pesquisa é a escola Estadual X, localizada no município

da Barra dos Coqueiros/SE, pois esta oferece o ensino fundamental do 1º ao 9º ano e EJA. Através

da pesquisa objetivou-se analisar as dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita dos

alunos do 1º ano do ensino fundamental. Como metodologia foram utilizadas a observação feita

durante uma semana e entrevistas. A sala do 1º ano era composta por 24 alunos, alguns tiveram a

oportunidade de estudar em creche, antes de ir para o 1º ano, e na creche eles aprenderam a

conhecer os números e letras, e outros que não tiveram a mesma oportunidade estavam ali pela
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primeira vez para serem alfabetizados. A professora responsável pela turma trabalhava sozinha

com uma grande quantidade de alunos para serem alfabetizados. Esse foi um dos questionamentos

que nos foram feitos pela mesma, como também a ausência dos pais na participação escolar o que

influência muito no desenvolvimento da criança. Contudo a educadora afirma que “além de

trabalhar sozinha na sala de aula, os pais não ajudam na atividade de casa, pois são feitas por eles

mesmos ou pelo irmão mais velho, como o aluno pode aprender se não tem auxílio em casa?

são crianças sofridas”. A professora retrata que a história de vida de seus alunos revelava

sacrifícios da família, que repercutiam sobre as crianças. São comuns os pais ou responsáveis

saírem muito cedo para trabalhar, retornando para casa tarde da noite. Nesse período as crianças

ficam sozinhas, aos cuidados de um irmão mais velho ou de um vizinho quando fosse possível. As

crianças ficavam a maior parte do tempo na rua, sem horário para se alimentar, banhar ou para se

preparar para ir à escola o que implicava em não fazer as tarefas escolares é não estudar fora do

horário da escola. A escola apresentava aspecto diferenciado para atender alunos na fase de

alfabetização, pois a sala era bastante colorida com cartazes, números, alfabeto, figuras com

nomes e apresentava um número acentuado de alunos considerados como tendo “dificuldades de

aprendizagem”. Porém, uma das causas da dificuldade dos alunos era o ambiente familiar, pois a

escola não desenvolvia nenhuma atividade voltada para esses alunos.

10

No momento em que chegamos à sala de aula a professora nos apresentou aos alunos, para que

eles ficassem à vontade, mas que iríamos ficar pouco tempo, pois estávamos ali para ajudá - la.

Através da observação se tornou possível perceber que a maioria da turma não sabia ler e outros

só tentavam copiar. Ao iniciar a aula ela mostrou um livro de histórias infantis, e disse que iria

contar para eles e que depois iria passar a interpretação da história para que eles fizessem. Ao

conversar conosco disse que já tinha muitos anos de experiência com o 1º ano, mas quando ela

terminou de ler a história, passou a interpretação. Como o livro era grande ela mostrou para os

alunos onde estava o nome do autor, o nome da história e os personagens, diante da dificuldade

que verificamos acreditamos que aquela não era a metodologia adequada para aquele momento,

já que muitas crianças nem do quadro conseguiam copiar. Como a professora facilitava para eles

mostrando o que havia pedido, os que sabiam copiar, a minoria, ficavam alegres e a grande

maioria que não conseguia escrever ficavam angustiados por não conseguir. Nós dialogamos com

as crianças através de brincadeiras que fizemos na sala aula, percebemos o quanto gostariam de

aprender, o que faltava era estímulo tanto da escola (professora), quanto dos pais. No decorrer

deste período de observação podemos compreender também a dificuldade em alfabetizar 24

crianças sem nenhum auxílio. Cada uma com a sua necessidade e dificuldade. Em alguns

momentos percebíamos o quanto era difícil para a professora tentar iniciar um processo de leitura
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com determinado aluno, já que o mesmo não possuía conhecimento algum sobre as letras.

Perguntamos a professora da turma sobre qual seria a importância da leitura “a leitura e a escrita

são processos que a criança adquire com relação aos vários tipos de textos. Essa metodologia se

amplia a partir da extensão intelectual, e vai estabelecendo sua teoria com o que pode ou não ser

lido”. As palavras da professora nos leva a fazer a seguinte reflexão, que a mesma tem o

conhecimento dessa importância, mas que ela acabou idealizando algo que está muito distante da

realidade em que seus alunos se encontram. A prática diária mostra que deve haver uma

diversificação de metodologias, não podendo existir uma ideia fechada ou pronta, mas sim um

processo de flexibilização de acordo com a situação que estamos lidando. É necessário entender

que no término de uma fase educativa o aluno precisa conter conhecimentos de alguns conteúdos

para que possa prosseguir em sua aprendizagem e quando

11

isso não ocorre o educando fica desmotivado. Para Barros (2002) motivação da aprendizagem

significa causar ou produzir a aprendizagem, estimular o aluno, despertar interesse ou entusiasmo.

Motivar o ensino é relacionar o trabalho escolar aos desejos e necessidades do aluno,

despertando-o para o estudo. Ainda segundo Barros (2002), recomenda-se que os professores

transformem o trabalho escolar em incentivo, ministrando as aulas com brincadeiras, histórias,

cantos, dramatização. Podemos compreender que é necessário que o professor perceba as etapas

que envolvem o aprendizado da criança, adequando assim cada etapa a uma respectiva

metodologia que possa contribuir para o desenvolvimento efetivo desse aluno. E que inicialmente

na vida escolar da criança, o mais importante é a aquisição da leitura e da escrita buscando meios

para que se construa uma base de aprendizagem sólida. Um dos motivos que ocasionam a

dificuldade em ler e escrever fundamenta - se na ausência do hábito da leitura e escrita, daí a

importância da discussão no campo escolar e na sociedade, no que diz respeito à concepção de

leitores por meio da expressão do desempenho do leitor, mostrando que quanto maior o contato

com a leitura melhor será o seu desenvolvimento em sociedade. Na escola, a função do professor é

o de atuar intelectualmente demarcando o caminho da leitura escolar, visto que sem sua conduta

de leitor e aptidão diversificadas na integração escolar fica incapaz de apresentar melhoramento

almejado e esperado pela sociedade, que é de ter leitores frequentes, espertos e animados. Freire

(1997) afirma que: Se estudar para nós não fosse quase sempre um fardo, se ler não fosse uma

obrigação amarga a cumprir, se, pelo contrário, estudar e ler fossem fontes de alegria e de prazer,

de que resulta também o indispensável conhecimento com que nos movemos melhor no mundo,

teríamos índices melhor reveladores da qualidade de nossa educação (FREIRE, 1997, p.37). No

ponto de vista de compreender a circunstância da prática da leitura na escola mencionada

anteriormente foi levantado questionamento com duas professoras diferentes, para uma análise
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com a visão de cada educador sobre a leitura. Lecionar com crianças com problemas de

aprendizagem não é tarefa simples, proporciona ao educador um empenho intenso, uma vez que a

ação de aprendizagem se processa sucessivamente. Porém, é essencial lembrar que a família

esteja disponível sempre

12

ao professor e a escola, visto que com a aplicação de atividades em conjunto terá um melhor

alcance para aproveitamento da criança.

IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS

A finalidade desse estudo é refletir sobre os aspectos relacionados às dificuldades de aprendizagem

na percepção da leitura e escrita. A criança no processo de alfabetização consegue identificar seu

adequado entendimento, aprendendo a falar e interagir com o meio social. A escola, na execução

de sua colocação social, precisa desenvolver nas crianças em sua formação escolar, habilidades e

competências. Além do mais, há a necessidade de prepará-las para atender as exigências da

realidade da educação. A educação familiar apropriada é ato realizado com dedicação, calma e

tranquilidade, uma vez que aumenta nos filhos segurança e naturalidade. Pode-se enfatizar que,

apesar do fator ambiental ocorra mais a propósito dos enigmas escolares do que esse problema de

aprendizagem propriamente apresenta, portanto dando possibilidade do individuo a desenvolver

suas habilidades. No interior da escola existem diferentes fatores com a capacidade de

comprometer a aprendizagem: o professor, a relação entre os alunos, os métodos de ensino e o

ambiente escolar. O ambiente esse que também exerce muita influência na aprendizagem, o tipo

de sala de aula, grande número de alunos por sala acaba tornando as tarefas mais dificéis. Com a

quantidade reduzida de estudante permitiria ao docente uma observação especial nas informações

dadas a eles no cotidiano. É preciso que pais e professores fiquem alerta com o procedimento de

aprendizagem, apostar em novas estratégias, novos recursos é uma das formas que levam a

criança ao aprendizado. Valorizar o conhecimento que o aluno traz consigo é algo de extrema

importância, afinal o aluno não é um jornal em branco, mas um indivíduo que já vem com

conhecimentos e informações que podem ser adicionadas e ajudam no enriquecimento das aulas.

A prática desenvolvida com a turma do 1º ano nos fez compreender o quão é difícil a realidade de

um professor da rede pública. Lidar com suas dificuldades pessoais (baixos

13

salários, falta de infraestrutura) acabam gerando um descontentamento, que em muitos casos

podem acabar atingindo as crianças. Vimos uma professora com uma metodologia inadequada

para aquele público sedento de conhecimento que necessitava ampliar os seus horizontes voltando
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– se para a realidade na qual seu trabalho está inserido. Sabemos que a leitura e a escrita são a

base para um bom desenvolvimento acadêmico, porque sem eles fica muito difícil a criança ter um

bom aprendizado. Porém considera-se que para ocorrer o progresso na prática da leitura e da

escrita é necessário que o educador faça-se empenhar com a desmistificação da ligação social e

apresente compreensão teórica, incite os aspectos, a análise, e confronte-se para o

desenvolvimento desse ser. Ao docente torna-se fundamental privilegiar a ideia e o entendimento

dessas crianças, enriquecendo com outros meios pedagógicos, algo que seja instigante e causador

do próprio estímulo, ministrando processo apropriado no procedimento de alfabetização,

desempenhando as atividades que procuram possibilidades para que essas crianças não se

depararem com alguns impedimentos no processo de aprendizagem. ao professor e a escola, visto

que com a aplicação de atividades em conjunto terá um melhor alcance para aproveitamento da

criança.
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