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Resumo
O presente estudo tem como objetivo refletir sobre o conceito de dificuldades de
aprendizagem tendo como pressupostos a Teoria Histórico-Cultural. Por meio de uma
pesquisa bibliográfica, originaria a partir de um Projeto de Iniciação Científica
buscamos, especialmente no livro Fundamentos da Defectologia - Obras Escogidas
do Tomo V de Vigotski (1983) princípios que nos auxiliem a pensar a educação
daqueles que muitas vezes enfrentam dificuldades para aprender na escola. A escolha
por essa vertente deve-se ao fato de que essa defende a função da escola enquanto
promotora de desenvolvimento psíquico de todos os alunos, sejam eles com ou sem
algum tipo de deficiência. Todavia, cada vez mais, nos deparamos nas escolas com
queixas e rótulos de alunos com “dificuldades”, que não conseguem se apropriar dos
conhecimentos científicos historicamente construídos. Com base no referencial
teórico adotado entendemos que a escola e o professor precisam buscar criar
possibilidades para o desenvolvimento de todas as crianças, potencializando outras
funções mentais superiores como forma de compensar suas deficiências. Concluímos,
que, escola, professor e políticas públicas precisam ter um projeto único e coletivo que
assegure a inclusão a fim de que todo sujeito tenha de fato acesso as condições e
oportunidades necessárias na escola para aprender, por meio de ações educativas
intencionais, repensadas e reorganizadas a todo momento.
Palavras-chave: Dificuldades de Aprendizagem; Teoria Histórico-Cultural; Função
Social da Escola.
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Introdução
Vários problemas nos desafiam enquanto professores no contexto
escolar, dentre eles destacamos os alunos com dificuldades para aprender. Olhar para
esses alunos, buscar entender e intervir é algo que nos inquietou, enquanto
pesquisadoras, a realizar essa investigação, já que essa problemática é muito
presente nas escolas.
Essa problemática começou a ser observada no ano de 2016, quando
uma das pesquisadoras teve a oportunidade de fazer parte do Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID4. Tendo como um dos seus objetivos,
proporcionar aos futuros docentes a imersão na realidade escolar, o PIBID Pedagogia
com foco na Matemática, aproximou a pesquisadora da realidade de sala de aula, na
qual se deparou com alunos com dificuldades em compreender os conceitos
trabalhados.
Somados as experiências no PIBID, nesse mesmo período
realizamos estágios obrigatórios no curso de Pedagogia e estágios não-obrigatórios.
Em todas essas oportunidades de estar nas escolas, o assunto e as queixas mais
frequentes dos professores eram sobre as dificuldades de aprendizagem dos alunos.
Seja, nas instituições públicas ou privadas, os alunos com dificuldades desafiam e
desanimavam os professores.
A partir de então, desenvolvemos um Projeto de Iniciação Científica,
para

compreender os fatores

que

influenciam

na

não-aprendizagem

dos

conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade, afinal, quais elementos
que influenciam no processo de ensino e aprendizagem dos alunos? Por que alguns
alunos não se apropriam dos conhecimentos trabalhados?
Entendemos que, além do pedagogo ter o domínio dos conceitos a
serem ensinados, precisa entender como os alunos aprendem, pois ainda que existam
expectativas mais coletivas, cada pessoa aprende de maneira própria e sofre a
influência das condições objetivas a que está inserido. A aprendizagem não ocorre
espontaneamente ou apenas a partir das condições biológicas do sujeito, mas,
mediada culturalmente. Vigotski (1983, p. 26) expõe que à proporção em que o

O PIBID é um programa que faz parte da Política Nacional de Formação de Professores
criado pelo Ministério da Educação (MEC) com o objetivo de promover a valorização e o
aperfeiçoamento dos futuros docentes durante a graduação.
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desenvolvimento orgânico recebe os estímulos e condições necessárias mediante o
ambiente cultural, as funções psicológicas superiores são desenvolvidas, acarretando
em uma transformação dos processos biológicos historicamente condicionados.
Tuleski e Eidt (2007, p. 536), corroboram para esse entendimento destacando a
necessidade de um ensino bem organizado, para propiciar a atividade intelectual do
aluno, utilizando de métodos propícios, bem planejados e diferenciados sendo
essenciais para que os alunos possam se apropriar dos conteúdos, “[...] tais
mediações, que permitem proporcionar o acesso ao saber a todos os indivíduos”.
Assim, por meio de uma pesquisa bibliográfica, buscamos investigar
o conceito de dificuldades de aprendizagem de acordo com os pressupostos da Teoria
Histórico-Cultural e as implicações para a a prática pedagógica na Educação Básica.
De acordo com esses pressupostos, a escola é, indispensável para propiciar o ensino
e aprendizagem a todos cabendo a ela e ao professor criar condições favoráveis ao
desenvolvimento psíquico. Desse modo, todas crianças, sem distinção precisam ter
acesso ao conhecimento, a ação educativa não pode transferir apenas a clínicas
especializadas ou a diagnósticos e laudos a responsabilidade do processo escolar. A
partir dessa concepção, é correto afirmar que o desenvolvimento psíquico é possível
a todos os indivíduos, mas é necessário que se direcionem a ação educativa para as
potencialidades do homem orientando-o a desenvolver processos de compensação
que o possibilitarão superar suas dificuldades.

Metodologia
Para que o objetivo geral dessa pesquisa, refletir sobre o conceito de
dificuldades de aprendizagem seja alcançado, iremos discorrer de como se sucedeu
a sua metodologia. Em nossa pesquisa a perspectiva teórico-metodológico que
norteou os princípios do trabalho é a Teoria Histórico-Cultural. Os autores clássicos
que são dessa vertente teórica são, Alexander Romanovich Luria, Alexis Nikolaevich
Leontiev, Lev Semyonovich Vigotski, dentro outros.
Assim, por meio de uma pesquisa bibliográfica, buscamos,
especialmente na obra Fundamentos da Defectologia - Obras Escogidas do Tomo V
(1983) de Vigotski, princípios que nos auxiliem a pensar a educação daqueles que
muitas vezes enfrentam certas dificuldades para aprender na escola. Pautamos, em
materiais já elaborados, constituídos principalmente de livros e artigos científicos, que
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são fontes seguras, para compreendermos a problemática investigada, analisando
assim, contribuições teóricas sobre o tema desenvolvido para auxiliar nesse processo
de estudo, e com base em Antônio Carlos Gil, a pesquisa bibliográfica tem por
objetivo;

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.
Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de
trabalho desta natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente
a partir de fontes bibliográficas. Parte dos estudos exploratórios
podem ser definidos como pesquisas bibliográficas, assim como certo
número de pesquisas desenvolvidas a partir da técnica de análise de
conteúdo (GIL, 2002, p. 69).

Apresentando também uma abordagem de caráter qualitativo,
delineando dados precisos e relacionando-os para a apreensão e obtenção do
conhecimento a partir do tema abordado. Ou melhor, de acordo com Martins (2004),
“é a estreita aproximação dos dados, de fazê-los falar da forma mais completa
possível, abrindo-se à realidade social para melhor apreendê-la e compreendê-la”.
Pretendemos, por meio desse trabalho, compreender melhor a
respeito do processo de aprendizagem de alunos considerados com “dificuldades de
aprendizagem”. Para isso levantamos dados referentes a pesquisas já realizadas, que
a bordavam fragmentos da temática, como por exemplo “dificuldades de
aprendizagem; Teoria Histórico-Cultural”, pesquisando-as como palavras chaves,
para sabermos se a nossa preocupação é embasada teoricamente, tornando-se uma
preocupação social ou só pessoal.
Em primeira instância levantamos referenciais teóricos pertencentes
as dificuldades de aprendizagem, com base na Teoria Histórico-Cultural de Vigotski.
Com o intuito de compreender por meio da teoria, os fatores que fundamentam as
dificuldades de aprendizagem e como os métodos utilizados pela instituição escolar e
pelos professores, as políticas públicas impostas, o contexto histórico, social e
cultural, entre outros, podem influenciar na aprendizagem do sujeito.
Assim ao realizarmos mais um trabalho que fortaleça o acervo desse
campo de pesquisa, acarretando na produção e ramificação de outros trabalhos,
estamos caminhando em prol do desenvolvimento do potencial humano, buscando
assim, melhorar nossa educação.
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Resultados e Discussão

No primeiro momento da nossa pesquisa, realizamos uma consulta
aos sites: Scielo, Google Acadêmico e Capes, para que pudéssemos analisar a
incidência de trabalhos que abordassem a problemática. Isso justifica-se pois, de
acordo com relato dos professores e com a própria literatura especializada, a
demanda de alunos com “dificuldades” tem aumentado nas escolas. Porém, nosso
levantamento mostrou que há poucos trabalhos relacionados a dificuldades de
aprendizagem embasados na Teoria Histórico-Cultural.
A partir de então, direcionamos nossos estudos para a Obra
Defectologia produzida por Vigotski (1983). Essa obra apresenta elementos que nos
auxiliam a compreender o sujeito, como ser integral e social que tem um
desenvolvimento filo e ontogenético que não pode ser desconsiderado na e pela
escola.
A obra nos permite responder alguns questionamentos sobre os
escolares e suas “dificuldades”. De acordo com essa teoria, não podemos entender
os indivíduos só considerando seu aspecto biológico, pois aprender tem uma origem
também de ordem social e cultural. No entanto, de modo geral, nas escolas o não
aprender é restrito apenas ao aluno e, a qualquer indicio de dificuldades sugere-se
encaminha-lo a clínicas para diagnóstico, tratamento ou medicamentos como sendo
a solução. Mas isso é um engano, pois a escola precisa criar condições necessárias
a todos os indivíduos para que se desenvolvam, lembrando que cada sujeito aprende
de um jeito, exige mais ou menos atenção, orientação, tempo e recursos mesmo
estando na mesma sala de aula.
O

ensino

deve

ser

organizado

com

ações

planejadas

intencionalmente e conscientemente, visando a superação do problema. Essas ações
possibilitarão que o sujeito desenvolva potencialidades e outras funções que poderão
compensar as deficiências que venha a ter. A educação e o professor são
indispensáveis nesse trabalho visando a construção humana e a criação de
possibilidades potencializadoras de desenvolvimento das funções psicológicas
superiores. Para Vigotski (1983, p.32) a escola necessita “necessário criar
instrumentos culturais especiais, adaptados à estrutura psicológica desta criança, ou
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dominar as formas culturais gerais com a ajuda de procedimentos pedagógicos
especiais”. Para o autor, desistir de alguns alunos diante de suas dificuldades, é algo
vergonhoso, para a escola.
Portanto, o trabalho escolar não deve se pautar nos possíveis limites
que se acredita que determinada criança possui, essa visão precisa ser superada. A
ação deve se voltar ao ensino centralizado nas potencialidades dos indivíduos,
levando-o a se apropriar da cultura e do conhecimento científico. Vigotski (1983)
defende que a educação deve ter como princípio, o compromisso de desenvolver o
potencial da criança, e não dar destaque exclusivamente a sua possível insuficiência,
olhar para a criança como “deficiente” que não é capaz de aprender. O processo e a
condução do ensino são essenciais para garantir o desenvolvimento.
As práticas pedagógicas nas escolas, precisam analisar no educando
o que ele já sabe e o que é importante que venha a saber sistematicamente, os
métodos e recursos físicos e humanos a serem empregados para ensiná-lo,
promovendo as alterações e adaptações necessárias a aprendizagem. Ao considerar
essas questões, a escola oportunizará a criança o desenvolvimento de outras funções
que irão compensar, o que teoricamente não esteja desenvolvido.

Conclusões

Entendemos que, para a escola cumprir sua função social de garantir
a apropriação da cultura e de conhecimentos científicos a todos os alunos,
assegurando a formação humana dos sujeitos, é essencial planejar e estruturar o
ensino com estratégias e recursos adequados a cada indivíduo. O trabalho docente
não deve se pautar nas possíveis dificuldades que se acredita que determinada
criança possui, essa visão precisa ser superada, em prol de um ensino centralizado
nas potencialidades dos indivíduos auxiliando-os a desenvolver meios de compensar
seus limites.
Frente aos princípios da Teoria Histórico-Cultural, não podemos
desconsiderar a existência das dificuldades de aprendizagem, mas devemos entender
que a ação do professor deve estar além delas potencializando e ativando no aluno a
compensação de outras funções mentais capazes de fazê-lo aprender. A escola e o
professor devem ter claro o que ensinar, o porquê ensinar e como ensinar para
possibilitar aos alunos superar obstáculos e se apropriar dos conhecimentos.

XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO
CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS
Compreendemos que o sistema de ensino está diante de muitos
desafios, mas esperamos que as ações pedagógicas possam começar a ser
repensadas em prol da garantia da própria função social da escola para que ela não
continue muitas vezes reproduzindo o problema, mas que tenha condições de
construir formas de superação. Destacamos a necessidade de políticas públicas que
viabilizem e garantam ao aluno, professor e escola as condições essenciais para
efetivação do trabalho educativo de qualidade.
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