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                                      RESUMO 
 
Este trabalho tem como objetivo estudar a importância da família 
no processo ensino e aprendizagem da criança da educação 
infantil a partir de uma pesquisa bibliográfica, e tem por finalidade 
aproximar a pesquisadora de uma forma direta com os estudos já 
realizados sobre o tema.  O interesse em investigar esse tema vem 
da experiência do trabalho com famílias carentes em projetos 
habitacionais. Esse artigo está organizado em tópicos quatro. O 
primeiro apresenta a família. O segundo traz uma reflexão sobre 
dificuldades de aprendizagem ou transtorno de aprendizagem? O 
terceiro evidencia o papel da família no processo de aprendizagem: 
questões atuais. No quarto, diagnosticando as dificuldades de 
aprendizagem e buscando soluções. 
Como conclusão do trabalho, evidencia-se o papel importante que 
a família tem no desenvolvimento integral da criança, pois é na 
família onde acontece a aprendizagem básica, que vai desde o 
nascimento até a fase adulta, influenciando nos fatores orgânicos, 
cognitivos e afetivos, comprovando, assim, que os efeitos dessa 
relação serão duradouros.  Outro ponto significativo é que cada 
família tem sua especificidade, sua cultura, seu padrão de 
aprendizagem e que isso vai determinar o modo como o grupo 
familiar estabelece seus vínculos consigo mesmo e com o 
conhecimento.  
 
Palavras-chave: Dinâmica familiar. Aprendizagem. Criança.  
 

ABSTRACT 
 
This study aims to study the importance of the family in the teaching and learning process of 
children in early childhood education based on a bibliographical research, and aims to approach the 
researcher in a direct way with the studies already done on the subject. The interest in investigating 
this theme comes from the experience of working with needy families in housing projects. This 
article is organized into four topics. The first introduces the family. The second brings a reflection on 
learning difficulties or learning disorder? The third highlights the role of the family in the learning 
process: current issues. In the room, diagnosing learning difficulties and seeking solutions. 
As a conclusion of the study, it is evident the important role that the family has in the integral 
development of the child, since it is in the family where basic learning happens, from birth to 
adulthood, influencing organic, cognitive and affective factors, thus proving that the effects of this 
relationship will be long lasting. Another significant point is that each family has its specificity, its 
culture, its learning pattern and that this will determine how the family group establishes its links 
with itself and with the knowledge. 
 
Keywords: Family dynamics. Learning. Child. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa pretende apresentar a questão da estrutura familiar e o processo de 

aprendizagem, temas estes amplamente debatidos e disseminados tanto na literatura 

brasileira como na estrangeira. Porém, os problemas vão além do que está posto e 

veiculado sobre os temas. Existe uma distância entre a teoria e a prática para que os 

problemas relacionados com o contexto familiar, contexto social, sistema educacional e 

o processo de aprendizagem sejam resolvidos.  

A família tem um papel preponderante na vida de uma pessoa, pois é nela onde 

acontece a aprendizagem básica. A criança ao nascer, recebe os cuidados necessários, 

carinho e atenção, e se sente amada e respeitada. Os efeitos dessa relação serão 

duradouros, influenciando nos fatores orgânicos, cognitivos e afetivos. Já com crianças 

privadas de cuidados especiais acontece o contrário, os efeitos dessa falta 

comprometerão todo o seu desenvolvimento, porque o processo de aprendizagem de 

uma criança começa bem antes da sua entrada na escola. 

Podemos afirmar que a família é o ponto de partida para a criança desenvolver-

se, observando que existe diferentes modalidades de formação familiar. As que 

impulsionam bem o desenvolvimento dos filhos e as que causam problemas dificultando 

os processos de aprendizagem. 

Portanto, os padrões culturais pré-definidos são introduzidos na criança pela 

família a fim de que ela atue na sociedade. É através da família que ela adquire suas 

primeiras experiências educativas, aprende a conhecer as normas sociais em diferentes 

circunstâncias. Desta forma, o ensino-aprendizagem sofre influência das condições 

socioculturais dos alunos, incluindo a dinâmica familiar. 

A escola é o segundo espaço onde a criança interage e acontece a 

aprendizagem, por isso, tanto a família como as escolas têm como objetivo comum 

preparar as crianças para o mundo, ou seja, prepara-las para conviver em sociedade. 

No entanto, cada família tem suas particularidades, que são diferentes da escola, mas 

ambas precisam uma da outra, porque essas duas instituições têm o papel de 

desenvolver a sociabilidade, a afetividade, o bem-estar dos indivíduos e o seu processo 

de aprendizagem.  

Partindo de uma revisão bibliográfica, essa pesquisa tem como propósito estudar 

a importância da família no processo de ensino e aprendizagem da criança da educação 

infantil.  
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 O interesse em investigar esse tema, surge da experiência profissional na área 

de habitação popular como assistente social, que oportunizou a convivência direta com 

famílias. Muitas dessas famílias em processo de formação, outras já estruturadas com 

filhos pequenos, em geral na idade de cursar a educação infantil, fato que provocava 

muitos questionamentos, dentre eles: como acontece o processo de aprendizagem 

familiar? Como a família influencia na aprendizagem escolar dessas crianças? 

Indagações que serão relatas ao longo desse artigo. 

 

CONCEITUANDO APRENDIZAGEM 

 

               Ao iniciar uma reflexão sobre aprendizagem, faz-se necessário 

começar conceituando a palavra aprender que, segundo Nunes e Silveira (2008, p.13), 

“deriva do latim aprechendere, que significa agarrar, pegar, apoderar-se de algo”. A 

partir dessa ideia, pode-se conceber aprendizagem, como sendo um processo “no qual 

a pessoa apropria-se de ou torna seus conhecimentos, habilidades, estratégias, 

atitudes, valores, crenças ou informações, resultando, assim, numa mudança de 

comportamento” É algo muito pessoal, mas que pode receber estímulos externos, tanto 

de pessoas habilidosas como de um meio ambiente estimulador desse processo. 

           Pode-se comparar a aprendizagem humana com a de outras espécies, às 

consideradas inferiores, que incluem insetos em geral e os seres invertebrados que 

nascem com mecanismos programados para se adaptarem ao meio em busca de 

sobrevivência. A carga genética desses seres inclui respostas e estímulos provocados 

pelo ambiente, em certas situações e ambientes hostis que inclui os predadores. Porém, 

são incapazes de vivenciar novas experiências, em função de sua própria natureza. 

Embora esteja presente em alguns seres superiores, ou seja, os seres humanos que, 

para muitos, o processo de adaptação ao meio e aprendizagem, não ultrapassa desse 

estágio de sobrevivência vivenciado pelos seres inferiores. 

           A seleção natural das espécies proporcionou meios de adaptação através 

da aprendizagem, com possiblidade de enfrentar e mudar de forma eficaz o ambiente 

das mudanças que se produz. Na visão de Pozo (2002, p.24) sobre as espécies, ele 

afirma:   

Entre todas as espécies, sem dúvida a humana é a que dispõem não 
só de Imaturidade prolongada e de um apoio cultural mais intenso, 
como também de capacidades de aprendizagem mais desenvolvidas e 
flexíveis, algumas compartilhadas com outras espécies e outras 
especificamente humanas, a ponto de que ainda não poderem ser 
copiadas nem emuladas por nenhum outro sistema, nem orgânico, nem 
mecânico. 
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A partir de 1930, alguns cientistas pesquisam sobre os processos de 

aprendizagem que deixam de ser considerados um conceito único isolado de entrada e 

saída de informação e passam a ser considerado um processo integrado que provoca 

transformação qualitativa na estrutura mental daquele que aprende. 

O ato de aprender é conceituado por vários autores e teóricos de diferentes 

formas, a partir de pontos de vistas isolados, levando-se em conta a área de atuação de 

cada autor ou teórico. Por essa razão, a aprendizagem é um tema complexo, porque é 

um processo que envolve a área psíquica, cognitiva, e social, e acontece de forma 

diferenciada entre as pessoas, considerando, também as diferentes culturas, o 

momento histórico e social vivenciado por cada pessoa. 

Compreende-se, então, que o processo de aprendizagem é contínuo, inicia 

quando o bebê está sendo gestado, e quando nasce, passa por vários níveis de 

amadurecimento e várias etapas do desenvolvimento. Relatam Mehler e Dupox (apud 

POZO, 2002, p. 25) “ que as crianças nascem para aprender, aprendem com facilidade”, 

e que, “ em seus primeiros seis anos, aprendem em média uma palavra por hora. ” 

Outro ponto relevante a considerar é que o processo de aprendizagem, a forma 

como se aprende, não é produto apenas da herança genética, envolve também um 

ambiente cultural saudável, conforme explica Pozo (2002, p.25): “Seguindo a máxima de 

Vygotsky (1978), segundo a qual todas as funções psicológicas superiores são geradas 

a cultura, nossa aprendizagem responde não só a um desenho genético, mas 

principalmente um desenho cultural”. 

 Enquanto que para Cunha e Perla (apud BRANQUINHO)  

 
A aprendizagem é uma modificação relativamente duradoura de                
Comportamento através de treino, experiência e observação [...] para 
que a aprendizagem provoque uma efetiva mudança de 
comportamento e amplie cada vez mais o potencial do educando, é 
necessário que ela perceba a relação entre o que está aprendendo e a 
sua vida, pois as pessoas aprendem de maneiras diversas, conforme 
diferentes elementos. (2002, online). 

 

Muito se fala de aprendizagem interativa, que implica na troca de 

conhecimentos, na aquisição de novos conhecimentos, que ocorre de forma contínua, 

concebida através de desejos internos da pessoa e que, a cada dia, se reconstrói 

interativamente. Os autores discutidos reforçam que, é no contexto familiar, que o 

indivíduo se sente seguro e que tem a certeza de estar ligado a alguém, embora seja 

um sujeito individualizado, mas com laços de consanguinidade com outros. 
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Percebemos hoje que muitas questões que permeiam as diferentes formas de 

aprendizagem passam, necessariamente pela proposta da escola, olhar da família e 

demais profissionais da educação.  Devemos levar em consideração que a metodologia 

de ensino ainda prevalece a de que o professor ensina e o aluno teoricamente aprende. 

Ela precisa ser mudada, repensada. Faz-se necessário a criação de formas de ensino e 

aprendizado alternativas que consigam abranger as diversas maneiras que 

aprendemos. 

É relevante pensar no que ensinamos e como ensinamos, tendo em vista, a 

consciência de que aprendemos para vida.  Conceito de que nós aprendemos durante 

toda a nossa vida, é evidente. Desde nossos primeiros passos e de nossas primeiras 

palavras até a nossa idade mais avançada, fazemos experiências novas, adquirimos 

novos saberes e novas competências. Certamente aprendemos na escola e também na 

universidade e nos estabelecimentos de formação, mas mesmo nesses lugares 

instituídos de formação e de aprendizagem, o que aprendemos de verdadeiramente 

importante, frequentemente, não tem nada a ver com os programas oficiais. 

Experimentamos situações, adquirimos habilidades, testamos nossas emoções e 

nossos sentimentos na escola. Portanto, aprendemos e nós formamos nas conversas 

com os amigos, assistindo à televisão, lendo livros, folheando catálogos ou navegando 

na Internet, tanto quando refletimos e quando fazemos projetos. Pouco importa se essa 

maneira de nos formarmos é trivial ou requintada: não podemos alterar o fato de que 

estamos sempre aprendendo ao longo de toda nossa existência. 

 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM OU TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM? 

  

É importante estabelecer uma diferenciação entre o que é uma dificuldade de 

aprendizagem e o que é um quadro de Transtorno de Aprendizagem. Muitas crianças, 

em fase escolar, apresentam certas dificuldades em realizar uma tarefa, que podem 

surgir por diversos motivos, como problemas na proposta pedagógica, capacitação do 

professor, problemas familiares ou déficits cognitivos, entre outros.  

A presença de uma dificuldade de aprendizagem não implica necessariamente 

em um transtorno, que se traduz por um conjunto de sinais que provocam uma série de 

perturbações no aprender da criança. Quem tem filhos com problemas de 

aprendizagem, sofre juntamente com o filho, ao perceber que o rendimento escolar está 

abaixo da média. Sofre ao ser chamado à escola para ouvir de coordenadores que o 

filho não está acompanhando o nível da turma ou que o rendimento em determinadas 

disciplinas precisa de apoio extraescolar. Porque, ainda, a melhor receita para reverter o 
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quadro das dificuldades de aprendizagem é o relacionamento entre a escola e a família, 

antes de buscar ajuda profissional fora da escola. 

 São diversas as causas que provocam as dificuldades de aprendizagem, e uma 

que deve levar em consideração são as questões emocionais as quais afetam as 

crianças que as levam a uma ruptura com a escola, com a família, com amigos que 

podem ser ocasionados por falecimento em família, separação, nascimento de um 

irmão, problemas com drogas, assaltos, brigas com colegas, incompatibilidade com a 

proposta pedagógica da escola. Tudo isso tira o foco da criança de tudo o que ela mais 

gosta. Às vezes o problema pode estar acontecendo em casa, por exemplo, os pais 

trabalham e passam o dia todo fora, e a criança se sente sozinha e, para chamar 

atenção, deixa de lado os estudos, sente-se desmotivada exigindo nada mais que a 

atenção dos pais. 

Para Goméz e Terán ( 2009, p. 95) dificuldade de aprendizagem: 

 

É a criança que não consegue aprender com os métodos com os quais 
aprende a maioria das crianças, apesar de ter as bases intelectuais 
apropriadas para a aprendizagem. Seu rendimento escolar está abaixo 
de suas capacidades. Os problemas específicos de aprendizagem não 
são resultados de: falta de capacidades intelectuais, déficits sensoriais 
primários, privação cultural, falta de continuidade na assistência às 
aulas ou mudanças frequentes de escola, problemas emocionais ou 
instrução inadequada. No entanto, estas condições podem acompanhar 
desencadear ou inclusive agravar um problema nas áreas de 
aprendizagem. Em alguns casos são encontrados indicadores 
neurológicos que podem ser à base de um problema de aprendizagem. 
 

Enquanto o termo Transtorno de Aprendizagem segundo Goméz e Terán (entre 

2009, p. 93):  

 

É descrito como um transtorno neurobiológico pelo qual o cérebro 
humano funciona ou é estruturado de maneira diferente. Estas 
diferenças interferem na capacidade de pensar ou recordar. Os 
transtornos de aprendizagem podem afetar a habilidade da pessoa 
para falar, escutar, ler, escrever, soletrar, raciocinar, recordar, organizar 
a informação ou aprender matemática. Os transtornos de 
aprendizagem não devem confundidos com outras deficiências como o 
atraso mental, o autismo, a surdez, a cegueira ou os transtornos de 
comportamento. Nenhuma dessas deficiências constitui um transtorno 
de aprendizagem. Tampouco deve ser confundido com a falta de 
oportunidades educativas como mudanças frequentes de escolas ou 
falta da assistência às aulas.  
 

Existem muitos fatores que devem ser considerados no diagnóstico de 

problemas de aprendizagem. Os fatores orgânicos que estão relacionados com o 

funcionamento anatômico, como o funcionamento auditivo e visual. Os fatores 

específicos que estão relacionados a transtorno na área motora. Não existe 
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comprovação que tenha origem orgânica. Manifesta-se na linguagem, na leitura e na 

escrita. E os fatores emocionais, referem-se às relações familiares. Se o contexto 

familiar, em que a criança se desenvolve, contribui de forma favorável para assegurar o 

aprendizado escolar com êxito.  

Sobre os fatores ambientais, Goméz e Terán (2009, p.103) colocam que “os pais 

e os professores podem possuir a informação, porém a sua função não é transmiti-la, 

mas sim propiciar ferramentas e o espaço adequado para que a construção do 

conhecimento seja possível”.  

 Goméz e Terán (2009, p. 105) classificam as dificuldades de 

aprendizagem “conforme a sua origem, manifestações, áreas envolvidas, momento 

evolutivo, déficit cognitivo, dificuldades no âmbito escolar, etc. Considera-se importante 

levá-las em consideração para ter uma visão mais ampla e poder abordá-las de 

diferentes pontos de vista”. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (apud SILVA, 2009) 

 
As classificações de uso universal, como a CID-10 (Classificação Estatística 
Internacional de Doenças) e DSM-IV (Manual de Diagnóstico das Estatísticas das 
Perturbações Mentais). 
A CID-10 denomina essa situação, predominantemente no capítulo intitulado 
Transtorno do Desenvolvimento das Habilidades Escolares, descrevendo-os como 
“transtornos, nos quais as modalidades habituais de aprendizado estão alteradas 
desde as primeiras etapas do desenvolvimento. O comprometimento não é somente 
a consequência da falta de oportunidade de aprendizagem ou de um retardo mental, 
e ele não é devido a um traumatismo ou doença cerebrais” (ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DE SAÚDE, 1993, p. 52). 

 

De acordo com American Psychiatric Association (apud SILVA, 2009): 

 

O DSM-IV [...] “Os transtornos de aprendizagem são diagnosticados quando os 
resultados do indivíduo em testes padronizados e individualmente administrados de 
leitura, matemática ou expressão escrita estão substancialmente abaixo do 
esperado por sua idade, escolarização e nível de inteligência”. (AMERICAN 
PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1994, p. 47) 

  

Os dois manuais CID - 10 e DSM -IV apresentam, basicamente, os mesmos 

tipos de transtornos de aprendizagem, conforme relatam Goméz e Terán (2009): 

Transtorno de Leitura – É um transtorno conhecido pela dificuldade na leitura, 

interfere, significativamente, na vida pessoal e escolar. 

Transtorno de Cálculo – As atividades que exigem raciocínio lógico são afetadas e 

interferem também na vida cotidiana e no rendimento escolar. 

Transtorno de expressão escrita – Apresentam dificuldade de escrever textos, frases, 

ou seja, transtorno na ortografia. 

Transtorno da aprendizagem não especificado. 
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Gomes e Terán (entre 2005 e 2009, p. 106) explicitam que: 

 
Esta categoria inclui transtorno da aprendizagem que não cumprem os 
critérios de qualquer transtorno da aprendizagem específico. Esta 
categoria pode referir-se à deficiência observadas nas três áreas 
(leitura, cálculo e expressão escrita) que interfiram significativamente 
no rendimento acadêmico embora o rendimento nos testes que avaliam 
cada uma dessas habilidades individuais não se situe substancialmente 
abaixo do esperado considerando a idade cronológica da pessoa, seu 
coeficiente de inteligência avaliada e o ensino próprio da sua idade.  
 

Estes autores comentam que o CID 10 - apresenta “Transtornos específicos do 

desenvolvimento da aprendizagem escolar, compreendendo os transtornos nos quais 

desde os primeiros estágios de desenvolvimento estão deterioradas as formas normais 

de aprendizagem” (2009, p.107). O que não significa falta de oportunidade de aprender 

ou decorrente de alguma doença adquirida. Estes transtornos geralmente acontecem 

associados a outras síndromes, tais como déficit de atenção ou transtornos no 

desenvolvimento da fala e da escrita.  

Transtorno específico da leitura para Goméz e Terán (2009, p.107) significa: 

 
Déficit específico do desenvolvimento da capacidade de ler que não é 
explicado pelo nível intelectual, por problemas de acuidade visual ou 
por uma escolarização inadequada. Podem ser afetadas a capacidade 
de compreensão da leitura, o reconhecimento de palavras lidas, a 
capacidade de ler em voz alta e em atividades que exigem leitura.  
 

Já o Transtorno específico da ortografia se caracteriza pelo déficit no domínio da 

ortografia. E o Transtorno específico do cálculo caracteriza-se por uma alteração na 

capacidade de aprender aritmética. O transtorno misto do desenvolvimento da 

aprendizagem escolar para Goméz e Terán (2009, p.108) “Estão alterados de um modo 

significativo, tanto o rendimento matemático como o da leitura ou ortografia e no qual a 

inteligência geral está dentro da classe normal e não está presente um mau ensino 

escolar”. 

Outro transtorno do desenvolvimento da aprendizagem escolar inclui o transtorno 

do desenvolvimento da expressão escrita. 

Transtorno do desenvolvimento da aprendizagem escolar sem especificação: 

caracteriza-se pela dificuldade marcante na aprendizagem, mas que não está associada 

a um problema mental, nem visual ou falta de escolarização. 
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O PAPEL DA FAMILIA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM: QUESTÕES ATUAIS. 

 

Hoje, com os novos modelos que são atribuídos à família e com as mudanças 

nas configurações, cabe lembrar que é na família que acontece o processo de 

construção da identidade da criança, onde se aprofunda os vínculos humanos, onde se 

inicia o processo de aprendizagem, que são decisivos no processo de socialização e 

educação. 

Segundo Cesarini e Ramos (2007 p. 184), 

 
A família não é somente o berço e a base da sociedade futura, mas é o 
centro da vida social. A educação bem-sucedida serve de apoio à 
criatividade e ao comportamento produtivo escolar. [...] é responsável 
pelo processo de amadurecimento psíquico e proporciona uma 
sustentação necessária à individuação.  
 

Sendo assim, se percebe que a família estruturada emocionalmente serve de 

base, de sustentação para os filhos se orientarem. Um ambiente familiar saudável, 

seguro, estável, onde as relações de afeto e compreensão são estimuladas no sentido 

de favorecer o processo de maturidade.  

Isto leva a afirmar que as relações familiares nos tempos atuais, apesar de 

demandar tempo e disponibilidade, são indispensáveis para que os filhos aprendam a 

lidar com sucessos e frustrações ao longo da vida. O contrário também acontece em 

famílias que tornam o ambiente desfavorável para prática das relações, provocado pela 

falta de limites, regras, falta de relacionamento confiável, provocando desajustamento 

entre os seus membros. 

A questão dos limites ou permissividade são dois fatores fundamentais no 

processo de ensino e aprendizagem nos tempos atuais. Os pais precisam ter limites 

para poder transmiti-los aos seus filhos.  A tarefa de educar se inicia pelos pais, com a 

extensão na escola. Mas, para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem, é 

necessário que a família e a escola participem mutuamente.  

Para Osório (2002, p. 11), existe nos dias atuais: 

  
Uma preocupação generalizada com o destino das estruturas familiares 
tradicionais teme-se por sua falência na função de normatizar as 
transformações sociais em curso e questiona-se sua possibilidade de 
adaptar-se ao ritmo frenético do progresso tecnológico que monitora o 
advento deste milênio. Isso nada mais é do que a confirmação indireta 
de que a família continua sendo percebida como viga mestra de 
qualquer realinhamento no processo evolutivo do ser humano. Por isso 
me parece lícito afirmar, parodiando Lavoisier, que “na família nada se 
perde, nada se cria, tudo se transforma. ”. 
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Não se pode esquecer que a tarefa de educar se inicia pelos pais, mas com a 

extensão na escola e que, para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem, é 

necessário que a família e a escola participem mutuamente. Quando a família e a 

escola mantêm boas relações, as condições para um melhor aprendizado e 

desenvolvimento da criança podem ser maximizadas. Mas é sabido que a escola, hoje, 

muitas vezes ainda não está preparada para lidar com o envolvimento familiar. O 

processo de ensino e aprendizagem de crianças deve ser debatido e construído com a 

família, a sociedade e a escola. 

Nos dias de hoje, o desafio de educar é muito complexo. Muitos pais não se 

sentem seguros diante de certas atitudes dos filhos, como: violência desmedida, uso e 

abuso de drogas, arriscando-se a serem contaminados pelo vírus da AIDS, confundindo 

os pais, que se veem perdidos sem saber como administrar as inseguranças e 

ansiedades dos filhos, porque nem os próprios pais encontram soluções para os seus 

próprios questionamentos, indo muitas vezes procurar respaldo terapêutico. Isso porque 

os pais educam seus filhos a partir de seus valores, seus princípios, desejando para 

eles um modo de vida compatível com a ideologia vivenciada por sua família. 

Compreende-se que para poder educar satisfatoriamente os filhos, é essencial que os 

pais eduquem a si mesmos. Tal como acontece com a educação das crianças, a dos 

pais é também processo permanente que exige dedicação e esforço. (SCHETTINI, 

2009). 

As famílias devem ser um verdadeiro apoio para os filhos. O apoio emocional 

para a criança com dificuldades na aprendizagem. Porque essas crianças se sentem 

frustradas frequentemente, sobretudo na escola; a família deve ser um apoio constante 

que a ajude a manejar e superar essas crises. 

       A família deve sempre estar procurando novas formas de ajuda-las a 

potencializar as habilidades, que de certa forma ajuda a compensar suas dificuldades. 

 

DIAGNÓSTICANDO AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E BUSCANDO 

SOLUÇÕES. 

 

Um dos maiores desafios sociais que a educação do século XXI têm é a 

integração e socialização das crianças com problemas de aprendizagem. 

Para muitos alunos, as dificuldades de aprendizagem nas diferentes fases de 

desenvolvimento (infância, adolescência e vida adulta) ocorrem pelo fato de alguns 

professores não conseguirem dominar suas práticas pedagógicas em sala de aula, 

devido às muitas dificuldades do processo. 
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Dessa forma, para pais que enfrentam problemas de aprendizagem com alguns 

de seus filhos também é colocada essa difícil tarefa que é diagnosticar o transtorno ou a 

dificuldade de aprendizagem. As habilidades afetadas com maior frequência são: leitura, 

processamento auditivo, desenvolvimento da fala, raciocínio lógico. Além de envolver 

aspectos como questões sociais, biológicas e cognitivas. 

Não é fácil detectar quando uma criança tem problemas de aprendizagem, 

porém existe uma série de indicadores que os especialistas utilizam para detectá-los. É 

mais provável identificá-los no ensino fundamental. Se uma criança apresenta 

dificuldades na aprendizagem, então surge o alerta entre pais e professores de 

considerarem qual a melhor forma de diagnosticar e tratar o problema. É essencial que 

o diagnóstico seja feito o quanto antes, uma vez que há consequências a longo prazo. 

   Nos últimos anos, a identificação precoce dos transtornos de 

aprendizagem tem se tornado cada vez mais frequentes. Isso se deve a incessante 

busca por novas avaliações e metodologias de reabilitação, favorecendo o avanço no 

diagnóstico de quem apresenta alterações de leitura e escrita. 

 Quando a Escola oferece uma metodologia de diagnóstico precoce de 

aprendizagem, é possível criar uma estruturação de atendimento e apoio com o objetivo 

de suprir as necessidades e desenvolver estratégias compensatórias para os alunos 

com problemas de aprendizagem. 

 Os problemas de aprendizagem são complexos e, portanto, devem ser 

abordados por profissionais especializados. Detectar as diferentes causas que estão por 

detrás desta problemática é tarefa que compete aos profissionais tais como 

psicopedagogos, psicólogos, pediatras, neuropsicólogos e neurologistas. 

 Dependendo da dificuldade da aprendizagem cabe aos pais buscarem 

ajuda especifica e especializada com a orientação da escola. Todos estes profissionais 

têm a responsabilidade de orientar professores e pais sobre a forma como podem 

contribuir.  

 Uma criança com dificuldade de aprendizagem pode apresentar déficits 

de percepção visual, auditiva influenciando na capacidade de responder, na sua 

capacidade de análise e síntese. 

 As condições do ambiente familiar é um fator determinante no surgimento 

de dificuldades na aprendizagem, desde a falta de incentivo à leitura, pais ausentes a 

maior parte do dia, crianças sem controle em casa, ou seja, são muitos os fatores que 

influenciam sobre o rendimento da aprendizagem da criança. 

 Os fatores emocionais podem influenciar do desenvolvimento de 

aprendizagem da criança. É necessário que no momento de começar a aprender a ler e 
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escrever a criança apresente características que sinalizam para o êxito da 

aprendizagem. 

 A criança deve ser curiosa, ter um certo grau de independência, ser 

responsável, seguir instruções. Se alguma criança não apresentar algumas destas 

características não necessariamente não vão aprender, porém terão mais dificuldades 

nas várias fases do processo de aprendizagem. 

 A escola como construtora e disseminadora do saber sistematizado, há 

bastante tempo é palco de contradições frente aos desafios que lhes são impostas. As 

escolas públicas são as que mais passam por problemas desde a falta de estruturas 

físicas deficitárias, professores qualificados, outros não, porém passam por 

desestímulos por carência de um respaldo que lhe ofereça condições de lecionar com 

dignidade. Os alunos que frequentam a escola e largam o curso por diversas razões 

familiar, cultural, social. Contribuindo para os níveis de evasão sejam cada vez mais 

crescentes. 

Ao analisamos a realidade educacional brasileira nos deparamos com a 
centralidade e necessidade do tema. Segundo Proença (2004) o 
fracasso da educação escolar no Brasil é fato incontestável. Embora a 
partir da década de 80 tenhamos presenciado o aumento de oferta de 
vagas nas escolas públicas, os índices relativos à qualidade do ensino 
oferecido à população não são alentadores. Para a autora, a 
precariedade do sistema de ensino denota uma enorme contradição 
com a posição mundial ocupada pelo Brasil, como um dos países de 
maior destaque quanto a sua produção econômica (NUNES; SILVEIRA, 
2009, p.173-174) 
 

Esses relatos acima citados levam os professores a diagnosticarem 

equivocadamente os alunos como tendo dificuldades de aprendizagem, sem considerar 

os demais elementos que envolvem o contexto educacional brasileiro. 

Nesse sentido, é preciso explicitar mais uma vez o conceito de dificuldade de 

aprendizagem diferenciando do fracasso escolar. A dificuldade de aprendizagem 

envolve um conjunto de transtornos que se seguem: Dislexia- déficit na compreensão da 

leitura; Dislalia- dificuldades na articulação, omissões ou trocas de fonemas, Disfasia- 

dificuldade nas habilidades da escrita, Disgrafia- envolve erros na pontuação, 

estruturação da escrita, Discauculia - envolve dificuldades matemáticas, Transtorno do 

déficit de atenção e Hiperativida (TDAH) – Dificuldade em crianças e adolescentes em 

manter a atenção e controlar impulsos. 

Todas essas dificuldades exigem um diagnóstico preciso, abrangente realizado 

por profissionais especializados. 

Uma reflexão aprofundada sobre o assunto é fundamental envolvendo todos os 

profissionais que atual no âmbito educacional. Somente assim será possível contribuir 
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para a superação de preconceitos, estigmas. Se faz necessário mudanças profundas no 

sistema educacional brasileiro, implementando práticas educacionais que formem 

cidadãos críticos e com visão de que a educação é transformadora e impulsionadora da 

prática de liberdade e exercício da cidadania. 

 

CONCLUSÃO 

 

Após esse estudo, pode-se inferir que a família tem um papel importante no 

desenvolvimento integral da criança, pois é nela onde acontece a aprendizagem básica, 

que vai desde o nascimento até a fase adulta, influenciando nos fatores orgânicos, 

cognitivos e afetivos, comprovando, assim, que os efeitos dessa relação serão 

duradouros.   

Outro ponto que ficou claro é que cada família tem sua especificidade, sua 

cultura, seu padrão de aprendizagem, e que isso vai determinar o modo como o grupo 

familiar estabelece seus vínculos consigo mesmo e com o conhecimento, lembrando 

que esses fatores estão em constante transformação. Daí a razão dos pais buscarem 

novas aprendizagens para a educação dos filhos. 

 Quanto a importância da família no processo de ensino e aprendizagem 

da criança da educação infantil fica evidenciado que o centro deste mundo continua a 

ser ocupado pela mãe, que a criança ainda não tem maturidade para formar conceitos e 

sentir emoções abstratas. Toda mudança que ocorre nesta etapa é consequência do 

convívio familiar, da educação pautada dentro de limites, sem excessos e os desvios 

orientados para vivenciar novas experiências, formar novas amizades.  

A questão da estrutura familiar e o processo de aprendizagem são assuntos 

amplamente debatidos e disseminados tanto na literatura brasileira como na 

estrangeira. Porém, os problemas vão além do que está posto e veiculado sobre os 

temas. Existe uma distância entre a teoria e a prática para que os problemas 

relacionados com o contexto familiar, contexto social, sistema educacional e o processo 

de aprendizagem sejam resolvidos. 

A família tem um papel preponderante na vida de uma pessoa, pois é nela onde 

acontece a aprendizagem básica. A criança, ao nascer, recebe os cuidados 

necessários, carinho e atenção, e se sente amada e respeitada. Os efeitos dessa 

relação serão duradouros, influenciando nos fatores orgânicos, cognitivos e afetivos. Já 

com crianças privadas de cuidados essenciais acontece o contrário, os efeitos dessa 

falta comprometerão todo o seu desenvolvimento, porque o processo de aprendizagem 

de uma criança começa bem antes da sua entrada na escola. 
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Podendo-se afirmar que a família é o ponto de partida para a criança 

desenvolver-se, observando que existem diferentes modalidades de formação familiar. 

As que impulsionam bem o desenvolvimento dos filhos e as que causam problemas 

dificultando os processos de aprendizagem.  

Portanto, os padrões culturais pré-definidos são introduzidos na criança pela 

família a fim de que ela atue na sociedade. É através da família que ela adquire suas 

primeiras experiências educativas, aprende a conhecer as normas sociais em diferentes 

circunstâncias. Desta forma, o processo ensino-aprendizagem sofre influência das 

condições socioculturais dos alunos, incluindo a dinâmica familiar. 

A escola é o segundo espaço onde a criança interage e acontece a 

aprendizagem, por isso, tanto a família como as escolas têm como objetivo comum 

preparar as crianças para o mundo, ou seja, prepará-las para conviver em sociedade. 

No entanto, cada família tem suas particularidades, que são diferentes da escola, mas 

ambas precisam uma da outra, porque essas duas instituições tem o papel de 

desenvolver a sociabilidade, a afetividade, o bem-estar dos indivíduos e o seu processo 

de aprendizagem. 
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