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 Apoiar alunos com dificuldades de aprendizagem 

Muitas vezes as dif iculdades de aprendizagem vêm de um bloqueio do aluno/a em 

relação à escola ou aos conhecimentos . Essa reação está frequentemente vinculad a a 

sua autoimagem negat iva como estudante.  

A neurociência comprovou que o cérebro pr ioriza a atenção às ameaças sobre o 

aproveitamento das oportunidades. Entende -se fac i lmente o porquê dessa característ ica 

genética:  as ameaças podem ser letais ,  enquanto as  oportunidades podem voltar a 

aparecer.  Assim sendo, essa caracter íst ica do cérebro  tem um papel importante na 

preservação da espécie.   

O reflexo inato de autopreservação  é universal  e,  logicamente, também acontece em 

sala de aula.  Um aluno/a inseguro e com autoimagem negat iva tende a  se  fechar quando 

aparecem novos conhecimentos a ass imilar ou novas atividades a realizar ,  pois seu 

cérebro as percebe como ameaças simbólicas (passar vergonha porque não sabe 

responder,  por exemplo ) ou reais (nota baixa,  repet ir  do ano, ser objeto de gozação, 

reprimenda dos pais ou responsáveis) .  

Por isso,  um professor /a empático –  um verdadeiro professor/a,  afinal  –  va i  querer 

quebrar esse medo. Uma técnica é propor s i tuações que permitam a esses a lunos/as 

mais frágeis conquistar pequenas vitórias que irão, aos poucos,  mostrando -lhes o seu 

verdadeiro valor.  A isso chamamos de Pedagogia do Sucesso .   

É possível uti l izar  o jornal  nessa perspectiva inclusiva e empática .   

Use seu dire ito de selecionar produções para colocar textos  ou desenhos desses 

alunos/as na pr imeira página  ou com algum outro destaque  (dentro de um 

quadro, por  exemplo) 1.  

Se esses a lunos/as  t iverem capacidade de escrita  reduzida,  encarregue-os de 

produzir os t ítulos do jornal e mencione-os no expediente da publ i cação.   

Lembre a esse respeito que não existe,  a r igor,  um texto melhor do que o outro 

na turma. A noção de qualidade é sempre re lativa ao momento de aprendizagem 

do aluno/a. Pode ser que mesmo tendo escr ito apenas um a frase s imples,  para a 

                                                           
1
 Na pedagogia do jornal escolar,  os alunos/as escolhem os textos que serão publicados . É uma 

estratégia de apropriação , envolvimento e desenvolvimento de competências socioemocionais.  
Todavia,  um combinado prévio estabelece que o professor também pode escolher produções para 
publicar. O professor/a usa de esse direito para incluir produções conforme seus critérios 
pedagógicos.  



capacidade de escrita do aluno no momento esse ser um excelente texto  que 

merece destaque no jornal .  Um bom professor/a não cai  no engano do “melhor da 

classe”.  

Veja outra estratégia  uti l izada pela  professora de Língua Portuguesa  Fát ima Pereira,  

editora do jornal Iracema News ,  6º e 7º anos,  São Roque, SP .  

“Alunos/as com dificuldades de aprendizagem formaram dupla com aluno com melhor rendimento, e 

cada um contribui do seu jeito. Por exemplo, uma aluna com dificuldade na escrita, planejou o texto e 

as questões abordadas, tudo oralmente, e com a ajuda da colega construíram o texto juntas. A aluna 

se sentiu tão importante ao ver a produção do jornal que já está pensando na próxima edição.”  

 

 Apoiar alunos com dificuldades comportamentais  

Os problemas de disc ipl ina são frequentemente provocados pela necessidade de o a luno 

“encontrar seu lugar” .  Sua indisc ipl ina é uma forma de chamar a atenção  e ser 

reconhecido, mesmo sendo por vias tortas.  Podemos usar o jornal  para dar  a esses 

alunos/as outros lugares no grupo e outras maneiras de ganhar destaque.   

Dê a esses estudantes  responsabi l idade s específ icas e s imbolicamente importantes. Por  

exemplo, forme com eles o Grupo de Trabalho dos Títulos do jornal.  Mencione-os no 

expediente 2 da publ icação.   

Também é possível que sejam os “escan eadores”,  os “digitadores”,  os “paginadores” 

(vão escolher em qual página  do jornal será publicada cada produção) ,  os 

“pesquisadores de imagens na internet”  etc.   

Aqui vale também a estratégia mencionada anteriormente, de dar destaque no jornal às 

produções desses alunos/as.  
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 Chama-se de “Expediente” ao espaço do jornal onde  se dão as informações técnicas tais como o 

nome do responsável pela publicação, t iragem, contatos, pessoas que pa rticiparam etc.  

http://www.jornalescolar.org.br/

