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Resumo A instituição escolar, na forma como está organizada, possui uma forma dominante de 

conceber a aprendizagem, desconsiderando outras formas de saber como legítimas de manifestação 

dos processos de ensino-aprendizagem. Nesse contexto insere-se a questão das dificuldades de 

aprendizagem, em que o aluno, por muitas vezes, é negado e responsabilizado por seu fracasso 

escolar. Esse trabalho teve como objetivo compreender de que forma a criança identificada no 

contexto escolar como aluno com dificuldades de aprendizagem, rompeu com esse rótulo passou a 

ser sujeito do seu processo de aprender e foi incluído no contexto escolar. A pesquisa desenvolvida 

no ano de 2012 tratou-se de um estudo de caso de uma criança identificada pela professora com 

dificuldades de aprendizagem que cursava o 2º ano de escolarização em uma escola da rede pública 

de ensino do DF. A partir da Epistemologia qualitativa, que propõe um caráter interpretativo, 

reflexivo, construtivo, singular e dialógico do objeto de estudo, proporcionando desta forma uma 

aproximação entre o pesquisador e o objeto de conhecimento, foram realizados momentos de 

intervenções individuais e coletivas, em sala de aula, fundamentadas na Teoria da subjetividade na 

perspectiva histórico-cultural. Pretende-se discutir os aspectos subjetivos da aprendizagem, na 

dimensão simbólico-emocional, a serem considerados nas atividades pedagógicas, o caráter singular 

do processo de aprender e a compreensão da aprendizagem como prática dialógica. O aluno era 

identificado pela professora com dificuldades de convivência, indisciplinado e muito “reclamão” e 

apresentava problemas em relação ao processo de alfabetização, ainda não reconhecia as letras do 

alfabeto e não escrevia sozinho o pré-nome. As orientações familiares à escola eram bastante 

cautelosas pois devido a problemas de saúde, o aluno era reconhecido como muito frágil e carecia de 

cuidados especiais. A partir das intervenções psicopedagógicas concluiu-se que: 1) Em sala de aula 

o aluno constituiu-se a partir de outra dinâmica de funcionamento, como sujeito do aprender, de forma 

mais ativa, ao questionar, fazer enfrentamentos e se colocar em relação aos processos de ensino-

aprendizagem, isto é houve a produção de novos sentidos subjetivos sobre o aprender; 2) Na escola 

o aluno mudou a forma de relacionar-se com seus pares; 3) A professora mudou sua concepção em 

relação ao aluno, investindo intencionalmente no processo de ensino-aprendizagem. 
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