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RESUMO 
 
Todos os anos, inúmeros alunos são passados para séries seguintes sem ao menos 
saberem reconhecer o sistema alfabético completo ou até mesmo os numerais. Essas 
dificuldades, às vezes, estão ligadas não só ao grande número de alunos por turma 
como também à ação pedagógica em sala de aula. Consequentemente encontramos 
uma aprendizagem nada favorável, o que acaba desencadeando diversos fatores 
relevantes para o ensino
fundamentação são os autores Gurgel (2011), 
Dantas (1992) e Luckesi (2011).Partindo desse contexto, é que surgiu a questão de 
pesquisa: Até onde a prática docente consegue influenciar na aprendizagem do aluno 
e o envolvimento com os alunos
análise da aprendizagem significativa com valorização da diversidade dos 
indivíduos.Como objetivos específicos abordamos os seguintes pontos: Relatar os 
problemas da sala de aula com ênfase na prática docente;analisar como a prática 
docente influência tanto de forma positiva como negativa na aprendizagem do aluno; 
reconhecer que a diversidade dentro da sala de aula vai além da dificuldade de 
aprendizagem e identificar as práticas pedagógicas que valorizam a aprendizagem dos 
alunos.O trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa, estudo de caso, tendo como 
instrumento a entrevista realizada com cinco professores da educação infantil e cinco 
professores do ensino fundamental menor em exercício, que relatam suas 
metodologias trabalhadas em s
alcançados através delas e como trabalham com seus alunos.Alguns desses 
professores conseguem envolver boa parte da turma em suas atividades mesmo com 
alunos atípicos proporcionando uma aprendizagem signifi
esperado de cada aluno. Serão consideradas as hipóteses de que todos os alunos são 
diferentes, por isso, não aprendem de maneira igual, mas respondem ao que se 
espera; que alguns professores possuem dificuldade em lidar com os alunos
necessitam de uma aprendizagem diferenciada, chegando até a deixá
das atividades da turma; que os professores que promovem a empatia e o respeito 
com os alunos conseguem um ambiente mais harmônico e favorável do que os que 
não fazem nada para estimular essa relação; que as instituições devem trabalhar mais 
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Todos os anos, inúmeros alunos são passados para séries seguintes sem ao menos 
saberem reconhecer o sistema alfabético completo ou até mesmo os numerais. Essas 
dificuldades, às vezes, estão ligadas não só ao grande número de alunos por turma 

ação pedagógica em sala de aula. Consequentemente encontramos 
uma aprendizagem nada favorável, o que acaba desencadeando diversos fatores 
relevantes para o ensino-aprendizagem. Os teóricos que embasam essa 
fundamentação são os autores Gurgel (2011), Alexandre (2010), Moreira
Dantas (1992) e Luckesi (2011).Partindo desse contexto, é que surgiu a questão de 
pesquisa: Até onde a prática docente consegue influenciar na aprendizagem do aluno 
e o envolvimento com os alunos.Por conseguinte, apresenta-se como objetivo geral a 
análise da aprendizagem significativa com valorização da diversidade dos 
indivíduos.Como objetivos específicos abordamos os seguintes pontos: Relatar os 
problemas da sala de aula com ênfase na prática docente;analisar como a prática 

ente influência tanto de forma positiva como negativa na aprendizagem do aluno; 
reconhecer que a diversidade dentro da sala de aula vai além da dificuldade de 
aprendizagem e identificar as práticas pedagógicas que valorizam a aprendizagem dos 

se de uma pesquisa qualitativa, estudo de caso, tendo como 
instrumento a entrevista realizada com cinco professores da educação infantil e cinco 
professores do ensino fundamental menor em exercício, que relatam suas 
metodologias trabalhadas em sala como também seus pontos negativos e positivos 
alcançados através delas e como trabalham com seus alunos.Alguns desses 
professores conseguem envolver boa parte da turma em suas atividades mesmo com 
alunos atípicos proporcionando uma aprendizagem significativa dentro do que é 
esperado de cada aluno. Serão consideradas as hipóteses de que todos os alunos são 
diferentes, por isso, não aprendem de maneira igual, mas respondem ao que se 
espera; que alguns professores possuem dificuldade em lidar com os alunos
necessitam de uma aprendizagem diferenciada, chegando até a deixá
das atividades da turma; que os professores que promovem a empatia e o respeito 
com os alunos conseguem um ambiente mais harmônico e favorável do que os que 

para estimular essa relação; que as instituições devem trabalhar mais 
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Todos os anos, inúmeros alunos são passados para séries seguintes sem ao menos 
saberem reconhecer o sistema alfabético completo ou até mesmo os numerais. Essas 
dificuldades, às vezes, estão ligadas não só ao grande número de alunos por turma 

ação pedagógica em sala de aula. Consequentemente encontramos 
uma aprendizagem nada favorável, o que acaba desencadeando diversos fatores 

Os teóricos que embasam essa 
dre (2010), Moreira (2015), 

Dantas (1992) e Luckesi (2011).Partindo desse contexto, é que surgiu a questão de 
pesquisa: Até onde a prática docente consegue influenciar na aprendizagem do aluno 

mo objetivo geral a 
análise da aprendizagem significativa com valorização da diversidade dos 
indivíduos.Como objetivos específicos abordamos os seguintes pontos: Relatar os 
problemas da sala de aula com ênfase na prática docente;analisar como a prática 

ente influência tanto de forma positiva como negativa na aprendizagem do aluno; 
reconhecer que a diversidade dentro da sala de aula vai além da dificuldade de 
aprendizagem e identificar as práticas pedagógicas que valorizam a aprendizagem dos 

se de uma pesquisa qualitativa, estudo de caso, tendo como 
instrumento a entrevista realizada com cinco professores da educação infantil e cinco 
professores do ensino fundamental menor em exercício, que relatam suas 

ala como também seus pontos negativos e positivos 
alcançados através delas e como trabalham com seus alunos.Alguns desses 
professores conseguem envolver boa parte da turma em suas atividades mesmo com 

cativa dentro do que é 
esperado de cada aluno. Serão consideradas as hipóteses de que todos os alunos são 
diferentes, por isso, não aprendem de maneira igual, mas respondem ao que se 
espera; que alguns professores possuem dificuldade em lidar com os alunos que 
necessitam de uma aprendizagem diferenciada, chegando até a deixá-los distantes 
das atividades da turma; que os professores que promovem a empatia e o respeito 
com os alunos conseguem um ambiente mais harmônico e favorável do que os que 

para estimular essa relação; que as instituições devem trabalhar mais  
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com os professores para que esse tipo de coisa não aconteça e proporcionar cursos 
práticos e palestras que potencializem a aprendizagem e envolvimento de todos os 
alunos sem distinções. 
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