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As Dificuldades Afetam todos os Aspetos da Vida 
 

Um Cenário sobre Dificuldades de Aprendizagem 

 

Descrição da situação 

A Şerife nasceu numa zona rural. Ela tem muitos problemas devido às suas condições sociais e 

económicas. Também tem problemas familiares. A mãe da Şerife faleceu quando ela nasceu. Tem 

quatro irmãos. Dois dos seus irmãos são deficientes visuais. Ela toma conta dos irmãos invisuais, 

exceto no horário das aulas. A Şerife vive em Kayseri e foi para a escola básica de Salur. A Serife 

tem 10 anos de idade e continua no terceiro ano, mas falhou um ano letivo. 

A Şerife, que tem aulas numa turma com vários níveis de escolaridade, tem muitos problemas de 

adaptação com os seus colegas. As turmas de vários níveis são turmas das áreas rurais em que 

muitas crianças, de diferentes idades e diferentes anos, têm aulas na mesma sala de aula. Ela 

teve problemas com as aulas e com os seus colegas desde o princípio da sua vida escolar. Os 

especialistas que trabalham no aconselhamento e centro de investigação decidiram que ela tem 

um ligeiro défice cognitivo. 

 

Atitude e comportamento do aluno protagonista 

Ela tem muitos problemas de adaptação com os seus colegas e tem problemas com as más 

notas. A Şerife tem alguns comportamentos específicos que são incompatíveis com o ambiente de 

sala de aula e alguns comportamentos inadequados para com os seus colegas. Ela quer desistir 

da escola. 

 

Atitude e comportamento dos colegas de turma 

No início, o professor não percebeu os comportamentos estranhos da Şerife na turma. Mais tarde, 

começou a perceber os seus problemas, dia após dia. O professor decidiu encaminhar a Şerife 

para o aconselhamento e para um centro de investigação, de modo a fazer um plano educativo 

individual; o professor tentou obter permissão do pai. O professor da turma também não tem 

experiência suficiente para a implementação deste plano individual na sala de aula. Como 

resultado disto, a Şerife não poderia ser completamente incluída no plano educativo individual que 

estava preparado para ela. 

 

Atitude e comportamento dos professores 

Em relação ao comportamento do aluno, os professores pensam ativar estratégias comuns e 

homogéneas, mas nem sempre isto é possível. O conselho de turma, através do diretor de turma, 

pode apenas recomendar conhecer melhor os principais aspetos da situação. Os professores 

tentam também envolver, nesta etapa de identificação, os diferentes intervenientes, o diretor e os 

assistentes sociais, mas nem sempre é possível, por dificuldades de diálogo entre os diferentes 

intervenientes e pela falta de recursos financeiros e humanos. 

Os professores não estão completamente cientes destas ações, muitas vezes só têm notícias 

através dos poucos colegas que não estão envolvidos nestas ações e as dificuldades de relação 

são muitas.  
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Atitude e comportamento dos pais 

O pai dela não aceitou os resultados dos testes. Não conseguia acreditar que ela era uma criança 

com uma ligeira deficiência intelectual. O pai ignorou as suas necessidades especiais. Não 

aceitou fazer um esforço pela sua filha. 

 

Atitude e comportamento do diretor da escola 

O diretor da escola soube do problema da Şerife, através do seu professor, mas não se 

concentrou neste assunto. Apenas disse ao professor para ir ao aconselhamento e centro de 

investigação. Ele abordou esta questão de uma forma negligente. Não falou com a Şerife acerca 

dos seus problemas e não tentou perceber a situação real e a origem dos seus problemas. 

Também não tentou reunir-se com a família da Şerife para entender as razões dos seus 

problemas, nas aulas e com os colegas.  

 

Atitude e comportamento de outros intervenientes 

Os parentes da Şerife não fizeram nada. Depois de a sua mãe falecer, não mostraram interesse 

pela vida e necessidades da Şerife. Apenas o tio ajudou o pai nas necessidades escolares das 

crianças. Quando souberam do ligeiro défice cognitivo da Şerife, afastaram-se dela e não fizeram 

um esforço para eliminar o problema.  

Por outro lado, não existem muitos outros serviços sociais nas áreas rurais e não havia muitas 

iniciativas sociais para ajudar a situação económica e social da Şerife. Se ela estivesse numa 

cidade grande, talvez tivesse recebido algum apoio social e económico, de algumas pessoas ou 

associações, mas nas zonas rurais tais possibilidades são bastante limitadas.  


