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Resumo: As dificuldades de aprendizagem podem ser originadas por várias 

causas, entre as quais, podemos citar o ambiente em que a criança vive na sua 

relação familiar, o ambiente escolar, a relação professor-aluno, a metodologia 

de ensino, entre outras. Todas essas barreiras tendem a dificultar a 

compreensão do aluno no processo de aprendizagem e geram sérios 

problemas no seu desenvolvimento intelectual, na falta de atenção, e 

principalmente, no seu desenvolvimento pessoal e intelectual contribuindo para 

a evasão escolar. Segundo o Ministério da Educação – MEC, no ano de 2017 

houve uma redução no números de alunos matriculados nas instituições de 

educação básica, mostrando assim muitas das dificuldades de permanência 

dos alunos nas escolas. Com isso, o objetivo da pesquisa é investigar as 

dificuldades no processo de ensino e aprendizagem na educação básica e 

avaliar o papel do professor. A metodologia adota a pesquisa bibliográfica e 

baseia-se como referencial teórico Libâneo (2015), Freire (1996), Piaget (2007) 

e Vygotsky (2012). Considera-se que para este estudo, o resultado esperado 

será compreender o papel do professor, a partir da relação professor e aluno e 

os processos de ensino-aprendizagem. Além de, buscar compreender as 

principais causas ou dificuldades de aprendizagem na educação básica, e a 

evasão no ambiente da Escola Pública. Com tudo que foi apresentado neste 

resumo almejamos obter um resultado satisfatório quando a pesquisa vir a ser 

realizada. 
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