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RESUMO
O presente artigo aborda as discussões sobre o contexto educacional e as possibilidades divergentes que vêm sendo
referenciadas quando se busca estruturar uma análise da inclusão escolar e o processo de ensino e aprendizagem dos
alunos no ensino regular. A temática “transtorno e dificuldade de aprendizagem” destaca um espaço singular no contexto
do  ensino  regular,  e  por  isso  é  foco  desta  pesquisa.  Com  o  objetivo  de  investigar  as  relações  presentes  no
reconhecimento de transtorno e dificuldade de aprendizagem no contexto escolar, buscou-se uma revisão de literatura,
com a proposta e reconhecer os conceitos de transtorno e dificuldade de aprendizagem e suas aproximações com o
processo de ensino e aprendizagem do aluno. Notou-se com esta pesquisa que o espaço sala de aula e o conhecimento
que o professor possui são meios de influência para o incentivo e estimulo da e na aprendizagem do aluno, bem como, a
distinção entre  o que é uma dificuldade de aprendizagem e um transtorno de aprendizagem, para a promoção de
métodos e ações pedagógicas significativas ao processo de desenvolvimento e de aprendizagem do aluno.

PALAVRAS-CHAVE: Dificuldade  de  Aprendizagem;  Transtorno  de Aprendizagem;  Inclusão  Escolar;  Aprendizagem;
Escola. 

1 INTRODUÇÃO

No  contexto  educacional  a  abordagem  sobre  a  temática  “transtorno  e  dificuldade  de
aprendizagem” refere-se a uma explicitação da compreensão de que os alunos não se desenvolvem
igualmente,  e  não  possuem um perfil  homogêneo  na  performance da  aprendizagem e  do  seu
desenvolvimento, mesmo havendo um grupo etário ou uma similaridade no conteúdo e na didática
aplicada para a promoção da aprendizagem em espaço escolar (COBO e MORAVEC, 2011; COLL,
PALÁCIOS, MARCHESI, 2004; TAVEIRA, 2013).

Nesse  contexto  descritivo,  nota-se  que,  a  ação  de  reconhecer  os  transtornos  ou  as
dificuldades de aprendizagem comporta uma possibilidade de evidenciar no contexto social, quer
pela formação do profissional da educação, quer pela abordagem voltada a família e ao espaço
escolar que pertence o aluno, a relação com o ritmo de aprendizagem diferenciado. Isto porque o
processo  de  aprendizagem  de  um  indivíduo  reporta  a  uma  educação  integral  e  referente  ao
desenvolvimento cognitivo, motor, emocional e social do indivíduo (COLL, PALÁCIOS, MARCHESI,
2004; RODRIGUES, ASSMAR, JABLONSKI, 2016).

Entretanto Martins (2011) descreve que a escola não foi pensada e nem planejada para lidar
com essa diversidade e esse processo de desenvolvimento integral, e sim para a concepção de uma
padronização, com fins educativos esperados para alunos dentro da “normalidade”. Desta forma,
vem excluindo todos os que estão fora dessa normalidade, por esperarem do processo de ensino e
aprendizagem respostas dentro da proposta de média dos alunos. 

Essa incompreensão do espaço da sala de aula como meio de inserção da diversidade, pode
ser um marco para o não (re)conhecimento das especificidades dos alunos e uma barreira para o
reconhecimento da necessidade de uma educação inclusiva ou de um aluno com transtorno ou
dificuldade de aprendizagem (BAHIA e OLIVEIRA, 2013, COLL, PALÁCIOS, MARCHESI, 2004).

Define-se para este estudo a concepção de que a dificuldade de aprendizagem é um conceito
que se refere a uma desordem ou disfunção no processo de aprendizagem, em que as causas
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podem estar relacionadas com o indivíduo e os conteúdos escolares,  com o professor,  com as
metodologias,  o  ambiente  físico  e  social  da  escola  (BARBOSA,  2015).  E  que  o  transtorno  de
aprendizagem tem relação  com o  processo  de  neurodesenvolvimento  do  indivíduo,  tendo  uma
origem biológica associada a manifestações comportamentais (NASCIMENTO, 2014).

A partir dessa conceitualização dos dois temas em foco, neste artigo, é possível notar que
para  o  profissional  da  educação  é  importante  reconhecer  a  diferença  entre  o  transtorno  e  a
dificuldade  de  aprendizagem,  como  um  meio  de  formar  ações  pedagógicas  voltadas  as
necessidades do aluno, e proporcionando uma abordagem pedagógica envolvida na perspectiva da
educação inclusiva.

Conforme descrevem Batista, Caiado e Jesus (2008) a ação de inclusão exige um profissional
da educação disposto a compreender as diferenças de ritmo e estilo de aprendizagem, bem como,
um  (re)conhecimento  da  heterogeneidade  em  sala  de  aula,  e  do  modo  como  cada  aluno  se
desenvolve e produz suas compreensões, revigorando a ideia de pluralidade em sala de aula, e a
aceitação de uma abordagem pedagógica voltada para o incentivo da aprendizagem.

Para Bahia e Oliveira (2013) a sala de aula é um espaço que possibilita, incentiva e promove
para  que  o  profissional  da  educação  reconheça  o  indivíduo  social  que  pertence  ao  processo
educacional, desde que se coloque em uma disposição de reconhecer as diferenças, percepcionar
as singularidades e propor um processo de ensino e aprendizagem baseado na diversidade.

Desse modo busca-se neste artigo abordar uma discussão conceitual sobre o que são os
transtornos e as dificuldades de aprendizagem e como formar e informar docentes e comunidade
escolar das diferenças e especificidades desses alunos se faz presente no espaço sala de aula e no
seu  desenvolvimento  integral.  Definiu-se  como  objetivo  investigar  as  relações  presentes  no
reconhecimento de transtorno e dificuldade de aprendizagem no contexto escolar, por meio de uma
revisão de literatura.

2 TRANSTORNO E DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM: O APRENDER

Tais  conceituações  têm  direcionado  o  trabalho  do  professor  dentro  da  sala  de  aula.  A
necessidade de  compreender  tais  significados esclarece  para  o  educador  o  caminho  que  deve
percorrer para alcançar o objetivo de ensino. Muitas teorias têm trazido contribuições significativas e
dentre elas, destacam-se: Comportamentalismo, Cognitivismo, Humanismo e Teoria Sócio-Histórica
(CAMPOS, 2013).

Segundo a autora, dentro da teoria comportamentalista o foco principal é fazer com que o
aluno  responda  corretamente  de  acordo  com  o  estímulo  externo,  ou  seja,  aprender  é  mudar
comportamento.  Para  a  teoria  cognitivista,  a  aprendizagem acontece  a  partir  da  construção  do
conhecimento,  quer  dizer,  o  ato  de  conhecer  focando  nos  processos  mentais  como  memória,
compreensão, percepção entre outros. Na perspectiva humanista, o aprender deve estar focado no
aluno em busca do crescimento pessoal. 

Por fim, na teoria sócio histórica, o aprender dever estar baseado no sujeito e no meio que
está inserido, pois são relevantes as questões culturais, sociais e históricas. Por meio do processo
ensino e aprendizagem, o aluno se apropria de valores, ideias, atitudes e vivências e durante sua
experiência receberá influências do que está a sua volta  e influenciará também. A mediação e
interação  neste  processo  se  torna  fundamental  para  aprendizagem.  Desta  forma,  torna-se
importante para o processo ensino e aprendizagem a interação mediada pelo indivíduo. Cada uma
dessas  teorias,  segundo  Campos  (2013)  buscam  trazer  a  compreensão  de  como  acontece  a
aprendizagem  e  quando  não  acontece  a  aprendizagem  e  porque  acontece  “falhas”  dentro  do
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processo. Em busca dessas falhas é que surge a dificuldade de aprendizagem, pois são alunos que
em alguns momentos parecem não aprender.

2.1 TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM

O transtorno  de  aprendizagem explicita  uma das  causas  deles  não  aprenderem como a
maioria dos alunos. No manual de diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais, transtorno de
aprendizagem é:

[...]  um transtorno  do neurodesenvolvimento com uma origem biológica  que é a  base  das
anormalidades  no  nível  cognitivo  as  quais  são  associadas  com  as  manifestações
comportamentais. A origem biológica inclui uma interação de fatores genéticos, epigenéticos e
ambientais que influenciam a capacidade do cérebro para perceber ou processar informações
verbais ou não verbais com eficiência e exatidão. (DSM-V apud NASCIMENTO ,2014, p. 109).

A nomenclatura vai mudando e de acordo com a atual descrição é Transtorno Específico da
Aprendizagem segundo o DSM-5 (2014) e que hoje se encontra na quinta edição. Os transtornos
segundo  o  manual  originam-se  na  infância,  no  início  do  desenvolvimento,  mas  são  percebidos
somente quando a criança entra na escola, já que é na sala de aula que o aluno é estimulado
cognitivamente. “Os distúrbios de aprendizagem são intrínsecos ao indivíduo, sendo ocasionado
devido à disfunção do sistema nervoso central que pode ocorrer durante a vida” (CIASCA, 2003 p.
24).

Os  alunos  com  transtorno  de  aprendizagem,  já  não  são  bons  nas  áreas  que  precisam,
apresentando também dificuldade em leitura, matemática ou escrita. São alunos muito criativos e às
vezes bem talentosos em outras áreas, mas nas áreas mais valorizadas pela sociedade apresentam
dificuldade e então, seu talento passa despercebido (STRICK; SMITH, 2001).

O Transtorno Específico da Aprendizagem é a falta de capacidade individual para perceber ou
processar  informações com eficiência e precisão,  transtorno da leitura (dislexia),  da Matemática
(discalculia), escrita (disgrafia/disortografia) e da aprendizagem sem outra especificação. 

Shaywitz  (2006)  coloca  que  a  origem  da  dislexia  é  neurobiológica  e  caracteriza-se  pelo
reconhecimento da dificuldade que é preciso e necessária para a fluência da palavra,  na signifcação
da habilidade  de decodificação e de soletração. O principal sintoma é a dificuldade em aprender a
ler, acontecem trocas ou omissões de letras, há a inversão de sílabas, sua leitura é lenta, pulando
linhas ao ler um texto, (SHAYWITZ, 2006). Portanto, os disléxicos ouvem e enxergam normalmente,
podendo se destacar em outras áreas como dança, música, artes dentre outras. 

As características dos dislexicos são na expressão oral: dificuldade em selecionar as palavras
adequadas para comunicar (nível oral e escrito); pobreza de vocabulário; elaboram frases curtas e
simples e têm dificuldade na articulação de ideias. Na leitura/escrita: soletração defeituosa (leem
palavra por palavra, sílaba por sílaba, ou reconhecem letras isoladamente sem conseguir ler); na
leitura  silenciosa,  murmuram ou  movimentam os  lábios;  perdem a  linha  de  leitura;  apresentam
problemas de compreensão semântica (na interpretação de textos); revelam dificuldades acentuadas
ao nível da consciência fonológica, isto é, na tomada de consciência de que as palavras faladas e
escritas são constituídas por fonemas; confundem/invertem/substituem letras, sílabas ou palavras;
na  escrita  espontânea  (composições/redações)  mostram  severas  complicações  (dificuldades  na
composição e organização de ideias) (COELHO 2011, p. 05).

Kremer (2011) descreve que a discauculia não é uma doença e sim uma dificuldade cognitiva
na área matemática, um distúrbio neurológico que afeta a habilidade com os números. Pode estar
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associado  a  dislexia.  Ocorre  o  transtorno  em  tudo  que  envolve  número  como,  operações
matemáticas, conceitos matemáticos, fórmulas, sequências numéricas e até a matemática diária. As
dificuldades aparecem em vários níveis como:

Compreensão e memorização de conceitos matemáticos, regras e/ou fórmulas; sequenciação
de números (antecessor e sucessor) ou em dizer qual de dois é o maior; diferenciação de
esquerda/direita e de direções (norte, sul, este, oeste);  compreensão de unidades de medida;
tarefas que impliquem a passagem de tempo (ver  as horas em relógios analógicos);  -  em
tarefas que implicam lidar com dinheiro; resolução de operações matemáticas através de um
problema proposto (podem compreender “3+2=5”, mas incapazes de resolver “A Maria tem três
bolas  e  o  João  tem  duas;  quantas  bolas  têm  no  total?”);  correspondência  um  a
um/correspondência recíproca; conservação de quantidades; utilização do compasso ou até
mesmo da calculadora (reconhecimento dos dígitos e símbolos matemáticos) (COELHO 2011,
p. 12).

Depois  de  ser  abordada  a  dislexia  e  a  discaulia,  é  importante  esclarecer  o  conceito  e
características e diferenças de disgrafia e disortografia.  Coelho (2011, p. 10) conceitua disgrafia
como “uma dificuldade manifestada por um conjunto de erros da escrita que afetam a palavra, mas
não o seu traçado ou grafia”.  As dificuldades segundo a autora se concentram na organização,
estruturação e elaboração dos textos. Também há presença de diversos erros ortográficos. É normal
a criança com disortografia escrever textos pequenos, e sua produção é pobre com utilização errada
na  pontuação  e  muitas  vezes  não  apresenta  motivação  para  escrever.  A  característica  mais
acentuada é o aparecimento de erros ortográficos.

Um transtorno que afeta o traçado da grafia é a disgrafia. O aluno apresenta uma escrita fora
da norma padrão conforme coloca algumas características clássicas como:

Letra  excessivamente  grande  (macrografia)  ou  pequena  (micrografia);  forma  das  letras
irreconhecível  (por vezes distorcem, inclinam ou simplificam tanto as letras que a escrita é
praticamente indecifrável);   traçado exagerado e grosso (que vinca o papel)  ou demasiado
suave  e  imperceptível;  grafismo  trémulo  ou  com  uma  marcada  irregularidade,  originando
variações  nos  tamanhos  dos  grafemas;   escrita  demasiado  rápida  ou  lenta;  espaçamento
irregular das letras ou das palavras, que podem aparecer desligadas, sobrepostas ou ilegíveis
ou, pelo contrário, demasiado juntas; erros e borrões que quase não deixam possibilidade para
a  leitura  da  escrita  (embora  as  crianças  sejam  capazes  de  ler  o  que  escrevem);
desorganização geral na folha/texto (COELHO, 2011, p 11).

2.2 DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM

Barbosa (2015) conceitua dificuldade de aprendizagem a desordem ou disfunção no processo
de aprender. É um termo mais global, onde as causas podem estar relacionadas com o sujeito que
aprende, com os conteúdos escolares, professor, metodologias, com o ambiente físico ou social da
escola.  Ainda podem estar  envolvidos fatores emocionais,  orgânicos,  específicos,  ambientais ou
psíquicos.

Os seres humanos são diferentes em vários aspectos uns dos outros, nas características
físicas, emocionais, habilidades entre outras. Todos apresentam alguma dificuldade em alguma área
ou  conhecimento  no  decorrer  da  vida,  uns  são  bons  em  Português,  mas  não  tão  bons  em
Matemática, outros já são bons em língua estrangeira, mas na educação física não tem coordenação
motora suficiente.

As crianças com dificuldades de aprendizagem apresentam no decorrer de sua vida escolar
em muitos momentos até um esforço para aprender, mas nem sempre conseguem. É uma criança
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desorganizada, se atrapalha na hora de falar, tem uma coordenação descoordenada. Apresentam
muitas vezes problemas de atenção, não têm facilidade de se concentrar (FONSECA, 1995).

Segundo  o  referido  autor,  esses  alunos  se  distraem  com  facilidade  percebendo  outros
estímulos além do que necessário. A percepção fica prejudicada, pois não conseguem identificar,
discriminar  e  interpretar  estímulos.  Emocionalmente  muitas  vezes  são  instáveis,  tendo  pouca
tolerância à frustração. São muitas vezes crianças inseguras e em algumas situações manifestam
ansiedade chegando em certas situações a serem agressivos. Em virtude disso, o vínculo afetivo
com o professor se torna fundamental para fazer-lhe se sentir mais segura na sala de aula. 

Muitas  são  as  causas  das  dificuldades  e  dos  transtornos  de  aprendizagem,  para  alguns
alunos elas advêm de problemas orgânicos e para outras são de problemas externos. É importante e
necessário esclarecê-las para poder identificá-las.

Barbosa (2015, p. 09) descreve que as causas das dificuldades de aprendizagem podem ter
origens  diversas  como,  “neurológicas,  vinda  de  uma  lesão  cerebral,  de  uma  falha  no
desenvolvimento cerebral de um desequilíbrio neuroquímico ou de origem hereditária, ou até de uma
influência ambiental por meio da família ou da escola”.

O  DSM-5  diz  que  “[...]  a  origem  biológica  inclui  uma  interação  de  fatores  genéticos,
epigenéticos e ambientais que influenciam a capacidade do cérebro para perceber ou processar
informações verbais ou não verbais com eficiência e exatidão” (MARTINS, 2014, p.68), ou seja,
indica a origem que a base neurobiológica se associa às manifestações comportamentais, como por
exemplo,  a  dislexia,  o  aluno  pode  ter  um histórico  familiar  sobre  esse  transtorno  e  apresentar
dificuldade na leitura. Apesar de haver uma causa biológica, o ambiente é um fator importantíssimo
no agravamento ou no avanço educacional do aluno.

Em se tratando de lesão cerebral,  temos os acidentes,  hemorragias cerebrais  e tumores,
doenças como encefalite e meningite, entre outras. Os desequilíbrios químicos acontecem quando
as  células  cerebrais,  chamadas  de  neurotransmissores  passa  por  algum  clima  químico
delicadamente equilibrado no cérebro, destacam Strick e Smith (2001),  como por exemplo, uma
intoxicação  com álcool.  Segundo  as  pesquisas,  os  desequilíbrios  químicos  contribuem para  as
dificuldades de aprendizagem que envolvem a atenção, distração e a impulsividade. Isso inclui o
TDHA – Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Crianças com esse transtorno geralmente
são  vistas  como  crianças  que  não  prestam  a  atenção.  São  alunos  inquietos,  impulsivos,
desorganizados, tagarelas e com muita dificuldade em planejar (STRICK e SMITH, 2001).

Os estudos dizem, segundo Strick e Smith (2001), que a hereditariedade é predominante no
desenvolvimento da dificuldade de aprendizagem, pois geralmente descobrem que nas famílias das
crianças com dificuldade de aprendizagem há um alto  índice  de similaridade com a dificuldade
apresentada.  Segundo as autoras,  60% das crianças tinham pais e ou irmãos com os mesmos
problemas. Por fim, em relação as influências ambientais, Strick e Smith (2001) afirmam que as
dificuldades são extremamente agravadas devido à influência do meio em que as crianças estão
inseridas. Enfim, é importante compreender o ambiente tanto familiar e escolar onde está inserido
para compreender melhor a dificuldade de aprendizagem que o aluno apresenta. 

O ambiente familiar, estimulante, encorajador produz alunos abertos para aprender, mesmo
que haja algum problema biológico.  Se dentro deste ambiente houve um incentivo carinhoso, é
provável que o aluno tenha uma visão positiva onde estiver, seja em casa ou na escola. Assim,
essas crianças, buscam encarar suas dificuldades de forma mais leve. Já, os alunos que foram
privados de um ambiente fortalecedor, enfrentam muitos obstáculos mesmo quando não apresentam
tais dificuldades. O processo de ensino e de aprendizagem é mais lento que os outros da sala de
aula.  É fundamental  que na escola,  os  educandos se  deparem com um ambiente  promotor  da
aprendizagem, adequado e cooperativo para que o processo de aprendizagem aconteça da melhor
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forma possível. Dependendo do ambiente escolar, a sua dificuldade pode ser superada ou agravada.
Por isso, é fundamental preparar com capacitações e formações os professores que estarão em sala
para receber esses alunos (STRICK e SMITH, 2001).

Ausência  de  estimulação,  método  de  ensino  inadequado  por  parte  dos  adultos  e  a
imaturidade por parte dos alunos podem promover as dificuldades de aprendizagem. Por isso, em
seguida serão descritas algumas sugestões práticas para os professores realizarem intervenções
em sala de aula.

3 MATERIAL E MÉTODOS

O presente artigo se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica. Investigar a produção de
pesquisas científicas é algo necessário e importante para propiciar aos pesquisadores informações,
orientações e dados significativos para produção de futuras pesquisas. Faz-se necessário e urgente
o esclarecimento científico dos termos, diagnóstico, características do que transtorno e dificuldade
de aprendizagem.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na análise e busca pela compreensão da distinção entre os termos e o próprio diagnóstico
sobre transtorno e dificuldade de aprendizagem se faz possível reconhecer que o espaço sala de
aula tem uma relevância significativa para o desenvolvimento do aluno e para que o transtorno ou a
dificuldade de aprendizagem sejam (re)conhecidos em sala de aula e passem a ser mais do que
meras informações sobre o aluno. Passem a ser um meio de possibilitar ao profissional da educação
estratégias e intervenções pedagógicas para o processo de ensino e de aprendizagem de cada
aluno.

Strick e Smith (2001) colocam em suas pesquisas que manter um diálogo com os pais é um
ingrediente  crucial  para  ajudar  as  crianças.  Receber  instruções  claras  e  precisas  auxilia  muito.
Alunos com dificuldade em memória visual precisam ter à disposição materiais que vão ajudá-los
como tabelas de multiplicação, fórmulas, mapas, etc. Segundo as autoras, os professores podem
utilizar de recursos tecnológicos para a intervenção pedagógica. Um tempo maior para os alunos
com  dificuldades  também  é  importante  ser  oferecido.  Utilizar  estratégias  diferenciadas  para  a
aprendizagem como, por exemplo, um aluno que não tem muita habilidade com letras e números em
atividade em caderno, pode-se oportunizar que ele utilize letras recortadas para serem coladas no
caderno (STRICK; SMITH, 2001).

É preciso observar de acordo com Strick e Smith (2001), se o aluno não está sobrecarregado
com muitas atividades para realizar. O professor deve focar nas instruções e num ritmo mais lento,
tendo como objetivo principal as habilidades mais importante para o sucesso pedagógico. Desta
forma, oportuniza ao indivíduo espaço de construção mais sólida. 

Repensar  o  espaço  de  aprendizagem também e importante  no  momento  de  elaborar  as
estratégias.  Strick  e  Smith  (2001)  descrevem  que  ao  preparar  um  espaço  para  alunos  com
dificuldades de aprendizagem, é importante deixá-lo organizado de modo que seja iluminado e livre
de qualquer coisa que possam distraí-los. Precisa ser um lugar próximo ao facilitador para que ele
possa  ser  supervisionado.  Crie  rotinas  com  esses  alunos,  ensine-os  a  usarem  agendas  e
calendários. As tarefas diárias devem ser divididas por etapas para que eles possam cumprir aos
poucos. 

Cada criança dever ser orientada a descobrir seus estilos preferidos de aprendizagem, isto
porque, existem alunos que aprendem melhor com livros e materiais visuais (fotografias, mapas,
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gráficos, diagramas), outros aprendem melhor ouvindo e falando (discussões, palestras, leitura em
voz alta). Os estilos podem se diferenciar e muito, porém o importante é estar firme no estilo mais
viável  (ALONSO-TAPIA;  PANADERO;  RUIZ,  2014;  STRICK;  CORINNE,  2011;  TAVARES et  al.,
2007).

Os métodos de ensino se distinguem em pensamento abstrato e pensamento concreto, ou
seja, o professor pode utilizar métodos que promovam a reflexão, análise e discussão ou a vivência
e  experimentação  levando  ao  conhecimento  prático  e  aplicável.  Geralmente  os  alunos  com
dificuldade de aprendizagem são pensadores concretos, então deve ser usado no seu processo
ensino e aprendizagem atividades que oportunizem a vivência.

O  mais  importante  de  todo  o  processo  é  a  forma  com  que  professor,  pais  e  equipe
pedagógica  articulam  conteúdos,  aprendizagem,  dificuldade,  relacionamento,  avaliação.  Todos
devem ter um olhar único para esse aluno, comparando-o sempre com ele mesmo em seus avanços
e dificuldades. Juntos focando num mesmo objetivo conseguirão alcançar as metas estabelecidas
dentro da aprendizagem.

Ou ainda, como descrevem alguns autores da área educacional, é preciso que o aluno seja
percebido e reconhecido pelas suas especificidades, pelas suas singularidades, referentes ao seu
estilo de aprendizagem e seu potencial, e não apenas numa busca por reconhecer que há uma falha
ou  uma  dificuldade  em  aprender  (BAHIA;  OLIVEIRA,  2013;  COBO;  MORAVEC,  2011;  COLL,
PALÁCIOS; MARCHESI, 2004; TAVEIRA, 2013).

5 CONCLUSÃO

É importante tanto para a família quanto para a escola que as informações adequadas sobre
os conceitos de dificuldade de aprendizagem e de transtorno de aprendizagem estejam explícitas e
sejam  tanto  conhecidos  como  reconhecidos  no  processo  de  desenvolvimento  de  um  indivíduo
pertencente ao processo educacional. Esse (re)conhecimento é meio de possibilitar e promover os
encaminhamentos adequados tanto na ação de atendimento especializado ao aluno, como para que
as intervenções pedagógicas e as ações didáticas estejam congruentes com as necessidades do
aluno.

Essa percepção permite que a educação inclusiva seja uma projeção realista no ensino e na
aprendizagem que a escola se propõe a realizar, e tem definido nas suas políticas e definições
(BATISTA; CAIADO; JESUSU, 2007).

A dificuldade de aprendizagem segundo Barbosa (2005)  é um termo mais  geral,  pois  as
origens podem estar relacionadas aos diversos campos como conteúdos, educadores, estratégias
metodológicas,  bem  como  no  ambiente  físico  ou  social  da  escola.  O  transtorno  específico  da
aprendizagem é um déficit na capacidade individual para perceber ou processar informações com
eficiência e precisão (STRICK; CORINNE, 2001).

Concluindo, a partir do momento que tanto a família quanto a escola tiverem o conhecimento
correto dos dois conceitos aqui abordados, podem planejar as ações necessárias para buscarem as
intervenções  adequadas,  seja  pela  equipe  pedagógica  ou  por  um  profissional  especializado
procurando tanto um quanto o outro ajudar a criança da melhor maneira possível.
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