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RESUMO 
 
 
O presente trabalho de conclusão de curso apresenta um estudo reflexivo 
sobre o conceito de dislexia e a criação de uma suposta patologia. Além de 
debater sobre o processo de medicalização que a cada dia vem se 
fortalecendo no processo de ensino aprendizagem de crianças que trazem 
consigo diversos diagnósticos, em especial, a dislexia. Apresenta um estudo de 
caso de uma mediação escolar que se torna essencial a ponto de analisar todo 
o contexto de uma criança dita disléxica e que passa por diversas dificuldades 
em seu processo de aquisição da leitura e escrita, chegando a ser um “objeto” 
no meio da família que não compreende sobre o assunto e a escola que diz ser 
inclusiva, mas, não é.  
 
Palavras chave: dislexia; medicalização; mediação escolar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
 

The present work is the conclusion of a coarse that presents a reflective study 
on the concept of dyslexia and the creation of a supposed pathology. 
Additionally it discusses the practice of medicalization, that is becoming 
common practice in the effort of teaching these children with their particular 
process of learning and the several “diagnoses” that is associated to them, 
especially dyslexia. It presents a study of a school mediation case that becomes 
essential to reveal problems with the entire context that shows the child seen as 
dyslexic. Often the child experiences difficulties in his process of reading and 
writing, and is treated as an “object” inside the context of their own family, that 
does not have a complete understanding of the subject. This is further 
complicated by the school that labels itself as inclusive, but in fact, is not.  
 
Keywords: dyslexia; medicalization; school mediation 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente trabalho de conclusão de curso busca problematizar a 

questão da dislexia e outras premissas difundidas no âmbito escolar, que a 

todo o momento são centro de discussões e polêmicas, uma vez que ainda se 

torna necessário desmistificar o conceito de dislexia, além de abordar a 

questão da banalização da medicalização da educação.  

A inspiração para debruçar sobre essa temática e começar a tecer este 

trabalho veio no curso de Pedagogia, na Universidade Federal Fluminense, a 

partir da minha inserção no grupo de trabalho de iniciação a docência, o PIBID 

(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) e o encontro com 

um aluno diagnosticado como disléxico que estuda em uma escola particular 

na qual estagio como mediador escolar e professor substituto. 

Trazendo a forma de pesquisa bibliográfica, traçamos considerações 

significativas a partir de estudos realizados nas leituras de Machado (2010), 

Moysés (2010), Rubino (2010), Blasi (2006), Massi e Santana (2011) e Strauss 

(2010), as quais foram abordadas na seção 1, onde é discutido e nos faz 

pensar junto com tais autores sobre a construção de uma suposta doença. 

Na seção 2 são abordadas questões sobre a medicalização no contexto 

escolar a partir da década de 70, no século XX, que passou a ter como objetivo 

tratar os problemas do processo de aprendizagem das crianças acreditando-se 

que medicalizar seria o ponto de partida para resolver algo que estava 

relacionado a doenças. Assim, para debater o assunto vamos de encontro a 

autores que nos fazem refletir sobre tal tema, sendo estes, Moysés (2013), 

Collares e Spazziani (2015), Meira (2012), Guarrido e Voltolini (2009), entre 

outros autores que mesmo não tratando diretamente sobre a temática nos 

ajudaram a debater sobre o assunto, como Bordieu (1997) e o documento do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA (1990). 

Indo de encontro com as experiências vividas, na seção 3 o relato de 

estudo de caso toma forma. De acordo com Ventura (2007), o estudo de caso 

tem origem na pesquisa médica e na pesquisa psicológica, com a análise de 

modo detalhado de um caso individual que explica a dinâmica e a patologia de 

uma doença dada. Com este método se supõe que se pode adquirir 
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conhecimento do fenômeno estudado a partir de uma exploração intensa de 

um único caso.  

Nesse sentido, a pesquisa consequentemente surge por ocasião de uma 

experiência de estágio no local onde trabalho com crianças ditas “especiais”, 

realizado em uma instituição de ensino da rede privada do município de 

Miracema, no Noroeste Fluminense do Estado do Rio de Janeiro.  

Debruço-me sobre tal experiência ao ver a necessidade da família em 

busca de um avanço significativo no processo de aprendizagem da criança, 

assim, vou tecendo este capítulo partindo dos momentos vivenciados e 

correlacionando com diversos autores, como: Kaufman (2016), Almeida, 

Machado e Saraiva (2009), entre outros. 

 Tal estudo é apenas o início das diversas investigações sistemáticas 

que irei realizar sobre a relação professor-aluno e o processo de ensino destes 

discentes no contexto da educação inclusiva. Essas reflexões teóricas 

abordadas a seguir trouxeram uma nova maneira de compreender e me 

relacionar com o processo da educação inclusiva. 
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1. DISLEXIA EXISTE? A DESMISTIFICAÇÃO DE UMA PATOLOGIA 

INEXISTENTE 

 

Nos últimos anos, a dislexia vem ganhando o foco de jornais e revistas, 

se tornando tema recorrente de discussões em diversos lugares. A mesma se 

encontra no meio institucional de ensino, assim como em outros ambientes, 

como uma patologia, que foge do padrão imposto pelas escolas que querem 

aquele aluno perfeito. O discente diagnosticado como disléxico passa a ser 

denominado ou taxado como uma pessoa que apresenta dificuldades em seu 

processo de aquisição da leitura e escrita, bem como em seu aprendizado 

como um todo.  

Podemos notar no ambiente escolar, docentes e demais funcionários 

apontando e taxando certos alunos que se comportaram mal, que não se 

concentram nas atividades ou que possuem dificuldade na leitura e escrita, 

como disléxicos. Entretanto, divergências que nos levam a pensar o porquê 

que tais discentes não conseguem ler ou escrever em certas atividades, mas 

se desenvolvem bem em outras mais complexas, começam a surgir. Seria a 

dislexia uma patologia que acaba atrapalhando o aluno em seu processo de 

aprendizagem e assim podendo ser tratado ou apenas uma denominação e 

“punição” àquele discente que possui dificuldades que vão além do ambiente 

escolar, como problemas sociais? 

Neste momento se torna importante o olhar sensível do professor para 

que identifique as dificuldades do aluno e onde o mesmo necessita de um 

auxílio. Este olhar sensível mencionado tem que ir desde as matérias que o 

discente não se desenvolve bem até seu histórico social (o contexto social que 

aluno está inserido), o que permeia sua vida e também sua singularidade em 

si. O docente pode abrir caminhos para que o aluno possa se desenvolver 

significativamente.  

O ambiente escolar no qual este discente taxado como disléxico está 

inserido, também apresenta dificuldades, principalmente em sala de aula, 

destacando o mal comportamento de certos alunos, a falta de interesse, os 

problemas sociais, estes que com certeza podem reforçar de forma negativa 

para que o aluno reproduza o fracasso escolar. Mas, tais dificuldades citadas 

anteriormente devem ser vistas pelo docente como algo passível de mudança, 
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onde o mesmo irá influenciar este discente de maneira positiva, assim, 

desconstruindo certos paradigmas criados. 

Muitas das vezes o aluno apresenta uma dificuldade para ler ou escrever 

que pode estar ligada diretamente à falta de comprometimento do educador, 

onde também a proposta de aprendizagem imposta na instituição de ensino 

não contribuiu para aquele aluno. Mas, não devemos culpabilizar o docente, 

pois o mesmo em diversos momentos também passa por suas dificuldades, 

como um ambiente escolar precário, falta de material escolar, material de 

ensino de baixa qualidade, entre outras questões que fazem com que o 

professor se “desdobre” para lidar com este aluno que apresenta dificuldades. 

A autora Machado (2010) salienta que diversas crianças são 

diagnosticadas com essa patologia por um profissional da área da saúde e, por 

incrível que pareça, até por um profissional da área da educação. Machado nos 

mostra também como se torna o ambiente escolar quando uma criança é 

diagnosticada com a patologia descrita. Em diversas situações, o discente que 

era visto como preguiçoso, desinteressado, que possui comportamento 

diferente dos demais alunos, passa a ser observado e taxado como o “aluno 

problema”.  

Entre outros casos, o diagnóstico da dislexia acaba sendo fomentado 

como um golpe muito forte, conforme Machado (2010) cita, muitos acham que 

este aluno que foi diagnosticado como disléxico só poderia aprender ou 

desenvolver-se em algo, se existisse a participação direta de um profissional da 

área da saúde com total competência para, então, tratá-lo.  

Vamos discutir no próximo tópico como diversos estudiosos enxergam e 

apontam o diagnóstico da dislexia, esta que ao ver de muitos autores é uma 

falsa patologia. 

 

 

1.1 O Diagnóstico da Dislexia em Foco: a visão de diversos autores 

 

Podemos começar dizendo que, com efeito, os meios midiáticos estão 

sempre nos mostrando a incidência de dislexia na população escolar, variando 

entre 10% e 15% (RUBINO, 2010). Informações como essa se tornam algo 

“valioso” para o docente, trazendo a concepção de que se pode encontrar esse 
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tipo de aluno em sua sala de aula (pelo menos três). Cabe ressaltar, que o 

docente pensando em ser um profissional de qualidade, acaba tratando de 

identificar tais alunos sem muita demora. 

Os efeitos dessa taxação ou pré-diagnóstico elencado pelo docente 

podem ser refletidos nas clínicas, pois não é algo raro ver uma criança sendo 

trazida pelos seus pais para consultar com o fonoaudiólogo ou com o 

psicólogo, onde os mesmos afirmam que seu filho possui dislexia. 

Blasi (2006) traz a dislexia como uma dificuldade no processo de 

aprendizagem da leitura e da escrita, assim abordado na literatura. Seria uma 

leitura e escrita onde se encontram trocas de letras, omissões, confusões entre 

palavras parecidas, adição de letras, separação inadequadas das palavras, 

entre outras características.  

As explicações em torno do diagnóstico de dislexia se dividem em duas 

vertentes: uma se pauta nas ciências da saúde, que quase sempre trazem a 

dislexia como uma patologia ligada ao funcionamento neurobiológico ou 

neurológico, assim, buscando uma forma de normalizar e tratar.  

Já a outra vertente é formada nas ciências humanas, que discutem 

esses mesmos fatos como algo previsível no processo de aquisição da escrita. 

Distanciando-se de uma questão patologizante e se aproximando de 

explicações voltadas ao âmbito social.  

Rubino (2008) aborda o assunto citando a Associação Internacional de 

Dislexia, que desde o ano de 2003 define a dislexia como uma incapacidade 

específica de aprendizagem, sendo esta de origem neurobiológica. A mesma 

traz que o diagnóstico da dislexia inclui diversos fatores que devem ser levados 

em consideração, como “déficits sensoriais, oportunidade escolar insuficiente, 

falta de estímulos socioculturais, patologias neurológicas graves”, entre outros 

(RUBINO, 2008, p.132).  

Partindo dessa premissa, segundo a autora, a dislexia surge na vida da 

criança e consigo vem o diagnóstico a partir do momento que a mesma, 

possuidora da dificuldade na leitura e na escrita, não exerce nenhuma das 

condições acima citadas. Trazendo a questão do diagnóstico, Rubino cita: 

 
O diagnóstico, que se vale também de um histórico de dificuldades de 
leitura e escrita em outros membros da família, é formulado a partir 
da conjugação entre a presença de dificuldades na escrita e ausência 
de fatores não específicos que poderiam figurar como causa. Em 
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outras palavras, embora a afirmação de que a dislexia é decorrente 
de uma ‘disrupção’ no sistema neurológico se apoie em achados de 
neuroimagem obtidos em pesquisas, esse recurso não é empregado 
no momento do diagnóstico [...] (RUBINO, 2008, p. 133). 
 

Dessa maneira, Rubino (2008) enfatiza que o diagnóstico da dislexia 

sofreu mudanças com o passar dos anos. Por volta de 1925, o neurologista 

americano chamado Orton, utilizou o termo “estrefossimbolia”, que significa 

símbolos invertidos, para apontar a dislexia enquanto patologia, que tinha ainda 

como causa a ambiguidade na dominância hemisférica cerebral.  

Rubino (2008) cita que nas décadas de 1950 e 1970 foi vigorado o 

entendimento de que a dislexia tinha como principal causa os déficits 

perceptuais relacionados à visão e à audição, estes relacionados à 

organização espaço-temporal e aos déficits psicomotores. Após esse período, 

surgem outros “sintomas” da dislexia, como a falha no processamento 

fonológico da linguagem, tratando-se de um déficit na consciência fonológica.  

Há autores como Blasi, que salienta sobre tais “sintomas” citados:  

 

Embora reconheçam o vínculo entre dislexia, consciência fonológica 
e representação gráfica dos sons da língua, argumentam ser um 
equívoco que a dificuldade ou ausência da consciência fonológica 
seja a causa da dislexia, considerando o fato de que essa dificuldade 
de consciência fonológica acontece porque os indivíduos não 
dominam o sistema alfabético, ferramenta necessária para manipular 
os fonemas (BLASI, 2006 apud MASSI; SANTANA, 2011, p.406).  

 

Rubino (2008) enfatiza afirmando que esses critérios/sintomas para o 

diagnóstico da dislexia, sofreram diversas mudanças ao longo dos anos, além 

de apresentarem diversas controvérsias. 

 

Essa pluralidade de interpretações pode ser observada na clínica, 
nos dias de hoje. Enquanto uma determinada criança é diagnosticada 
como disléxica a partir da observação de sinais de desorganização 
viso-espacial – manifestados no desempenho abaixo do esperado no 
teste de Bender – um outro paciente (examinado por outro 
profissional) recebe o diagnóstico de dislexia com base no mal 
desempenho em provas de processamento auditivo que demandam 
consciência fonológica. (RUBINO, 2008, p. 133). 

 

 

Diante desta abordagem, Moysés (2010) diz que toda discussão gerada 

em torno deste assunto deve ser pautada em estudos científicos, analisando-os 
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dentro do campo médico. Pois, “quais as evidências científicas de que exista 

essa doença neurológica chamada dislexia?” (MOYSÉS, 2010, p. 11). 

De acordo com Moysés (2010), a dislexia, em sua definição oficial, surge 

a partir de um distúrbio ou dificuldade de aprendizagem de origem neurológica 

identificada no discente. Essa definição é aceita pela Associação Internacional 

de Dislexia (AID), pela Associação Brasileira de Dislexia (ABD) e também por 

especialistas que defendem a existência dessa doença neurológica, como 

Shaywitz (apud MOYSÉS, 2010). 

Para Shaywitz (2006), se a criança está no processo de 

desenvolvimento da leitura, a mesma tem que ter uma consciência fonêmica, 

sendo esta um pré-requisito.  

 

Embora tanto a fala quanto a leitura dependam da mesma partícula, o 
fonema, há uma diferença fundamental: falar é natural, e ler não é. 
[...] A não ser que o futuro leitor saiba converter os caracteres 
impressos em código fonético, as letras continuarão sendo apenas 
um amontoado de linhas e círculos totalmente destituído de 
significado linguístico (SHAYWITZ, 2006, apud RUBINO, 2010, 
p.155). 

 

É importante ressaltar que tal interpretação da relação entre a 

consciência fonêmica e a aprendizagem da leitura e da escrita é controversa, 

assim, fazendo-nos pensar sobre tal assunto, favorecendo a discussão. 

A ideia de dislexia está quase sempre ligada a um processo de 

alfabetização mecanizado e conservador, onde o discente em momento algum 

consegue adquirir o conhecimento básico necessário para que então possa 

seguir as séries futuras. Cada aluno possui sua singularidade, seu tempo certo 

de alfabetização, sua forma de entender tudo que está ao seu redor e suas 

estratégias. Toda pessoa que presencia de perto ou vivencia uma alfabetização 

conservadora e mecânica pode ter em sua vida uma dificuldade de fluência na 

leitura, na codificação, na aquisição da escrita, entre outras características que 

vão encaixar o aluno na tal “criança disléxica”. 

Rubino (2010) ressalta que se torna completamente difícil querer 

diagnosticar uma patologia em uma criança partindo do princípio que somente 

por meio destas e outras dificuldades na leitura e escrita ela seria considerada 

disléxica. 
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Todos nós possuímos questões individuais que no âmbito escolar 

também devem ser levadas em conta e respeitadas, pois, cada aluno traz 

consigo sua maneira individualizada de aprender, assim, aquele que não se 

enquadra nos padrões estabelecidos pelas instituições de ensino não pode ser 

taxado como um aluno disléxico. Dando continuidade a este pensamento, 

Moysés ressalta: 

 

Cada um tem as suas estratégias de aprendizagem e de lidar com o 
já aprendido. Cada um de nós aprende por meio de processos 
mentais diversos, não somos todos absolutamente iguais, 
padronizados, robotizados. Quando digo que não ser alfabetizado 
pelos processos comuns é sinal de problema, estou negando a 
diversidade, estou padronizando, homogeneizando, quase 
liquidificando a humanidade, todos temos que ser iguais. Não iguais 
no sentido de termos os mesmos direitos, ao contrário, pois a 
negação das diferenças elimina a equidade e os próprios direitos, 
conquistas da sociedade exatamente porque existem diferenças e 
desigualdades (MOYSÈS, 2010 p.12). 
 

 

Assim, podemos afirmar que a criatividade do docente ao formular 

estratégias de aprendizagem para potencializar o processo de aprendizagem 

do aluno é muito importante. Agindo desta forma potencializadora e trazendo 

um olhar sensível, o professor com certeza terá um resultado positivo na 

aprendizagem e no desenvolvimento educacional de seu discente.  

Existem diversas formas de se aprender, e cada aluno possui sua 

singularidade e apresenta alguma dificuldade, assim, se o professor investir 

neste aluno no sentido de criar ou buscar novas estratégias didáticas, poderá 

perceber que existem outra maneiras para lidar com esses alunos que são 

taxados. Partindo dessa premissa, Machado salienta:  

 

Aprendemos com o grande número de crianças e jovens que têm 
recebido o diagnóstico de dislexia, hiperatividade, déficit de atenção e 
outros que existem muitas formas de agir e aprender que não cabem 
naquilo que está instituído. Aprendemos que o que essas crianças e 
jovens precisam é de investimentos para que as escolas se tornem 
um espaço que permita que os professores inventem formas, com 
tempo e proposta. Não caber no instituído não é estranho, assim 
mesmo é que vão se dando. O instituído é apenas um pedaço da vida 
(MACHADO, 2010, p.29).  

 
 

Strauss (2010) cita o aprendizado da leitura e da escrita como algo que 

está diretamente ligado às possibilidades do espaço que permeia a criança, no 



19 
 

qual tudo que for propício para seu desenvolvimento deve ser levado em conta 

e aproveitado pela mesma. Como um ótimo exemplo deste momento de 

aproveitar o espaço na vida da criança, podemos notar que quando a mesma 

está em processo de alfabetização ou descobrindo as palavras, começa a 

prestar atenção em todas as letras que estão ao seu redor, desde as placas 

nas ruas, os banners das lojas, entre outros, assim, descobrindo o mundo da 

leitura sem o menor esforço. “Se casos como esses podem ser generalizados e 

se a leitura é, de fato, um fenômeno que é aprendido tão naturalmente quanto 

a linguagem oral, então não sabemos realmente o que é a dislexia e quem são 

os disléxicos entre nós” (STRAUSS, 2010, p. 305).  

A partir dessas indagações, entendemos que, apesar de diversos 

especialistas da área da saúde defenderem a existência de uma patologia, a 

própria medicina questiona a real relevância e tal existência da dislexia. Essas 

indagações e questionamentos, como elencado por Moysés (2010), têm 

fundamentação no formato de se realizar o diagnóstico, uma vez que não tem 

lógica usar um mesmo método para uma criança que sabe escrever bem e 

outra que possui dificuldade neste mesmo ato.  

Moysés (2010) traz a questão do uso do termo Dislexia, originado em 

1896, através do oftalmologista inglês James Hinshelwood, o qual defendia que 

a criança que tinha problemas para escrever e ler bem poderia estar sofrendo 

de cegueira verbal congênita, mas esse fato não teve comprovação no decorrer 

da história. 

 

Em 1918, Strauss afirmou que se tratava de uma lesão cerebral 
mínima. Em 1925, Orton modificou a nomenclatura para 
strephosymbolia, defendendo que a leitura em espelho indicaria sinal 
patognomônico de doença de ordem neurológica. Em 1962, o nome 
disfunção cerebral mínima, adotando-se a terminologia dislexia 
específica de evolução. Em 1984, a Academia Americana de 
Psiquiatria, ao considerar a disfunção cerebral mínima baseava-se 
em conceitos considerados inadequados, passou a adotar a ADD 
(Attention Deficit Disorders), a qual, no Brasil, configurou-se como 
Transtornos de Déficit de Atenção (TDAH). Moysés assinala que 
recentemente a Dislexia Específica de Evolução tornou-se Dislexia de 
Desenvolvimento e enfatiza que mudaram as nomenclaturas, mas 
que de fato grandes  não foram realizadas. Nesse sentido, a autora 
aponta que “nunca conseguiram comprovar a existência dessas 
doenças neurológicas – dislexia e TDAH (MOYSÉS, 2010, p. 14).  
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Moysés (2010) enfatiza que, incrivelmente, a metade das pessoas que 

trazem consigo o diagnóstico de dislexia também possui o diagnóstico de 

TDAH. Mas, a mesma ressalta que se tratam de assuntos completamente 

diferentes e traz uma crítica ao principal instrumento que finda o diagnóstico de 

TDAH, o questionário SNAP IV (SWANSON, NOLAN E PELHAM – IV apud 

MOYSÉS, 2010, p. 14). Sobre essa questão a autora cita: “Na verdade, ele é o 

único instrumento, os outros pretensos critérios rodam em torno dele, 

tautologicamente. São 18 perguntas, as primeiras nove falam de atenção e as 

demais falam da hiperatividade” (MOYSÉS, 2010, p.19).  

Moysés (2010) ao analisar minuciosamente a veracidade desse 

questionário concretiza:  

 

Não há uma modulação, basta ter seis respostas preenchidas como 
bastante ou demais em nove, para ser rotulado. Perguntas como 
‘distrai-se com estímulos externos’, tanto para uma criança de 5 anos, 
a um jovem ou adulto de 60 anos, o questionário é exatamente o 
mesmo. Aliás, distrair-se com estímulos externos, é saudável, faz 
parte da vida e é, inclusive, um elemento de defesa frente a perigos 
externos. Então, essas primeiras nove perguntas fazem o diagnóstico 
de déficit de atenção (MOYSÉS, 2010, p. 20). 

 

Dessa forma sabemos que qualquer aluno que se enquadrar nas 

perguntas feitas seria rotulado como disléxico ou com TDAH. Mas, caímos na 

questão da cientificidade deste questionário, o qual não comprova nada, 

apenas encontra mais formas com o passar do tempo para tentar rotular este 

aluno que não se adequou ou não conseguiu se encaixar nas regras de ensino 

estabelecidas. 

Como discutimos até o momento, o diagnóstico da dislexia surge e é 

dado a crianças que possuem dificuldades na escrita e na leitura. Neste 

segmento nota-se, de acordo com Massi (2004), que foi em função da 

descrição de sintomas afásicos em adultos que surgiu o conceito de dislexia 

ligado às dificuldades de aquisição da escrita pelas crianças.  

 

Assim, se, inicialmente, a dislexia vinculada ao processo de aquisição 
da escrita aproximou-se das afasias pela semelhança de fatos 
compreendidos como sintomas, em um segundo momento ela 
alcançou seu estatuto de patologia diferente da “dislexia adquirida”, 
relacionada às afasias, pelo afastamento da causa orgânica: a lesão 
cerebral (MASSI & SANTANA, 2011, p. 405). 
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Partindo desta premissa, se refletirmos um pouco, podemos trazer ao 

meio a existência das pessoas que aprendem com facilidade e as pessoas que 

aprendem com muita dificuldade, entre esses lados distintos existem diversas 

possibilidades, onde a instituição de ensino possa estar apta a trabalhar essas 

diferenças. Mas, Moysés (2010) traz uma questão crucial para pensarmos:  

 

Pois bem, o desafio é o seguinte: como se identifica a criança que 
não consegue ler e escrever bem, por doença neurológica, no meio 
de outras cem que também não conseguem ler e escrever bem? Em 
outras palavras, como se faz o diagnóstico de uma doença 
neurológica cuja única manifestação é a dificuldade para lidar com a 
leitura e a escrita? (MOYSÉS, 2010, p. 12). 

 

De acordo com a questão citada, se analisarmos a situação, chega a ser 

um pouco contraditório o diagnóstico, pois o mesmo não pode ser feito usando 

instrumentos de leitura e escrita. Moysés (2010) diz que se estamos falando 

sobre o processo de alfabetização, o instrumento obrigatório será a linguagem 

escrita e as tarefas de leitura e escrita. A partir deste, uma patologia dita 

neurológica não pode de jeito algum ser diagnosticada fazendo uso apenas da 

leitura e escrita. 

 

Pois é, acontece que o diagnóstico é feito exclusivamente com base 
em elementos de leitura e escrita. Os testes são feitos usando a 
linguagem escrita; o diagnóstico é feito usando apenas linguagem 
escrita, o que coloca um vício no instrumento, um viés enorme no 
diagnóstico, a tal ponto que não se pode falar em diagnóstico, pois 
afronta toda a racionalidade científica. Esse vício permeia todas as 
pesquisas, tudo que se divulga como pesquisa, colocando um viés 
metodológico, que é de raiz, e que expõe toda a fragilidade científica 
desse campo, dessa hipótese, ao mesmo tempo em que desvela seu 
caráter estritamente ideológico. Porque vejam, quando peço para 
uma pessoa que lê bem fazer determinada tarefa que envolve a 
linguagem escrita, ela usa determinados processos neurológicos, 
processos cognitivos (MOYSÉS, 2010, p. 13). 

 

Chegamos ao final desta seção com duas linhas de interpretação sobre 

o diagnóstico da dislexia, onde uma oficializa os erros decorrentes da escrita 

como uma doença; e outra, vinculada a ideia de que tais “erros” fazem parte do 

processo de aquisição da escrita e da leitura. 

Diante ao assunto, Massi e Santana (2011) nos cravam uma posição e 

nos fazem refletir sobre:  
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Por isso, diante de um cenário etiológico tão diverso e contraditório, 
antes de conceber a criança como portadora de um distúrbio, é 
imprescindível compreender o trajeto trilhado por ela para se 
apropriar da escrita, bem como os efeitos de práticas discursivas que 
circundam esse trajeto. Se a dislexia vem sendo entendida e definida 
como um distúrbio de linguagem, não é possível negar que a sua 
explicitação depende da diretriz de estudos linguísticos (MASSI & 
SANTANA, 2011, p. 409).  

 

Levando em conta o que foi proposto, podemos perceber que o conceito 

de dislexia e o diagnóstico desenfreado de uma patologia, estes ligados aos 

processos de aquisição da escrita e da leitura, são vagos e imprecisos. 

Ressaltando que não é apenas a taxação ou conceituação do termo “dislexia” 

que devemos colocar em questão, e sim o que representam as implicações 

destes termos para os sujeitos em geral e para a sociedade da qual fazemos 

parte. 
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2. MEDICALIZAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

Nessa seção, antes mesmo de começá-la, cabe ressaltar que não se 

trata obviamente de criticar a medicação de doenças, nem negar as bases 

biológicas que permeiam o comportamento humano. E sim, o que se defende é 

uma rígida posição em relação às tentativas de transformar problemas 

advindos do "viver” em sintomas e indícios de doenças, além de explicar a 

subjetividade humana pelo caminho estreito dos aspectos orgânicos.  

Collares e Spazziani (2015) trazem a concepção de doença do século 

XVII. Esta que pertencia à natureza e à contra natureza, possuidora de uma 

essência exterior à própria vida; sendo a medicina das espécies. A doença é 

algo de estranheza ao ambiente socializado e, para ser conhecida, é 

necessário isolar o corpo do doente.  

 

A cura dependia do conhecimento da doença em seu estado natural, 
portanto, quanto mais simples a vida dos grupos humanos, mais fácil 
de se reconhecer e curar a doença. A origem e a configuração da 
doença eram sustentadas por um discurso racional que buscava o 
conhecimento da essência e da ordem das coisas, não nas 
aparências, mas na luz da idealidade (COLLARES & SPAZZIANI, 
2015, p. 196).  

 

Nessa lógica, dificuldades da prática médica em obter grandes 

resultados ofereceram à doença uma certa soberania e poder, onde perpassam 

campos além do que deveriam, indo de encontro ao ambiente escolar e 

trazendo a questão do medicar.  

A medicalização foi discutida e usada em diversos estudos, dando início 

no contexto escolar a partir da década de 70 do século XX, tendo como 

objetivo tratar os problemas de aprendizagem que as crianças possuíam. 

Partindo da premissa que tais crianças que fossem diagnosticadas ou dessem 

indícios de uma suposta patologia deveriam ser medicalizadas.  

Medicalizar um acontecimento ou fenômeno teve, tradicionalmente, o 

sentido geral de diminuir os problemas sociopolíticos a questões individuais. Se 

o objetivo da medicina foi, até certo momento, investigar doenças e buscar 

curas, atualmente, medicalizar um fenômeno, dependendo dele, tem por 

consequência patologizá-lo.  
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Fazendo uma junção e adentrando no âmbito escolar, podemos notar 

que os problemas de aprendizado e de comportamento que se tem hoje na 

sala de aula estão a cada dia mais indo de encontro à medicalização, esta que 

entra na vida do discente da forma mais natural possível. O principal objetivo 

desta medicalização desenfreada no cotidiano educacional é com certeza uma 

forma de minimizar os desafios dos docentes e demais funcionários da escola 

em não reconhecerem a dificuldade e singularidade de certo aluno, este que 

não se comporta e não aprende da maneira massificada imposta pelas escolas.  

As instituições de ensino então com o objetivo de minimizar ou até 

mesmo acabar com diversos dos problemas encontrados em sala de aula, 

começam a “abraçar” a forma de encaminhar estes alunos que possuem um 

“problema” para médicos, psicólogos e demais profissionais da área da saúde 

para que auxiliem no comportamento e no desenvolvimento intelectual destas 

crianças. Assim, tentam transformar o dito problema que geralmente seria 

resolvido no âmbito educacional para ser sanado na área da saúde.  

Meira (2012) salienta que alunos que apresentam queixas dos mais 

diversos motivos advindos do meio escolar em que frequentam são 

encaminhados atualmente às unidade de saúde em grande número. 

Geralmente, neste caminho da escola para a unidade de saúde, já consta o 

“diagnóstico” da criança.  Muitos destes discentes são tratados recebendo uma 

grande quantidade de medicamentos que são prejudiciais à saúde, e que 

podem acarretar em uma série de problemas futuros.  

Segundo Collares & Moysés (2010), a medicalização se torna alarmante 

a cada dia que passa, e esta representa a biologização dos conflitos sociais, 

onde a característica individual e a singularidade de cada pessoa estão ficando 

a cada dia mais distantes e extintas. As autoras argumentam dizendo que a 

educação tem se tornado uma área altamente e brutalmente medicalizada, 

porém ressaltam que a aprendizagem é algo único, que cada aluno contempla 

da sua forma, diferente de outros, assim não podendo ser passível de 

medicalização. As mesmas salientam que a biologização da educação era uma 

tarefa exclusiva dos médicos, mas a cada dia que passa outros profissionais da 

área da saúde vão fazendo parte do processo, como os psicólogos, 

fonoaudiólogos, enfermeiros, psicopedagogos, entre outros, que juntamente 

com os médicos fortalecem em geral a prática cada vez mais medicalizadora 
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dos educandos. Por sua vez o termo medicalização passa a ser chamado de 

patologização, pois ultrapassava o conhecimento que seria somente dos 

profissionais de medicina.  

 

De maneira geral, a crítica dirigida por diversos autores à 
medicalização diz respeito à redução de questões amplas - que 
envolveriam em sua análise diversas disciplinas (sociologia, 
antropologia, psicologia, economia, ciências políticas, história, 
medicina etc.) – a um único domínio metodológico disciplinar: a 
medicina. A medicalização foi então tomada como expressão da 
difusão do saber médico no tecido social, como difusão de um 
conjunto de conhecimentos científicos no discurso comum, como uma 
operação de práticas médicas num contexto não terapêutico, mas 
político-social (GUARIDO, 2015, p. 32). 

 

Para Guarido e Voltolini (2009), os docentes em sua maioria esperam 

que com o encaminhamento dos seus alunos que apresentam alguma queixa 

aos profissionais de saúde, vão encontrar uma maneira mais adequada de 

ensinar estes que lhe causam tantos problemas em sala de aula, entretanto, na 

maior parte das vezes, os “sintomas” que os professores acreditariam que 

seriam sanados, permanecem.  

Moysés (2013) destaca que, diante da intervenção da indústria 

farmacêutica, podemos perceber o uso excessivo do medicamento 

metilfenidato, que possui o nome comercial de Ritalina ou Concerta. Tal 

medicamento pode causar sérios problemas na vida da criança que faz o seu 

uso. Sendo assim, é importante destacar que na maioria das crianças o uso é 

mais frequente pelos meninos, pois os tais “problemas” de comportamento em 

sala de aula são mais frequentes em meninos do que em meninas. 

Em diversos casos, uma das situações que nos preocupa é que este 

medicamento é usado por crianças que não possuem a menor necessidade 

deste. O remédio surge na escola na tentativa de que se possam resolver os 

problemas presentes em uma instituição de ensino, onde os ditos problemas, 

em sua maioria, são crianças com dificuldades de aprendizagem com as quais 

uma estratégia adequada de ensino seria a solução.  

Moysés (2010) ressalta que no Brasil é alarmante o número de crianças 

que fazem o uso destes medicamentos, e que segundo ao Instituto de Defesa 

dos Usuários de Medicamentos (IDUM), entre os anos de 2000 a 2008 o 
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aumento deste medicamento foi de 1,615%, algo realmente absurdo que nos 

leva a refletir, mesmo sabendo de fato a resposta, se estes medicamentos 

usados podem ou não causar efeitos colaterais na vida destas crianças que 

fazem uso.  

É de extrema importância mostrar e debater sobre os efeitos do 

metilfenidato (ritalina) e demais remédios usados para tratar estas “crianças 

problemas”. Tais medicamentos apresentam as mesmas características da 

cocaína e da anfetamina, fazendo com que aumente a concentração de 

dopamina nas sinapses. 

  

Quando aumenta a concentração de dopamina, que lembrem-se, é 
um dos neurotransmissores do prazer, a sensibilidade a todos os 
prazeres da vida que liberam um pouquinho de dopamina diminui 
bastante, e por isso, vai-se em busca de mais e mais estímulos que 
deem o prazer que só a droga é capaz de fazer (MOYSÉS, 2010, 
p.21). 

 

Cabe lembrar que medicamentos deste porte quando usados por adultos 

muitas das vezes são retirados, pois tendem a seguir a drogadição, como o uso 

de cocaína, entre outros. Cabe ressaltar que muitas pessoas que procuram ou 

procuraram um tratamento nas clínicas de reabilitação e drogadição relatam 

que já fizeram o uso de diversos medicamentos desta linha, principalmente o 

metilfenidato (ritalina).  

Trazendo um pouco mais o remédio citado ao contexto, o metilfenidato, 

Moysés (2010) salienta que em sua bula existe uma vasta quantidade de 

contra indicações que não são respeitadas, como por exemplo: que crianças e 

adolescentes que forem fazer o uso deste medicamento devem fazer uma 

avaliação cardiológica, o que realmente não acontece. Destaca-se também em 

sua bula que o mesmo não pode ser usado por crianças agitadas, tensas e 

ansiosas. Algo bem controverso em relação ao que nos deparamos nos 

campos escola/saúde que atualmente estão interligados. A autora ainda 

destaca uma preocupação grave, pois não consta na bula do medicamento se 

é necessário que sejam realizados exames de sangue periódicos, com o intuito 

de avaliar as funções hepáticas, onde em diversas situações podem causar um 

coma hepático.   
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É importante ressaltar que a criança, assim como o jovem/adolescente 

estão protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA (1990). Um 

dos direitos elencados no documento (ECA) é o direito a vida, que não é 

exercido em diversos casos, pois as crianças são impulsionadas a tomarem 

medicamentos fortíssimos em seus tratamentos, assim, podendo de forma 

direta ocasionar mortes devido ao uso destes. Também é tratado no 

documento o direito a liberdade, respeito, direito a saúde e principalmente o 

direito a uma educação de qualidade.  

Todo esse contexto exposto nos faz refletir sobre a forma que alguns 

profissionais da saúde receitam estes remédios às crianças e adolescentes, 

onde só pelo fato de possuírem uma dificuldade no aprendizado ou 

comportamento (que deveria ser vista como algo normal ao processo) acabam 

se tornando vítimas dessa teoria medicalizante imposta nas instituições de 

ensino.  

Sendo assim, é preciso considerar as demais formas de educar e 

ensinar os discentes, estas que devem se contrapor e fugir das regras das 

questões da medicalização impostas.  

Meira (2012) discorre sobre o assunto advertindo a constatação e 

análise do processo de medicalização no âmbito educacional, assim como a 

identificação de suas manifestações contemporâneas, que são fundamentais, 

porém ainda insuficientes. É preciso ir além e entender a que demanda sociais 

a medicalização vai abranger, desvendando tanto o processo de produção dos 

fenômenos do não aprender e não se comportar na escola, quanto aos fatores 

que norteiam sua identificação por profissionais da área da saúde e da 

educação como sintomas de doenças e transtornos.  

 

A medicalização constitui-se em um desdobramento inevitável do 
processo de patologização dos problemas educacionais que tem 
servido como justificativa para a manutenção da exclusão de grandes 
contingentes de crianças pobres que, embora permaneçam nas 
escolas por longos períodos de tempo, nunca chegam a se apropriar 
de fato dos conteúdos escolares (MEIRA, 2012, p. 140-141). 

 

De acordo com Bordieu (1997), esse processo de “exclusão do interior” 

garante a manutenção da exclusão dos mais pobres e se apresenta como um 
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dos meios contemporâneos mais importantes de produção da miséria social. 

Presenciamos a todo instante, crianças e jovens das camadas populares sendo 

eliminados neste processo. Entretanto, ocorre uma grande diferença 

fundamental, assim, esta eliminação é adiada, já que se mantêm nas 

instituições de ensino os excluídos potenciais. Para esses, chamados de 

“marginalizados por dentro”, a escola é vista e permanece como uma espécie 

de “terra prometida” ou até mesmo uma miragem que se mantém sempre 

presente, mas que se recua à medida que tenta se aproximar da mesma.  

 

A escola é para todos, mas nem todos podem aproveitar essa 
oportunidade em decorrência de problemas individuais. Essa é a 
essência da patologização e o ponto de partida para a consolidação 
do processo de medicalização. Em síntese, a escola não cumpre sua 
função social de socialização do saber e produz problemas que serão 
tratados como demandas para a saúde em diferentes espaços sociais 
(escolas, serviços públicos de saúde, saúde mental e assistência 
social, consultórios etc.) (MEIRA, 2012, p. 142). 

 

Trazendo Meira (2012) novamente ao contexto, a mesma cita que a 

humanidade produziu diversas possibilidades de desenvolvimento, mas a 

grande maioria dos indivíduos encontra-se submetido aos processos de 

empobrecimento material e espiritual. É nessa questão que nos deparamos 

com as crianças e jovens cujas capacidades de desenvolvimento são 

“trancafiadas” nas redes de patologização que crescem consideravelmente no 

interior das escolas. O impedimento de acesso das crianças pobres aos bens 

culturais faz parte de um processo de produção oculta e reprodução das 

desigualdades sociais e, por isso, é necessário um trabalho intelectual crítico, 

capaz de realizar rupturas epistemológicas e desenvolver novos 

posicionamentos em relação à sociedade e a educação.  

Devemos internalizar em nós e compreender que a pedagogia tem que 

se comprometer de fato com o rompimento da patologização, tomando como 

objeto base de ação e reflexão o encontro entre os discentes e a educação, 

contribuindo para que a escola cumpra devidamente seu papel socializador. 

Esta tarefa envolve uma atitude de permanente avaliação crítica da realidade e 

a articulação de elaborações teóricas que se constituem em uma garantia de 

condições que permitam que o sujeito se desenvolva o máximo possível.  
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Diante a todo esse contexto, cabe ressaltar e afirmar que não devemos 

nos amparar em leis relacionadas à dislexia, uma vez que não existe essa 

doença mencionada por muitos. Nesse sentido, cabe à instituição de ensino, 

aos pais e docentes se unirem e trabalharem juntos, pensando em novos 

meios e formas metodológicas que se tornem diferenciadas e que visem acima 

de tudo a aprendizagem que o aluno merece, assim, desconstruindo este 

processo de medicalização e patologização que se encontram enraizados nas 

escolas.  
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3. UM ESTUDO DE CASO A PARTIR DA EXPERIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

ESCOLAR  

 

Nessa seção, descrevo uma experiência de iniciação à docência e 

mediação escolar, os impactos sofridos e causados frente a esta prática. Esta 

vivência surgiu a partir de um estágio realizado em uma escola particular da 

cidade de Miracema - RJ, de onde surgiu a inspiração para elaborar e tecer 

este estudo. 

O estágio de mediação escolar ao qual fui destinado pôde me 

proporcionar diversas experiências, podendo compreender o real papel do 

educador, o ambiente escolar, a parte pedagógica da instituição e 

principalmente os educandos, estes que necessitam que a instituição de ensino 

se adeque para serem inclusos.  

 

3.1. O Primeiro Contato com a Instituição 

 

A escola particular se situa em Miracema (como mencionado acima), 

uma cidade pequena com cerca de 20 mil habitantes. A instituição atende 

desde a educação infantil até o ensino médio, é detentora de um espaço amplo 

e de uma estrutura de qualidade (sendo necessário instalar rampas para os 

cadeirantes), além de possuir um corpo docente que em sua maior parte estão 

dispostos a entender e ajudar neste processo de mediação escolar. 

Na ocasião, fui direcionado à função de mediar o processo de 

aprendizagem de um aluno que trazia consigo o diagnóstico de dislexia. Esta 

mediação escolar em um primeiro momento não aconteceu ao meu ver, pois 

éramos direcionados à biblioteca e eu, na função de “mediador”, tinha que de 

alguma forma trabalhar com o aluno as suas dificuldades, além de fazer 

exercícios avançados da apostila com o mesmo.  

 
Somos convocados à escola para cuidar do aluno em situação de 
inclusão. Em sua maioria, nesse primeiro momento, cuidar 
geralmente significa fazer com que o aluno possa funcionar na escola 
segundo os padrões pré-estabelecidos pela instituição. Ele precisa 
seguir um modelo muito bem desenhado e delimitado, o que ele não 
consegue fazer sozinho. Assim, precisa de um outro. No caso, este 
outro é o mediador, que está lá para garantir que ele se adapte às 
regras e assim seja incluído (KAUFMAN 2016, p. 50).  
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Partindo desta forma inadequada de mediação ao qual fui destinado, 

surgiram questionamentos: Que forma de mediação é essa? Será que o corpo 

pedagógico compreende sobre tal assunto? Onde está a inclusão? A instituição 

de ensino está disposta a aceitar este aluno ou é apenas um “jogo” para que 

possam ficar com sua matrícula?  

Passo a relatar minhas impressões sobre o caso aqui exposto, pois é de 

assustar toda essa mobilização da família e da escola em busca de um 

tratamento e a falta de preparo de ambos em relação ao assunto. Destaco 

ainda que os nomes utilizados são fictícios, de modo a preservar a imagem e a 

personalidade da criança em questão, bem como da escola. 

O referido aluno se chama “Pedro”, possui 11 anos de idade e até o 

momento se encontra no 4° ano do ensino fundamental. Assim que tive o 

primeiro contato com a mãe e a direção da escola, me falaram que a criança 

tinha “dislexia” e uma suposta “discalculia”.  

Pedro além de destoar da turma por ser um pouco maior e possuir as 

pernas grandes, não consegue ler fluentemente, ignorando as pontuações e 

tendo dificuldades em pronunciar algumas palavras, e não escrevia nada até 

então, além de possuir uma dificuldade motora, atrapalhando-o às vezes e 

comprometendo seu equilíbrio.  

 

 

3.2. O Caso em si: o Menino Pedro e todo o processo de Mediação 

Escolar 

 

Em um primeiro momento para entender toda a dificuldade e seguir um 

processo de mediação escolar potente para com o aluno, me prontifiquei a 

conhecer toda a sua rotina e seu dia a dia de forma que este contato pudesse 

me aproximar da criança, além de me ajudar diretamente neste processo. 

A idade de Pedro no início de 2016 quando tive o primeiro contato era de 

10 anos. Pedro foi adotado quando era bebê e atualmente mora com sua mãe, 

seu pai, irmãos e sobrinhos (sua nova família) em uma casa grande; apresenta 

uma rotina equilibrada, com alimentação, brincadeiras e o sono, todos bem 

divididos em horas certas. Pedro acorda cedo, toma o café da manhã, brinca 

um pouco na rua em frente a sua casa, para depois fazer as atividades da 
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escola; logo após, toma banho, almoça e vai para o colégio acompanhado dos 

pais. Retornando da instituição, o mesmo toma banho, brinca dentro de casa 

com seus brinquedos, janta e vai dormir por volta das 22horas e 30minutos.  

Este processo de acompanhamento da rotina de Pedro mostrou-me que 

determinadas ações a criança realizava sozinha, como comer, escovar os 

dentes, escolher as roupas, vestir-se sozinho e pentear o cabelo, mesmo com 

sua dificuldade motora. Mas, devido ao fato de ser diagnosticado disléxico, o 

que para a família é uma patologia, Pedro a todo instante está sendo 

observado pela mãe, que acaba em muitos momentos se tornando uma 

facilitadora de ações e atividades que a criança poderia realizar 

individualmente, assim atrapalhando seu processo de independência e 

autonomia.  

Segundo relato dos pais, em certos momentos Pedro faz uso de 

medicação (Ritalina) prescrita por médicos para resolver os seus problemas e 

“melhorar a aprendizagem”. O pai por ser funcionário de empresa com 

convênio acaba tornando fácil o acesso a “médicos de qualidade”, onde levava 

o filho desde o primeiro sinal de dificuldade apresentado na escola. A partir 

dessa busca desenfreada por uma resposta sobre as dificuldades que Pedro 

apresentava, começou o uso de remédio e de seções com psicólogos, quando 

então foi diagnosticado como disléxico por um psicólogo. Estes profissionais, o 

médico que prescreveu o uso do remédio e o psicólogo que diagnosticou 

Pedro, realçaram o quão importante é o uso do remédio em sua trajetória 

educacional.  

Entrando no contexto escolar, o relacionamento com outras crianças era 

tranquilo, uma vez que todos em sua sala entendiam as limitações e 

dificuldades de Pedro, com isso acabavam ajudando-o em diversos momentos 

e dando uma atenção maior. 

Nas observações feitas dentro de sala antes mesmo de ser 

encaminhado à biblioteca com o aluno, percebi que Pedro lia com muita 

dificuldade, não conhecia todas as letras do alfabeto e menos ainda os 

números, o mesmo se encontrava em um processo de aquisição da leitura e 

escrita um pouco distante de sua idade cronológica levando em conta o 

contexto escolar e familiar.  
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Partindo de toda essa premissa medicalizante e controversa de 

mediação escolar oferecida pela instituição de ensino, comecei o estágio no 

qual fui designado, “atendendo” (palavra usada pela coordenação) Pedro na 

biblioteca, tentando de alguma forma potencializá-lo de maneira que pudesse 

se desenvolver significativamente. Mas, visto que esta forma de mediação 

excludente estava equivocada e não obteve resultados até então, propus a 

direção que me encaminhassem para dentro de sala de aula, assim orientando 

e auxiliando Pedro durante as atividades dadas. 

Procurando sempre uma forma de conscientizar e explicitar para a 

família e a direção da escola sobre um ambiente inclusivo, vamos de encontro 

a Kaufman (2016) que nos faz refletir sobre esse caminho da inclusão: 

 

A inclusão na escola se efetiva quando nos propomos a tornar o 
ambiente institucional inclusivo, ou seja, com práticas que enxerguem 
a singularidade de cada um, ao mesmo tempo em que investem no 
coletivo. As alterações necessárias para inclusão serão fruto do 
esforço de todos os atores que ocupam o espaço escolar, visando 
modificar suas engrenagens, um tanto enferrujadas, para criar um 
espaço onde caibam todos. Nessa proposta de inclusão, não nos 
cabe mudar o outro e sim nos disponibilizarmos para produzir uma 
mudança em nós (KAUFMAN, 2016, p. 52).  

 

Trazendo um pouco sobre o processo de socialização da criança em 

geral, era notável que Pedro era sociável, brincava com todos (mesmo com 

suas limitações), se dava bem com a docente, além de criar um vínculo de 

amizade comigo, o seu dito “mediador escolar”.  

A aproximação existente foi fundamental em seu processo de ensino-

aprendizagem, pois o aluno a todo o momento estava pronto para que eu o 

ensinasse e trabalhasse com ele atividades complexas que a professora 

passava (trabalhando dentro de suas possibilidades). 

Até então, notamos que Pedro é uma criança que possui uma família 

estruturada (mesmo que com pouco entendimento sobre suas limitações), é 

sociável, possuía um mediador ao seu lado em sala de aula, além de uma 

professora que, mesmo não preparada para lidar com o mesmo, possui um 

olhar sensível frente à situação.  

Após um tempo diante de todo este processo, o aluno começou a 

apresentar uma melhora na escrita, a reconhecer as letras do alfabeto, além de 

se mostrar mais dedicado em aprender (mesmo sendo medicalizado). Mas, a 
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todo instante me surgiam indagações em relação à mediação escolar: a minha 

prática está indo ao encontro do esperado? Estou de fato potencializando a 

vida desta criança? “Quando falamos em prática, estamos apontando para as 

nossas formas de ser e estar no mundo, por isso é importante nos 

questionarmos sobre o que estamos produzindo nos espaços que habitamos” 

(KAUFMAN, 2016, p. 52). 

Assim, seguindo toda essa vertente de inclusão, aos poucos fui 

conversando com a direção para que o aluno pudesse estar realmente inserido 

em um ambiente escolar inclusivo. E diante das conversas realizadas, a 

coordenação se prontificou a compreender de fato sobre o assunto e buscar 

em pesquisas e trabalhos publicados formas de “revolucionar” a escola e de 

fato torná-la inclusiva.  

Os pais de Pedro animados com todo esse movimento da instituição e 

do processo de mediação escolar acharam importante que eu pudesse 

trabalhar com o aluno fora do ambiente escolar, indo à sua casa de três a 

quatro vezes por semana, pela parte da manhã, em busca de potencializá-lo 

mais e mais em seu processo de aquisição da leitura e escrita.  

Dessa forma, me prontifiquei a mais este desafio, assim, deixando de 

lado o diagnóstico que a criança trazia, focando em suas dificuldades e suas 

condições de aprendizagem, que são diversificadas. De antemão, procurando 

sempre trabalhar de uma forma que o aluno pudesse realmente se 

desenvolver, comecei a me embasar nas “cinco pistas para um trabalho de 

mediação escolar”, citado por Kaufman (2016).  

Pedro foi um aluno que diante a tudo, me ajudou a desviar o olhar de um 

possível diagnóstico e, assim, que pudesse então conhecê-lo de fato. Uma das 

“pistas” que foi crucial para o seu desenvolvimento, foi compreendê-lo a partir 

das suas limitações e habilidades que apresenta e não pelo diagnóstico que 

carrega. Esta pista que de forma indireta já estava sendo colocada em prática 

sem ao menos eu, como mediador escolar, possuir o conhecimento 

aprofundado sobre o assunto. 

Outra questão/pista importante foi a busca pela autonomia de suas 

ações, fazendo com que a criança pudesse sair da dependência de sua mãe 

para realizar certas atividades, além de resolver assuntos com os colegas que 

o deixassem chateado. Mas, nos deparamos com outra autonomia que também 
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se tornou essencial, “a autonomia como agenciamento com uma 

heterogeneidade de objetos, pessoas e animais. Somos autônomos quando 

conseguimos nos conectar a muitas coisas para colocar em ação aquilo ao que 

nos propomos” (HARAWAY, 2008 apud KAUFMAN, 2016, p. 56).  

O processo de mediação escolar foi se desenvolvendo e trazendo 

resultados significativos, mas em certos momentos Pedro se apresentava 

relutante para fazer algumas atividades, pois queria estar sempre com seu 

brinquedo na maior parte do dia, um boneco. E muitas vezes, sua mãe e a 

professora o obrigavam a deixar o objeto de lado para então fazer o que se 

pede, assim deixando-o irritado. Entretanto, pensando de uma forma mais 

sensível e que pudesse render seu aprendizado, me perguntei o porquê do 

aluno não poder ficar com seu boneco e fazer os exercícios com o mesmo ao 

seu lado. Portanto, nos encontramos em mais uma pista importante em torno 

de seu processo de ensino, o de ampliar os mediadores, tornando este objeto 

(o boneco) mais um mediador.  

 

Portanto, na mediação escolar, nosso objetivo é ampliar as conexões 
que o aluno acompanhado tem na escola para além de nós, 
oferecendo uma diversidade maior de mediadores: o professor, o 
colega, o lápis, a cadeira, a coordenador, o inspetor, a letra maior, o 
material concreto, as imagens etc. A medida em que outros 
mediadores passam a fazer parte da rede do aluno na escola, ele 
passa a experimentá-la com maior qualidade e autonomia 
(KAUFMAN, 2016, p. 57). 

 

Percebemos então, que para a criança, o boneco funcionou como um 

mediador, ajudando-o a criar um interesse a mais pelas atividades e trabalhos 

propostos. Sendo assim, pensamos em uma “aposta” que deu certo, pois, nem 

sempre o encontro com o outro, seja um humano ou um objeto, se torna uma 

relação de mediação. Devemos sempre pensar em algo que o aluno goste e 

que possamos trazer para o contexto, criando no mesmo um interesse maior 

junto à atividade que a docente e o mediador pretendem desenvolver, assim 

fomentamos a meu ver, mais uma pista.  

Trazendo mais uma questão/pista que Kaufman (2016) aborda, não 

devemos decidir o que será mediador para o discente, então junto à direção do 

colégio, que se encontra mais embasada e receptiva em relação ao assunto; e 

os pais, felizes com o avanço dado pelo filho, oferecemos diversas 
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possibilidades a Pedro, correndo riscos necessários para que o aluno possa se 

decidir sobre o que lhe está sendo ofertado, absorvendo-as de forma positiva 

ou até mesmo descartá-las.  

Sabemos que as práticas escolares apresentadas nas instituições de 

ensino têm se fomentado a partir da produção de sujeitos desiguais, oprimidos, 

impotentes e até mesmo deficientes. Dessa forma, a educação acaba se 

encaixando na condição de saúde, pois trata apenas de produzir mais e mais 

subjetividades (ALMEIDA; MACHADO; SARAIVA, 2009, p. 22) 

Graças a todo esse processo minuciosamente trabalhado em torno da 

criança diagnosticada que tratamos no decorrer dessa seção, estamos 

revertendo a situação de uma antiga exclusão e subjetivação do anormal para 

uma inclusão e uma prática não-medicalizante. 

 

Muitos educadores trabalham em instituições nas quais domina um 
funcionamento individualizante que culpa o aluno pela produção do 
fracasso escolar, que culpa a família pelo fracasso da educação, que 
vive as práticas educativas de maneira individualizada, submetidas à 
tirania do Eu. Há a tendência de estabelecer-se apenas algumas 
normas como possíveis: o bom aluno, quietinho, participativo, que 
aprende tudo, cuja família acompanha os cadernos dos filhos... Quem 
foge dessas normas torna-se o agressivo, o bagunceiro, o aluno que 
não aprende, cuja família é desinteressada (ALMEIDA; MACHADO; 
SARAIVA, 2009, p. 23). 

 

Em um primeiro momento, me deparei com uma instituição de ensino 

totalmente excludente e pouco interessada no aluno; e uma família abraçada 

em um diagnóstico e na procura da cura desta patologia aos seus olhos. Mas, 

toda a minha participação ao longo deste processo de inclusão e mediação 

escolar, direta e indiretamente, está colhendo frutos proveitosos. Podemos 

dizer que hoje a escola está mais receptiva e embasada em relação ao 

assunto, a família de forma positiva está abandonando o diagnóstico e tirando 

aos poucos a medicação da criança.  

Pedro se encontrou em seu processo de aquisição da leitura e escrita, 

assim, se desenvolvendo. O mesmo que não sabia ler e “pulava” as 

pontuações, hoje já consegue ler um texto e pausar nos momentos de 

pontuação; já reconhece todas as letras do alfabeto, além de já escrever 

palavras com a letra cursiva, tendo apenas que diminuir o tamanho destas; 
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entre outros avanços que foram essenciais para a família e a escola abrirem os 

olhos quanto ao que Pedro pode desenvolver, assim não se amparando a um 

diagnóstico.  

O estudo de caso em questão pretendeu trazer a história de Pedro em 

seu processo de aprendizagem conturbado e a mediação escolar, além de 

acompanhar de perto a desconstrução de um diagnóstico. 

Todo esse caminho mencionado e tratado ao longo dessa seção nos faz 

refletir sobre alunos como Pedro, que carregam em sua trajetória de vida e 

escolar um diagnóstico ou uma possível taxação, que por si só acabam 

excluindo e incentivando para um caminho do abandono destes discentes.  

Nesse sentido, notamos o quão importante é a presença dos pais 

juntamente com toda a equipe pedagógica da escola em meio a este processo, 

onde devem estar atentos desde a mediação que está sendo feita em sala de 

aula e no âmbito educacional (mediação além da sala de aula), até o 

comportamento e o que a família tem feito fora da escola para, de certa forma, 

desenvolver o aluno e potencializá-lo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Afinal, a dislexia existe? Este estudo que traçamos nos embasa 

teoricamente diante ao assunto e traz o entendimento de que características 

que vão contra ao padrão do “aluno perfeito” são reflexos da diversidade 

humana e da singularidade de cada pessoa, e não uma indicação direta de 

uma suposta patologia.  

Com o apoio dos meios midiáticos, e até mesmo de alguns cursos de 

formação continuada para os docentes, podemos notar o quanto têm se 

alastrado formas de se diagnosticar problemas advindos da aprendizagem, 

assim, sendo algo como se estivesse localizado na criança e que pudesse ser 

tratado, retirando de imediato do docente e do contexto escolar a 

responsabilidade direta no processo de aprendizagem desta criança. 

Tornou-se muito comum nas instituições de ensino os professores 

repararem um aluno que se comportou mal ou que não compreende a matéria 

e logo assim traçar um diagnóstico em cima deste. Cada discente tem seu 

tempo para aprender, sendo diferenciado dos demais, onde um aprende 

rápido, outro necessita de um auxílio, e também aqueles que não 

compreendem o que foi tratado, necessitando de uma nova forma 

metodológica de ensino, sendo necessárias estratégias para canalizar a 

atenção do aluno para então aflorar o seu conhecimento.  

De contraponto ao que estamos discutindo, também nos deparamos 

com diálogos de docentes e educadores sobre possíveis leis ligadas 

diretamente aos problemas de aprendizagem, onde estas “amparam” a criança 

que possui alguma dificuldade ou que traz consigo um diagnóstico. Mas, diante 

de tudo que foi discutido, sabemos o quão perigoso é legitimar uma situação e 

legislar sobre o que não se tem real entendimento.  

Moysés (2010) discorre sobre o assunto questionando a real 

legitimidade do ECA (1990), no qual fundamentalmente o que está em jogo são 

os direitos da criança e do adolescente, que foram construídos e conquistados 

pela sociedade brasileira, mas, que não são problematizados e trabalhados, 

sendo muita das vezes falhos e indo na contramão aos estudos realizados.  
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O primeiro deles é o direito à vida, que implica inclusive no direito de 
não tomar um remédio que pode matar, por exemplo. O direito à 
liberdade, respeito e dignidade. O direito à saúde. No ECA está 
escrito: “Atenção integral à saúde pelo SUS”, que é outra conquista 
da sociedade brasileira. Um dos princípios fundamentais do SUS é 
que todo atendimento à saúde deve ser feito na rede de saúde, 
evitando duplicação e desperdício de recursos humanos e materiais. 
Lógico que falta recurso, ainda falta gente, mas o SUS está fazendo e 
tem que assumir mais. Direito à educação de qualidade para todos. 
Esta é a nossa luta. O direito de toda criança e todo adolescente a 
aprender, ao acesso a uma educação de qualidade, publica, gratuita 
e socialmente referenciada. Entretanto, o que estamos vivendo hoje é 
uma luta declarada contra o ECA, em todos os sentidos: precisamos 
acabar com o ECA, o ECA dá liberdade ao infrator... Enfim, todo um 
discurso que eu não vou repetir (MOYSÉS, 2010, p. 78). 

 

Estamos então assistindo ao surgimento de um discurso que também 

acaba “destruindo” o ECA, que é o de legitimar uma suposta patologia. Dizendo 

que a criança tem o direito a um diagnóstico e um tratamento específico dentro 

da escola devido a uma “doença” que nem sequer é comprovada. Que direito é 

esse? Porque buscar um diagnóstico de uma falsa patologia se podemos 

investir em uma educação de qualidade para aquele aluno que possui 

dificuldades? Ter direito a um diagnóstico que me torna doente e incapaz?  

O aluno ao ser diagnosticado como portador de dislexia ou outras falsas 

patologias está indo ao encontro com o “não sou capaz de aprender”, sendo 

preciso ter acesso a outros meios, como o de não ser reprovado. Esbarramos 

assim, em questões controversas onde o discente tem o direito a um 

tratamento que o contém quimicamente e que pode levá-lo a uma futura 

drogadição.  

Não devemos afirmar e abraçar a causa de que a criança tem o direito 

de não ser reprovada, devemos lutar e reivindicar que ela tenha uma educação 

pública de qualidade, onde tenha o direito de aprender. 

No âmbito educacional é comum encontramos tipos diversificados de 

comportamentos e formas de aprendizagem advindos de uma criança ou 

adolescente. Seria de extrema importância que a escola respeitasse o tempo 

de aprendizagem e a singularidade de cada aluno, assim, partindo do diálogo e 

de novas formas de aprendizado, e não simplesmente diagnosticar e 

patologizar tais diferenças.  

Diante deste contexto, parafraseamos Moysés (2010): “Neste momento, 

nos defrontamos com mais uma escolha, fundamental: ou nos deixamos ser 
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cooptados (pois não somos cooptados, nos deixamos cooptar) ou ficamos do 

lado da vida, do lado das crianças”. Afinal, sabemos que essa “luta” contra a 

medicalização e o diagnóstico de uma falsa patologia não se encerra hoje ou 

amanhã, é algo que será discutido ao longo da vida e que os autores que 

defendem a causa de que a criança merece um ensino de qualidade e não um 

remédio cresça consideravelmente a ponto de que todos possam optar e serem 

“cooptados” pelo lado da vida, pelo lado dos discentes e da educação. 
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