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RESUMO 

O presente projeto aborda a importância do diagnóstico em relação à dislexia em 
alunos nas séries iniciais do ensino fundamental e por consequência a dificuldade na 
aprendizagem, principalmente na leitura e na escrita. A dislexia causa muito 
transtorno no desenvolvimento da criança, sendo assim é importante obter 
informações necessárias sobre esse distúrbio para que aja intervenção de 
profissionais na área de psicologia, neurologia, oftalmologia, com intuito de 
promover subsídios para lidar com o disléxico. Cabe ao professor observar 
inicialmente em sala de aula e saber diferenciar as possíveis dificuldades 
apresentadas. Para eu obter essas informações foram realizadas entrevistas e 
pesquisas bibliográficas e conclui com a pesquisa que os professores precisam ter 
mais conhecimentos diante dessa temática abordada para desenvolver um trabalho 
a partir de estratégias com orientações de multiprofissionais para que os disléxicos 
tenham um bom desempenho em sala de aula sem ter enfrentar preconceitos. 

Palavras chave: Dislexia, Dificuldade na Aprendizagem, Estratégias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ABSTRACT 

 
This project addresses the importance of diagnosis in relation to dyslexia in 

students in the early elementary school grades and hence the difficulty in learning 
especially in reading and writing. Dyslexia causes much disorder in child 
development, so it's important to get necessary information about this disorder to act 
intervention professionals in psychology, neurology, ophthalmology, aiming to 
promote subsidies to deal with the Dyslexic. The teacher initially observed in the 
classroom and to differentiate the possible difficulties presented. For me to get this 
information interviews and literature searches were conducted and concludes with 
the research that teachers need to have more knowledge on this subject addressed 
to develop a work from strategies with multidisciplinary guidelines for the Dyslexics 
have a good performance in room class without facing prejudice. 

 
Keywords: Dyslexia, Difficulty in Learning Strategies. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo compreender a dislexia como uma das 

possíveis causas da dificuldade no aprendizado da leitura e escrita , principalmente 

entre os alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental. O que motivou essa 

pesquisa foi a minha atuação como professora de aula particular, atividade que 

comecei a realizar após a conclusão do curso de Formação de Professores em 

1985. Realizando este trabalho, pude observar que com alguns alunos eu obtinha 

sucesso, já outros pareciam estar alheios a tudo que era explicado nas aulas de 

reforço que eu ministrava. Esse fato me provocava uma certa tensão, pois nas 

avaliações escolares essas crianças não conseguiam boas notas, enquanto que na 

aula de reforço, embora com dificuldades, eu constatava que elas apresentavam um 

relativo aproveitamento.  

Não conseguia compreender as razões desse mau desempenho nas avaliações 

posto que os responsáveis por esses alunos, quando me procuravam, não 

comentavam se o aluno tinha algum diagnóstico que comprovasse que a dislexia 

poderia ser uma das causas. Portanto, ao iniciar meu curso de Pedagogia já tinha o 

interesse de tornar a dislexia como tema de minha monografia. 

Em 1987 eu passei a lecionar em escola da rede privada da região em que moro 

e pude observar com mais atenção as dificuldades de aprendizagem apresentadas 

por alguns alunos. Toda essa problemática só veio à tona quando comecei a 

pesquisar as possíveis causas das dificuldades na aprendizagem, nos livros,  

indagando especialistas da área, através da internet, entrevistas com 

psicopedagogas, pesquisa de relatos em associações, como Associação Brasileira 

de Dislexia (ABD), entre outros espaços afins. 

No bairro em que moro existem escolas municipais, estaduais e privadas. A 

procura é grande por aulas particulares, daí o meu interesse em conhecer um pouco 

mais a respeito da dislexia e assim poder auxiliar os estudantes com as aulas de 

reforço. 
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Com essa pesquisa pretendo aprimorar meus conhecimentos, já que observei 

que através do que já adquiri de conhecimento sobre o tema tem ajudado bastante 

no meu desempenho e na compreensão de que preciso para trabalhar, 

pedagogicamente, de forma diferenciada no que diz respeito ao ensino aprendizado 

de alunos que apresentam dislexia. 

Para a realização do presente trabalho utilizei métodos variados para coletas de 

dados. Primeiramente procurei conversar com psicopedagogas nas escolas. 

Procurei duas escolas privadas, ambas no Centro de Angra dos Reis, que fazem um 

trabalho direcionado a esse público. 

 Outra importante fonte de informação foram os relatos e abordagem na ABD 

(Associação Brasileira de Dislexia), além de livros e vídeos. Minha pesquisa sobre o 

tema incluiu ainda a consulta as referências bibliográficas, e também a busca por 

informações esclarecedoras obtidas no curso de Pedagogia. Informações que me 

auxiliaram a pensar sobre o indivíduo saudável que existe no aluno diagnosticado 

com dislexia. 

O meu desejo na execução desse trabalho é de poder ajudar os alunos e 

diminuir a tensão dos pais, em busca de conhecimento em relação à dislexia. Sendo 

assim, poder melhorar a autoestima  da criança. Essa é uma das prioridades do meu 

TCC.  

As crianças com dificuldade de aprendizagem são tidas no sistema de ensino 

como “diferentes”, por precisarem de atenção especial, quando assim 

diagnosticadas. A falta de atenção em relação a esse aluno e a falta de 

conhecimento por parte dos profissionais em relação a esse assunto termina por 

conduzir nessa criança o desejo de se  afastar do ambiente escolar e até mesmo da 

sociedade e, por conseguinte, gerar fortes abalos emocionais para suas vidas. 

Nesse sentido, elaborei os seguintes objetivos norteadores para o 

desenvolvimento do trabalho: 
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-Fazer um levantamento bibliográfico sobre o tema proposto considerando como 

prioridade dessa investigação as possibilidades oferecidas às crianças disléxicas, 

descrevendo os métodos de reeducação e algumas técnicas comportamentais para 

atuação pedagógica.  

- Refletir sobre os processos de construção do conhecimento e a aquisição destes 

saberes pela criança, considerando suas vivências e aprendizagens. 

-Compreender os mecanismos que mostram os processos de ensino/aprendizagem, 

ou seja, principais aspectos teóricos, os diversos níveis de aprendizagem 

encontrados em uma sala de aula que se constituem preocupações enfrentadas 

pelos estudantes que ingressam em um curso de formação de professores. 

 A sala de aula é um ambiente que tem realidades diversas, portanto pretendo 

mostrar que este espaço é sempre mágico e, cabe ao pedagogo, capacitar-se 

profissionalmente para atuar diante destas necessidades.  

Espero que com essas problematizações eu possa contribuir para responder 

algumas demandas da formação do pedagogo, para que este profissional tenha 

condições de realizar um acompanhamento qualificado a esses alunos. Como 

formanda, em fase final desse processo, percebo que a graduação deixa esta 

“lacuna” na nossa formação e que este profissional, ao encontrar as diferentes 

realidades e contextos escolares, necessita buscar em especializações e 

continuidade dos estudos, as respostas para os principais distúrbios de 

aprendizagem frequentes no ambiente escolar. 

A capacitação profissional, no que se refere ao estudo das dificuldades de 

aprendizagem, oferece vantagens ao educador e ao aluno. Pois, a partir desta 

capacitação, o pedagogo estará mais apto a identificar os distúrbios que envolvem a 

dificuldade na aprendizagem, sejam eles de cunho comportamental, neurológico, 

psicológico, etc. Devemos pensar: como estes alunos estão sendo avaliados e 

acompanhados? 
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 É de extrema importância trazer à discussão de que ainda existem pedagogos 

não capacitados que estão ocupando salas de aula, coordenações pedagógicas, 

orientações educacionais e direções escolares. 

Na sala de aula, é o professor/pedagogo quem vai perceber as necessidades e 

dificuldades dos seus alunos, analisando as possibilidades de alteração de  

metodologias e, até mesmo, a forma de conduzir suas aulas e as atividades 

avaliativas. É evidente que na escola existem alunos com distúrbios de 

aprendizagem, no entanto, o professor não está preparado para identificá-los nem 

para desenvolver um trabalho que busque minimizar os problemas educativos que 

esses distúrbios possam causar. 

Quando ocorrem alguns diagnósticos sobre os distúrbios de aprendizagem por 

parte dos educadores, os mesmos se apresentam de maneira extremamente 

superficial, afinal, estes profissionais se sentem despreparados para tal atuação. A 

partir daí surgem os rótulos e as classificações acerca das limitações apresentadas 

pelo educando, o que pode acarretar problemas de ajustamento social e de fato 

provocar ou agravar a suposta dificuldade de aprendizagem. 

A partir das pesquisas por mim realizadas com  especialistas do tema , ainda tive 

curiosidade em conhecer como esses profissionais  conduziam  suas práticas 

pedagógicas dirigidas a essas crianças e saber sobre a importância do “olhar 

científico”, como diz a autora do texto “A Arte de Pesquisar”, Mirian Goldenberg 

(2004). Sendo assim, além das entrevistas propriamente ditas, foram realizadas  

também análises através de dados de pesquisas com professores, textos e artigos 

de pesquisa bibliográfica. 

A partir da leitura do texto de Mirian Goldenberg, me veio o desejo de construir a 

pesquisa a partir de entrevista com profissionais da área a fim de melhor 

compreender e acrescentar informações a minha pesquisa, dando maior clareza aos 

dados já obtidos. Como o tempo era escasso não pude realizar esse intento, mas 

pude conversar informalmente com diferentes pessoas ligadas a questão, ou seja, 

pais e especialistas me levaram a uma abordagem mais próxima dessa realidade e 

com dados concretos. 
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Como já foi dito, a dislexia pode prejudicar o desenvolvimento educacional, social 

e psicológico do aluno levando a: retração; vergonha; timidez, ou ainda a atitudes de 

rebeldia e indisciplina no grupo. É importante compreender  esses comportamentos 

como sendo de  autodefesa e, muitas vezes, a única forma que este encontra para 

se proteger. Há casos que resultam em apatia, depressão, verdadeira aversão às 

atividades de leitura e escrita, o que frequentemente acontecem no cotidiano do 

aluno. 
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CAPÍTULO I 

O QUE É DISLEXIA? 

 

Neste primeiro capítulo buscarei responder, de acordo com uma pesquisadora da 

área, o que é dislexia, visando compreender sua relação com a dificuldade de 

aprendizagem. Inicio citando uma instigante reflexão proposta por Patrícia Zamban 

(2010): “a dislexia, que antes de qualquer definição é um jeito de ser e de aprender, 

que reflete a expressão individual de uma mente, muitas vezes arguta (sutil, 

delicada) e até genial, mas que aprende de maneira diferente” ( p.2). 

Segundo essa a Associação Brasileira de Dislexia, a dislexia é definida como 

uma dificuldade ou transtorno de aprendizagem na área da leitura, escrita e 

soletração, sendo o distúrbio de maior incidência nas salas de aula. Ao contrário do 

que muitos pensam a dislexia não é o resultado da má alfabetização, desatenção, 

desmotivação, condição socioeconômica ou baixa inteligência.  

A dislexia é um transtorno que aparece claramente na escola durante a 

alfabetização. É hereditária e congênita, sem causas culturais, intelectuais e 

emocionais.(KAPPES et at 2012, PIMENTA, 2012, p.1). 

A dislexia não é considerada uma doença e seus sintomas podem ser 

identificados já na educação infantil. Disléxicos apresentam um funcionamento 

peculiar do cérebro para os processamentos linguísticos relativos à leitura, não 

estando relacionados a distúrbios visuais e auditivos, ou ainda a problemas 

psicológicos ou socioculturais. A dificuldade central apresentada pelo do disléxico 

está em associar o símbolo gráfico às letras, e estas ao som que representam, e 

também de e organizá-las mentalmente numa sequência temporal. 

A partir dessa definição de base, a dislexia é caracterizada de modos diversos no 

campo de seu estudo: transtornos específicos de leitura; déficit linguístico que 

dificulta a aprendizagem de leitura, escrita, soletração e decodificação; troca de 

letras; dificuldade com sentido espacial; dificuldade de decodificação. 
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A dislexia é um distúrbio específico de aprendizagem de origem 
neurológica, caracterizada por dificuldade com a fluência correta na leitura e 
dificuldade na habilidade de decodificação e soletração, resultantes de um 
deficit no componente fonológico da linguagem (Lyon, Shaywitz & Shaywitz, 
2003 apud GERMANO, 2013, p. 12) 

 

A Associação Nacional de Dislexia (2013) caracteriza essa deficiência como: 

 A palavra dislexia é derivada do grego "dis" (dificuldade) e 
"lexia" (linguagem); 

 Dislexia é uma falta de habilidade na linguagem que se 
reflete na leitura; 

 Dislexia não é causada por uma baixa de inteligência. Na 
verdade, há uma lacuna inesperada entre a habilidade 
de aprendizagem e o sucesso escolar. O problema não 
é comportamental, psicológico, de motivação ou social; 

 As atuais pesquisas, obtidas através de exames por 
imagens do cérebro, sugerem que os disléxicos 
processam as informações de um modo diferente. 
Pessoas disléxicas são únicas; cada uma com suas 
características, habilidades e inabilidades próprias. 

 Outros aspectos que a definem são: 

As crianças disléxicas confundem visualmente o “p” e “b” ou “d” e “q”, eles 
escrevem de maneira espelhada. Seu pior desempenho é nas disciplinas de 
Português e Redação. A dificuldade de interpretar textos atrapalha também 
o aprendizado de matérias que exigem leitura, como história e geografia

1
. 

 

De acordo com Malheiro et al (2007), citando Topczewski (2005),  

existem três tipos de dificuldades que definem a Dislexia: falha no 

estabelecimento da relação som, símbolo gráfico. No caso há uma provável 

disfunção da discriminação auditiva; falha na discriminação visual que 

acarretará as inversões, rotações e confusões das letras com grafia 

semelhante e associação das duas anteriores (p. 1) 

 Estas dificuldades apresentadas pelas crianças com dislexia podem ser mal 

interpretadas no ambiente escolar, por diversos fatores. Como, por vezes, são 

                                                           
1  Informação obtida no site http://monografias.brasilescola.uol.com.br/educacao/disturbio-

aprendizagem-dislexia-como-ajudar-corpo-discente.htm em 10 de janeiro de 2016. 
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consideradas ou confundidas, erroneamente, com pouca inteligência, ou falta de 

interesse. Estas associações são feitas porque tais dificuldades não são 

reconhecidas por alguns profissionais da educação como sintomas da dislexia. 

 Varella (2011) argumenta que algumas dificuldades que as crianças podem 

apresentar durante a alfabetização só ocorrem porque são pequenas e imaturas e 

ainda não estão prontas para iniciar o processo de leitura e escrita. Se as 

dificuldades persistirem, o ideal é encaminhar para avaliação por profissionais 

capacitados. 

O diagnóstico da dislexia é de exclusão e deve ser feito por uma equipe 
multidisciplinar, formada por psicólogo, fonoaudiólogo e psicopedagogo. 
Quando necessário é feito um encaminhamento ao neurologista e/ou a 
outros profissionais, como oftalmologista, geneticista, otorrinolaringologista, 
pediatra etc. Para se confirmar se existem ou não, outros fatores que 
estejam comprometendo o processo de aprendizagem ou mesmo 
coexistindo com a dislexia, esses profissionais devem trocar informações 
para confirmar o distúrbio (LANHEZ E NICO, 2002, apud SOUZA, 2011, p. 
18). 

 Conforme a citação acima, o pedagogo não é o profissional mais indicado 

para dar o diagnóstico de uma criança disléxica, ou com qualquer outro distúrbio. 

Entretanto, suas observações em sala de aula servem de parâmetros e orientação 

para estes outros profissionais. 

 O trabalho do psicopedagogo2 tem grande importância, pois é através da 

avaliação que este profissional faz que podemos distinguir, dentro de uma sala de 

aula, as crianças que estão passando pelas dificuldades comuns a sua faixa etária e 

série e as crianças que apresentam a dislexia. 

Por exemplo, é comum às crianças em fase de alfabetização não escreverem 

ortograficamente muitas das palavras que já conhecem, pois ainda estão em 

processo de aprender as regras de escritas, como o uso da letra “m” antes do “p” e 

“b”, etc. 

De acordo com o modelo de desenvolvimento de leitura de Frith (1985, 
1990), sistematicamente explicado e expandido por A. Capovilla e F. 
Capovilla (2000b) e F. Capovilla e A. Capovilla (2001b), a criança passa por 

                                                           
2
 O psicopedagogo, diferentemente do pedagogo, é um profissional que lida na área de Saúde e Educação 

no que diz respeito a aprendizagem humana, identificando normas padrões e patológicas. Informações obtidas 
em: http://www.abpp.com.br/faq/o-que-e-psicopedagogia. Acesso em: 31 de março de 2016. 
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três estágios na aquisição de leitura e escrita: 1) o logográfico, em que ela 
trata a palavra escrita como se fosse uma representação pictoideográfica e 
visual do referente; 2) o alfabético em que, com o desenvolvimento da 
rotafonológica, a criança aprende a fazer decodificação grafonêmica; e 3) o 
ortográfico em que, com o desenvolvimento da rota lexical, a criança 
aprende a fazer leitura visual direta de palavras de alta freqüência 
(CAPOVILLA, 2007, p. 16). 

  

Não obstante, as crianças com dislexia podem apresentar estas dificuldades 

por mais tempo, não associando alguns sons as letras correspondentes, ou fazendo 

a troca de letras, como “p” por “b”. 

As crianças Disléxicas apresentam a leitura lenta, fragmentada, com troca 
de fonemas, atrapalhando assim a compreensão e interpretação de textos. 
Além disso, distorções que aparecem em suas escritas reforçam o 
diagnóstico. A criança é considerada disléxica quando todas essas 
dificuldades que apresenta já deveriam ter sido superadas para a sua idade 
(Malheiro et al, 2007, p. 2). 

 Além do aspecto neurológico, a avaliação do psicopedagogo analisa o caso 

da criança disléxa nos contextos familiar, cognitivo e emocional. É necessário que se 

compreenda o que se passa com esta criança, pois ela pode sentir-se 

sobrecarregada mediante as pressões que sofre e isso pode afetar seu estado 

emocional e sua sociabilidade: “os disléxicos podem apresentar um isolamento 

social ou perturbações sócio emocionais” (Fonseca, 2005 apud Malheiro et al, 2007, 

p. 3).    

 Segundo Topczewski (2000), através de exames neurológicos, alguns sinais 

podem surgir como os apresentados no quadro abaixo:
 3 

 

  SINAIS DA DISLEXIA 

Fala 
1. Gagueira, dificuldade na articulação das palavras. 

2.  

                                                           
3 

 Informação obtidas no site http://monografias.brasilescola.uol.com.br/educacao/disturbio-
aprendizagem-dislexia-como-ajudar-corpo-discente.htm em 10 de janeiro de 2016. 
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3. Inversões de conceito (primeiro – último etc) 

4.  

5. Pobreza de vocabulário. 

6.  

7. Retardo no seu desenvolvimento. 

8.  

9. Incapacidade de recordar nomes. 

10.  

11. Uso de palavras ou frases sem sentido. 

12.  

13. Incapacidade de responder a perguntas rápidas. 

14.  

15. Incapacidade de cumprir ordem. 

Noção de 

esquema corporal, 

de espaço e 

direção 

1. Confunde noções de espaço. 

2.  

3. Não percebe perspectiva em desenho. 

4.  

5. Não entende mapas. 

6.  

7. Incapacidade de desenhar esquemas. 

8.  

9. Má disposição de escrita na folha. 

10.  

11. Dificuldade em armar contas. 
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12.  

13. Demonstrar falhas em desenhar figuras humanas. 

14.  

15. Dificuldade de vestir-se, dar laços, nós, andar de 
bicicleta, jogar bola, fazer confusões entre esquerda e direita. 

16.  

17. Andar desajeitado. 

18.  

19. Incapacidade em reconhecer expressões fisionômicas, 
discriminar nomes das cores. 

20.  

21. Dificuldade em reconhecer símbolos matemáticos, em 
aprender números, em entender os mecanismos das 
operações e escrita de números. 

Noção de 

tempo, percepção 

de ritmo 

1. Dificuldade em conceitos como antes/depois, 
ontem/amanhã. 

2.  

3. Dizer quando começa a semana, meses, dias, anos. 

4.  

5. Dificuldade em reproduzir ritmos e distingui-los. 

6.  

7. Ver horas no relógio. 

Aspectos 

clínicos mais 

gerais 

1. Aspectos oftalmológicos: normal, não se encontrou 
relação entre acuidade visual e dislexia. 

2.  

3. Fatores auditivos: pode interferir, o disléxico não integra 
sons isolados, não chega a dar significado a formas e sons, 
deficiente memória auditiva. 
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4.  

5. Dominância cerebral: a idéia mais central é que a 
dislexia e ambilateralidade cerebal cerebral ocorrem 
concomitantemente e que esses fatos sejam causados pela 
imaturidade cerebral geral. 

6.  

7. Eletrocefalografia: os estudos não mostram correlação 
entre anormalidade encefalográfica e dislexia, 

8.  

9. Testes psicológicos: a dislexia não está relacionada com 
déficit de inteligência. Costuma apresentar-se em pessoas de 
nível intelectual normal, podendo ocorrer em indivíduos de 
inteligência superior. 

 

É relevante destacar que a presença de sentimentos depressivos e atitudes 

agressivas diante de autoridade, ou mesmo transtornos de conduta, também são 

considerados aspectos emocionais que se associam à dislexia. Entretanto, é preciso 

considerar que esses comportamentos podem ser resultantes da frustração da 

criança frente as suas dificuldades e cobranças por parte dos adultos que 

frequentemente as culpabilizam por suas limitações. 

A partir das aulas de reforço que eu ministrava e das leituras das referências 

citadas anteriormente, compreendi que os professores precisam estar preparados 

para lidar com esses alunos ou até mesmo conseguir distinguir as dificuldades 

apresentada por eles. Sabendo-se que muitas são as causas das dificuldades que 

surgem no processo de ensino aprendizado e que nem sempre a dislexia é o seu 

fator determinante. Mesmo ciente disso, ratifico o interesse desse trabalho 

monográfico ampliar conhecimentos que contribuam para esclarecer aspectos dessa 

temática e possibilitar ao leitor diferenciar dislexia das dificuldades comuns na 

aprendizagem. 
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O psicólogo apresenta-se como um profissional mais apto que o pedagogo no 

que diz respeito ao diagnóstico clínico, juntamente com outros profissionais, 

anteriormente citados, como fonoaudiólogos, neurologistas, etc. 

Para a realização de um diagnóstico preciso, Lanhez e Nico (2002), descrevem 

que o psicólogo deve aplicar uma bateria de testes que envolvem: o nível de 

inteligência (para determinar as habilidades globais de aprendizagem do indivíduo) e 

testes visuais, motores, neurológicos e de personalidade. Estes testes irão revelar 

comprometimentos na inteligência, indícios de lesões neurológicas ou de 

comprometimentos emocionais. Deve-se ao final do processo, estabelecer um 

prognóstico e elaborar um programa de reeducação. 

Portanto, é preciso destacar  a necessidade de buscar compreender a dislexia  a 

partir de   diferentes aspectos, tais como: concepções, sintomas, causas, prejuízos 

social e educacional, importância do diagnóstico, metodologia pedagógicas para se 

trabalhar com o disléxico e as possibilidades de desenvolvimento de outras 

habilidades não relacionadas à leitura e escrita. 

Conforme os autores consultados destacam, a vantagem destas metodologias 

apropriadas é que o aluno se torna capaz de usar suas outras habilidades para 

auxiliarem sua aprendizagem. Desenvolver atividades em que as crianças possam 

utilizar seus olhos, seus ouvidos, órgãos de fala, músculos, ou seja, exercitando 

outras áreas do cérebro. Esse trabalho será tão benéfico tanto para o disléxico como 

para qualquer outro aluno com dificuldade de aprendizagem.   

Os disléxicos têm um nível de inteligência normal, podendo até mesmo ser 

superior a média para a sua idade, e também possuir grande habilidade em 

determinada área. Pensando no contexto escolar podemos problematizar as 

dificuldades no aprendizado como um grande desafio a ser enfrentado pelos 

professores em seu cotidiano. Vivemos em busca do perfeito, daí não sabemos lidar 

com o diferente. 

Sendo assim, diante da pergunta “O que é dislexia?”. Minha pesquisa revelou  

que a simples resposta de que se trata da dificuldade que algumas crianças têm na 

leitura e escrita não é suficiente para dar conta de toda a complexidade do tema. Na 
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verdade, a dificuldade apresentada por estas crianças em forma de limitação em 

relação à aprendizagem, principalmente para ler e escrever, faz com que elas se 

sintam retraídas e inseguras, mais sensíveis a problemas de relacionamento. 

Partindo do pressuposto que a leitura e a escrita não acontece somente no 

âmbito escolar, mas também em outros ambientes socializadores, primários ou 

secundários, como em casa, igreja, clube, e na comunidade a qual a criança está 

inserida. Nesses espaços é necessário que a criança seja estimulada a ler e 

escrever, cotidianamente, mas sempre respeitando o tempo de cada uma, sua 

possíveis limitações e suas potencialidades. 
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CAPÍTULO II 

ESTABELECENDO ATITUDES EM RELAÇÃO AOS DISLÉXICOS.  

 

Na infância, uma das expectativas dos pais é a ida do seu filho à escola e,  

consequentemente, aprender a ler e a escrever. E essa expectativa não é só dos 

pais, é também da sociedade, mas para que as crianças possam ter sucesso nesse 

processo será preciso levar algumas questões em consideração. Como se sentirá 

uma criança que não consegue atingir certos objetivos? Com certeza dúvidas e 

angústias surgirão nesta criança e em muitas das vezes como resultado da 

frustração demonstrada pelos pais e educadores. É por essa razão que venho em 

busca de informação e compreensão adequadas para a problemática aqui 

apresentada. 

Buscaremos então, compreender na fase inicial escolar da criança quais 

medidas os professores e os pais deverão tomar para auxiliar esta criança, 

caso percebam maiores dificuldades no seu processo de aprendizagem.   

O disléxico tem sempre uma história de frustrações, sofrimentos, humilhações e 

sentimentos de menosprezo, para a qual a escola deu uma significativa contribuição. 

Cabe, portanto, a escola ajudá-lo a construir a sua autoestima. Sugerir-lhe 

“metodologias”, “dicas”, “alternativas”, “jeitos de fazer”, “associações” que o ajudem 

a lembrar e a executar atividades ou a resolver problemas, e não submetê-lo a 

situações que irá expor sua dificuldade na frente dos colegas, como por exemplo ler 

em voz alta.  

Abaixo, o autor elenca uma série de aspectos educacionais que se referem à 

criança disléxica: 

Zorzi (2008) destaca algumas dificuldades recorrentes e visíveis no 
disléxico, como: atrasos na aquisição da linguagem falada; dificuldades 
sistemáticas para compreender a linguagem falada, embora a criança seja 
ouvinte, apresenta tendência a requisitar repetições por parte do 
interlocutor; dificuldades para encontrar as palavras adequadas para se 
expressar, trocando nomes ao descrever algum objeto ou usando palavras 
substitutivas; vocabulário reduzido em relação ao número de palavras ao 
qual a criança está exposta; dificuldades para organizar idéias e expor 
relatos nas quais se pede para falar, rapidamente, vários nomes em 
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seqüência; dificuldades para compreender números e horas; compreensão 
do texto prejudicada, principalmente pelas alterações ou confusões durante 
a leitura das palavras, traduzindo em erros ortográficos mais numerosos e 
mais diversificados do que o comumente esperado para a série/ano 
cursados (SANTOS, 2011, p. 28).  

Para que a criança disléxica não se sinta incapaz ou inferior as demais em 

função das dificuldades apresentadas na citação acima, faz-se necessário que o 

professor, munido destas informações, elabore estratégias que permitam e 

estimulem a participação deste aluno.  

Sabendo-se que a criança apresenta dificuldade quanto à leitura e escrita, não é 

adequado avaliá-la com provas semelhantes a das outras crianças, mas pode-se 

avaliá-la oralmente, por exemplo. Desta maneira, o aluno não ficará “fora” do 

sistema escolar, uma vez que será avaliado, porém respeitando-se suas 

necessidade e características, e de acordo com o conhecimento que adquiriu, o que 

não se mede apenas por meio de provas e testes tradicionais. 

Também é característica em alguns casos de dislexia a falta de habilidade em 

expressar suas ideias de maneira coerente. Suas narrativas geralmente seguem 

uma sequência confusa ou mal estruturada, ou seja, exigiria diferentes estratégias 

para serem avaliadas  . Há também, casos em que as crianças conseguem fazer 

cópias, entretanto não conseguem escrever de forma espontânea. 

A seguir serão apontadas algumas sugestões que auxilia ao professor a não 

igualar a forma de ensinar crianças sem este déficit com o da criança disléxica, com 

o intuito de otimizar seu trabalho e a aprendizagem  

Zorzi (2008) expõe algumas atitudes que podem ser realizadas pelo 
professor para auxiliar o desenvolvimento da aprendizagem da criança 
disléxica, como: nomear figuras, pronunciando lentamente sílaba por sílaba 
da palavra; identificar cada uma das sílabas e levar a criança à constatação 
de que uma mesma sílaba pode estar presente em diferentes palavras; 
realizar jogos de adivinhação de palavras que comecem como mesmo som, 
destacando e prolongando os primeiros sons das palavras A criança deve 
aprender a dar nomes para as letras individualmente. Não deve haver uma 
preocupação com o ensino da sequência do alfabeto, em primeiro momento 
o importante é saber nomear individualmente cada uma delas. Brincar com 
os sons que as letras podem fazer, associando aos jogos de análise dos 
fonemas e incentivar um jogo de correspondência da letra com o som que 
ela faz utilizando os alfabetos móveis são muito úteis para a concretização 
das atividades. Propor a escrita de outras palavras as quais contenham 
sílabas iguais às que a criança acabou de escrever e observar 
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discretamente se ele fez as anotações da lousa e de maneira correta antes 
de apagá-la.  (SANTOS, 2011, p. 30). 

 

 Por exemplo, tenho a experiência com um aluno disléxico, para o qual dou 

aulas de reforço escolar. Esta criança tem dificuldade de memorizar respostas 

longas, para que ela compreenda melhor é necessário que as respostas sejam 

resumidas, sem perder o contexto proposto no conteúdo que está sendo estudado. 

Muitas das vezes, procuro encenar situações compatíveis à resposta.   

Apesar de encontrar algumas dificuldades para se adequar à rotina escolar, a 

criança disléxa não deve ser considerada alheia a esta. É importante para o 

crescimento da própria criança, bem como de todos os envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem a presença deste educando na comunidade escolar. Isso 

pode e deve provocar reflexões, busca por novos saberes e mudanças de conceitos 

e posturas profissionais, a fim de estar preparada para atender seu público mais 

diverso. 

A presença de uma criança com dislexia numa sala de aula deve ser vista como 

uma excelente oportunidade para o educador repensar sua prática e atender 

adequadamente as singularidades daquela criança. E certamente essas mudanças 

beneficiarão não apenas os educandos que apresentam maiores dificuldades de 

aprendizagem, e sim tornará o processo educativo mais acessível a todos.  

Zorzi (2008) afirma que existem estimativas de que tais distúrbios podem 
atingir cerca de 10 a 15% da população de escolares, porém, dentro da 
nossa realidade, o número que crianças que não aprende, ou que pouco 
aprende, vai muito além desses 15%, chegando a valores surpreendentes, 
que podem ultrapassar os 40% em muitos casos. Muitas crianças não 
aprendem o tanto que poderiam. E o mais interessante: o problema não 
está nelas. Está mais na “gente grande” encarregada de educá-las. A 
decisão de iniciar formalmente o processo de alfabetização não deve ser 
tomada a partir do critério de idade. Um conjunto de conhecimentos e certo 
grau de maturidade geral são necessários e devem ser devidamente 
considerados nesta tomada de decisão (SANTOS, 2011, p. 29).  

O disléxico tem um ritmo diferente dos não-disléxicos, portanto, deve-se evitar 

submetê-lo a pressões de tempo ou competição com os colegas. Deve-se tratar o 

aluno disléxico com naturalidade e usar a linguagem direta, clara e objetiva quando 

falar com ele, ajudando a enriquecer e favorecer a comunicação. Isso por que 

muitos disléxicos têm dificuldade para compreender uma linguagem simbólica, 
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sofisticada e metafórica sendo, portanto, fundamental ser simples e utilizar frases 

curtas e concisas ao passar instruções.  

É importante que o disléxico não fique afastado nem das demais crianças nem 

do professor. Oferecer oportunidade desta criança ir ao quadro para participar da 

correção, escrever palavras de um ditado, afim de que ela se sinta tão capaz quanto 

os outros. Promover a interação entre todos da turma, inseri-lo em grupos de 

trabalho que não visem somente a produção escrita, mas outras formas de 

demonstrar a aquisição de conhecimento, atividades que valorizam a oralidade, etc. 

A metodologia usada deve dar ênfase ao desenvolvimento da capacidade de 

discriminação visual e discriminação auditiva, coordenação viso-motora, esquema 

corporal, coordenação motora grossa, noção temporal espacial, estímulo do 

funcionamento cerebral, através de atividades motoras diversificadas que envolvam 

as habilidades mencionadas e valorização da psicomotricidade. 

A criança que tem dislexia, geralmente, não é discriminada pelas outras crianças, 

entretanto eles podem ser preteridos como parceiros para trabalhos em grupo, etc. 

Caberia então ao educador ser o promotor desta interação, não de forma impositiva, 

para que não haja constrangimento desta criança 

Segundo Zorzi (2008), geralmente o disléxico alcança simpatias entre os 
companheiros. Suas qualidades e habilidades são valorizadas, o que lhes 
favorece o relacionamento, entretanto, sua inaptidão para certas atividades 
escolares, como provas em dupla ou trabalhos em grupo, pode levar os 
colegas a rejeitá-lo nessas ocasiões. O professor deve evitar situações que 
evidenciem esse fato. Com a devida distância, discreta e respeitosamente, 
deve contribuir para a inserção do disléxico nos grupos da classe. Estimular, 
incentivar, fazê-lo acreditar em si, capaz e seguro (SANTOS, 2011, P. 31).  

O disléxico tende a lidar melhor com as partes do que com o todo. Abordagens e 

métodos globais e dedutivos são de difícil compreensão para o disléxico, então, 

apresentar-lhe o conhecimento em partes e de maneira dedutiva se torna agradável 

para este educando. Não indicar livros apenas para leituras paralelas. É fundamental 

proporcionar outras experiências que possam contribuir para o alcance dos objetivos 

previstos, como assistir a um filme, um documentário, uma peça de teatro, visitar um 

museu, um laboratório, uma instituição, empresa ou recorrer a versões em 

quadrinhos, em animações ou em programas de informática. 
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Richart e Bozzo (2009) destacam em seu texto algumas ações para que o 

professor trabalhe com estas crianças 

Use vários materiais de apoio para apresentar a lição à classe [...]; anuncie 
o trabalho com bastante antecedência [...]; realize aulas de revisão [...]; 
aumente o limite de tempo pra provas escritas; leia a prova em voz alta e 
antes de iniciá-la verifique se todos entenderam e compreenderam o que foi 
pedido; avise no 1º primeiro dia de aula o desejo de conversar 
individualmente com os alunos que tem dificuldades de aprendizagem 
(IANHEZ; NICO, 2002, p. 72, 73,74 apud RICHART et al, 2009, p.10) 

  

 Citamos algumas possibilidades de ações que podem ser tomadas pelos 

educadores a fim de que o trabalho, as aulas, com crianças disléxas não seja visto 

como uma experiência desgastante, desagradável ou desestimulante, tanto para o 

professor quanto para a criança. Mas um desafio possível e uma oportunidade de 

crescimento. 
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CAPÍTULO III 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS E NORMATIVAS PARA 

A INCLUSÃO DE PESSOAS COM DISLEXIA 

 

Nesse trabalho procuro trazer reflexões e possíveis apontamentos para as 

questões ouvidas em relatos e entrevistas feitas com mães de alunos e 

psicopedagogos que vivenciam essa problemática. Nesse processo de investigação 

e estudo pude compreender que a maioria das dificuldades de aprendizagem 

relacionadas à leitura e escrita que esses alunos apresentam está relacionada à 

falta de informação e conhecimentos das suas possíveis causas, como a dislexia.  

Pude perceber que se não tiverem maiores conhecimentos sobre a dislexia, os 

professores podem confundir alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem 

comum com dislexia. É nas salas de aula que a dislexia se faz presente, e muitas 

das vezes de forma catastrófica e irreparável, no sentido que a falta de 

conhecimento sobre esta temática pode ocasionar danos psicológicos, pois a 

criança disléxica pode ser alvo de preconceitos, de carregar estigmas, levar a 

evasão escolar.   

 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96), 

todos deverão estar incluídos na escola regular, portanto, não há uma escola 

específica, ou seja, direcionada a esses alunos e nem há um conteúdo programático 

específico para o disléxico. O que se recomenda que deva existir é uma “Adaptação 

Curricular" na qual a construção depende diretamente dos relatórios/laudos dos 

especialistas (neurologistas e ou fonoaudiólogo, etc.). Vejamos o que diz a 

LDBEN/96 sobre o tema: 

Art.12- Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas mais 
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 
 I- Elaborar e executar sua Proposta Pedagógica;  

 II- V- Prover meios para a recuperação dos alunos de menor 
rendimento.  

Art.13- A educação incumbir-se-ão de: 
 III- Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV- Estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor 

rendimento.  
Art.23- A educação básica poderá organizar-se anuais, períodos 

semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudo, grupos não 
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seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por 
forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar. 

 Art.24- V, a) avaliação contínua e cumulativa; prevalência dos aspectos 
qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período. 

 

Quando o aluno é rotulado sente-se incapaz de aprender e inferiorizado. Nas 

etapas das séries iniciais do ensino fundamental aprender a ler e a escrever é 

primordial no processo ensino aprendizagem. Todos ao seu redor esperam que isto 

aconteça com bom desempenho e o mais rápido possível, mas isso às vezes não é 

possível. E aí cabe apresentar mais uma vez a pergunta: como se sente uma 

criança que não consegue, por mais que se esforce em satisfazer as expectativas 

dos pais, dos professores, de todos em sua volta? A censura e a decepção, na 

maioria das vezes, causam sintomas agravando ainda mais as dificuldades próprias 

da dislexia. 

O melhor ensino possível para o aluno disléxico é em turmas regulares, 

juntamente com outros alunos. Em aulas planejadas e ministradas por um professor 

que compreenda a sua condição de forma a poder ajudá-lo.  

 Cabe à escola favorecer a aquisição da aprendizagem através de técnicas e 

procedimento pedagógicos que atendam as necessidades específicas do disléxico, 

para contribuir para o seu ajustamento social, equilíbrio psicológico e aprendizagem, 

observando as seguintes recomendações da Associação Brasileira de Dislexia.  

  Atender e respeitar as capacidades e limites da criança 

 Estar informada para amparar a criança em sua dificuldade. 

  Manter os professores das classes familiarizados e sensibilizados com a 

dislexia para compreender e apoiar a criança em sala de aula, ou ainda 

reconhecer a necessidade de ajuda extra. 

  Compreender que o aluno disléxico precisa de um tempo maior na execução 

de atividades de leitura e escrita ou até mesmo repeti-las várias vezes para 

autorizá-las. 

 Permitir que a criança erre, isso fará com que ela se sinta mais livre para se 

expressar e mais interessada em corrigir o erro. 
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Nico e Lanhez (2002), assim como a Associação Brasileira de Dislexia aos 

quais, recomendam aos professores observarem algumas estratégias ao 

trabalhar com o aluno disléxico, mesmo que ainda, não tenha sido diagnosticado, 

como tal: 

 Dê ao aluno um resumo do curso, se possível, antes mesmo de ele se 

matricular. 

 Avisar no primeiro dia de aula sobre o desejo de conversar individualmente 

com os alunos que te dificuldades de aprendizagem. 

 Detalhar, no inicio do curso, todas as exigências, inclusive a matéria a ser 

dado, método de avaliação, datas de provas etc. 

 Iniciar cada módulo com um esquema do que deverá ser apresentado 

naquele período. No final, realce de maneira resumida os pontos-chave. 

 Usar vários materiais de apoio para apresentar à lição a classe, com: lousa, 

projetores de slides, retroprojetores, filmes educativos, demonstrações 

práticas e outros recursos de multimídia. 

 Introduzir o vocabulário novo, ou técnico, de forma contextualizada. 

 Evitar confusões, isto é, dando instruções orais e escritas ao mesmo tempo. 

Quanto à tarefa de leitura: 

 Anunciar o trabalho com bastante antecedência, a fim de o disléxico poder, 

ser necessário, arranjar outras formas de realizá-las, como gravar o livro; 

 Considerar também, a possibilidade do trabalho em grupo; 

 Quando apropriado, proporcione alternativas fora da sala de aula para tarefas 

de leitura, como dramatização, entrevistas e trabalho de campo; 

 Tenha centros de orientação pedagógica especializada nas escolas; 

 Dê exemplos de perguntas e respostas para o estudo de provas. Expliquem 

quais são as respostas aceitáveis, deixando claro o porquê da escolha desse 

tipo de resposta; 

 Realizar aulas de revisão que permitam o tempo adequado para perguntas e 

respostas; 

 Quando necessário, avalie o conhecimento dos estudantes com deficiência 

de aprendizagem usando métodos alternativos, inclusive avaliações orais, 

provas gravadas, trabalhos feitos em casa e apresentações individuais. 
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 Autorizar o uso de tabuadas, calculadoras simples, rascunhos e dicionários 

durante as provas. 

 Aumentar o limite de tempo para provas escritas. 

 Ler a prova em voz alta e antes de iniciá-la verifique se todos entenderam e 

compreenderam o que foi pedido. Lembre-se a nota da criança disléxica 

deveria ser dada de acordo com o seu conhecimento, e não de acordo com 

suas dificuldades e seus erros de ortografia. 

 

 A avaliação da aprendizagem com o aluno disléxico deverá ser feita num 

tempo bem maior que para os outros alunos, a leitura poderá ser feita pelo professor 

que poderá tirar as dúvidas quanto à grafia das palavras. Deve-se avaliar esse aluno 

de acordo com o seu conhecimento e não pelas dificuldades e erros ortográficos 

cometidos. 

 

3.1- A FORMAÇÃO DO PROFESSOR 

A figura do professor é elemento fundamental para o bom desempenho do 

processo de aprendizagem, levando-se em conta que este atue como mediador e 

problematizador das realidades. Para tanto é preciso que haja condições e 

conhecimentos que o permitam identificar diferentes formas de dificuldades na 

aprendizagem que possam surgir na sala de aula.  

O professor deverá ter uma capacitação profissional que envolva a problemática 

em questão, pois ele precisa ser capaz de investigar as causas das dificuldades de 

aprendizagem de maneira ampla, facilitando o encaminhamento da criança a um 

especialista que orientará esse professor a lidar com a situação. Portanto é 

essencial reconsiderar a prática pedagógica e incitar o professor a buscar 

conhecimento nas diferentes áreas do saber abarcadas na educação.  

Cabe ao professor despertar no aluno disléxico o interesse pelo saber, se isso 

não acontece este aluno não desenvolve sua criatividade e capacidade para 

construir sua própria história de vida, por isso é importante que o professor conheça 

o universo cultural desse aluno. O professor deverá ser aquele que interage, 
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percebe as diferentes necessidades e constrói parcerias, pois esses alunos não são 

“anormais” ou “inaptos”.  

Na escola, sempre houve disléxicos e, muitas vezes, os alunos com esse 

distúrbio não são ensinados e nem tratados de maneira correta. Ao invés de uma 

abordagem pedagógica favorável, o que o aluno acaba recebendo são conteúdos e 

metodologias que não atendem as reais demandas do o aluno, daí suas dificuldades 

de aprendizagem tendem a se intensificar e permanecerem por muito tempo.  

O que ocorre é uma excessiva cobrança sobre essas crianças por parte dos 

docentes e, infelizmente, mediante algumas situações, são humilhadas por conta de 

mau desempenho apresentado em forma de notas baixas. Não é atoa que muitos  

alunos com dificuldade de aprendizagem apresentam resistência a figura do 

professor, pois  esta  é vista como autoritária e dominadora. 

Do ponto de vista do desenvolvimento e da construção do conhecimento, só 

pode ser significativo para o indivíduo aquilo que possa ser associado às suas 

experiências vivenciadas anteriormente. O disléxico precisa não só ouvir, mas 

também olhar atentamente, observar os movimentos da mão quando escrever e 

prestar atenção aos movimentos da boca quando se fala. Tudo isso o ajudará a 

associar a forma escrita de uma letra, tanto com seu som como com os movimentos, 

porque falar, ouvir, ler e escrever é atividade da linguagem. 

Isso deve estar muito claro para o professor para que consiga de fato motivar o 

aluno, buscando atender e respeitar os limites dele estando sempre bem informado 

para ampará-lo em sua dificuldade. Para que isso ocorra é importante que o 

professor desenvolva em sua sala de aula um ambiente favorável, a fim de que 

todas as crianças possam ter tempo suficiente para cumprir suas tarefas e o trabalho 

flua com prazer. 

A escola deve interessar pela preparação contínua dos seus profissionais, 

principalmente do professor, para que o mesmo tenha boas condições de trabalhar 

com alunos que tenham dificuldades no aprendizado, especialmente o distúrbio da 

dislexia. É fundamental que o docente tenha uma boa formação para ter condições 

de apoiar o aluno cotidianamente . 
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A falta de preparo do professor poderá acarretar isolamentos na sala de aula e 

em outros ambientes da escola, além de não dar  ao aluno disléxico motivação para 

se comunicar. Conforme Freire (2005, p.91) o professor deve dar liberdade para seu 

aluno se expressar, pois é dialogando que ele poderá conhecer-se, estar mais 

próximo do outro e transpor suas dificuldades. Entretanto, o que se vê na prática, 

muitas vezes, é o professor tratando a criança de maneira que acaba dificultando 

ainda mais sua aprendizagem, pois consideram que o mesmo tem o dever de 

aprender da mesma forma que  os outros. 

Outro importante papel do professor frente aos alunos com dificuldades de 

aprendizagem é conscientizar toda a comunidade escolar. Certas abordagens 

podem parecer formas de “facilitação” dadas aos disléxicos, mas que na verdade 

são formas que a criança tem de administrar igualmente suas aptidões, seus 

potenciais, sua condição psicomotora e cognitiva, juntamente com seus colegas. 

Pequenas ações podem fazer com que a criança se sinta segura, querida e 

aceita pelo professor, pelos colegas e pela comunidade escolar. Normalmente, elas 

têm uma historia de fracassos e cobranças que as fazem sentirem-se incapazes. 

Para motivar o aluno, é necessário tanto simples esforços por parte dos professores, 

como também é necessário aprofundamento no assunto. Não se deve ter receio de 

apoiar ou dar atenção redobrada; isso não irá acomodar o aluno, nem fazê-lo sentir-

se menos responsável. 

O professor também deve lembrar-se de manter parceria com os familiares 

desses alunos. A família pode e deve estimular seus filhos em casa, através de 

leituras, iniciando com narração de histórias infantis, estimulando com brincadeiras 

do tipo jogos de rimas, que ajudam na consciência fonológica, jogos com letras e 

desenhos. Isso faz com que a criança passe a se familiarizar com a escrita e leitura 

(JARDINI, 2003, p169). 

Todo aluno necessita de atenção especial do corpo docente, e com o aluno 

disléxico essa atenção precisa ser redobrada. Para tratar desse aspecto trago aqui 

algumas reflexões feitas a partir do filme “Como estrelas na Terra- toda criança é 
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especial”4 a criança com dislexia era criticada por todos como preguiçoso, 

desrespeitador e bagunceiro. Ishaan (personagem principal) diz que as letras 

dançam na sua frente. O pai mediante a situação e a tristeza por ter um filho “tão 

problemático”, decide colocá-lo em um colégio interno onde encontra um educador 

que o entende. 

O filme deixa clara a importância que o professor tem de mudar a vida de um 

aluno. Enquanto todos os professores da escola convencional só sabiam corrigir 

Ishaan, esse professor substituto encontrou nas artes, um método para alfabetizar o 

garoto. O professor pode auxiliar o seu aluno disléxico, fazendo o uso de materiais 

concretos, como argila, massa de modelar, gravação das aulas (para que sejam 

escutadas quantas vezes for necessário). 

Quando o professor consegue acolher esse aluno e respeitá-lo em suas 

diferenças, sem cair na armadilha do sentimento de pena, proporciona a ele um 

grande benefício, oferece a toda a classe uma rica experiência de convivência com a 

diversidade. (SOLITTO, 2008)5. Segundo Solitto (2008)6 a primeira tarefa do 

professor é resgatar a autoconfiança do aluno, e o  segredo para isso está em 

descobrir as habilidades dele para que possa acreditar em si mesmo ao se destacar 

em outras áreas, como as artes e os esportes. Além disso, já que pessoas com 

dislexia não aprendem pela repetição, se torna imprescindível que a escola 

desenvolva novos métodos para que os alunos não se cansem com facilmente ou 

fiquem desmotivados. 

Segundo a Associação Brasileira de Dislexia, o educador deve adotar o método 

multissensorial, cumulativo e sistemático. O professor deve estimular o aluno a ler 

enquanto escreve algo, pois a assimilação é melhor quando se vivencia 

concretamente.,  

                                                           
4
 KHAN, Aamir. 2007. Como Estrelas na Terra – Toda criança é especial. Índia: 

Estúdio/Distrib: Aamir Khan Productions. 
 

5 
 Informação obtidas do site http://monografias.brasilescola.uol.com.br/educacao/disturbio-

aprendizagem-dislexia-como-ajudar-corpo-discente.htm em 10 de janeiro de 2016. 
 

 
6  Idem  
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3.2- CONSIDERAÇÕES PARA O TRABALHO PEDAGÓGICO COM PESSOAS 

COM DISLEXIA 

Para Vygostsky (1991), não é possível pensar na construção da escrita como um 

processo linear e constante. É normal que durante o processo de aquisição da 

linguagem a criança apresente instabilidades, errando, tentando, manipulando e 

acertando. Todo processo de aquisição de novos conhecimentos requer reflexões e 

comparações, o que pode causar instabilidades, levando a indagações e perguntas 

constantes, até que a criança internalize e torne próprio o conhecimento a ela 

apresentado. Por isso, é importantíssimo o olhar atento do professor sobre as 

crianças no processo de alfabetização para possivelmente estar detectando 

dificuldades que vão além das esperadas durante o processo, e que pode ser uma 

possível dislexia. 

É verdade que algumas crianças necessitam de mais ajuda do que outras, 

mas com direção e organização eficiente na sala de aula, envolvendo períodos com 

pequenos grupos de trabalho, esse tipo de ensino pode ser benéfico e ter sucesso 

com todos os alunos. (LANHEZ e NICO, 2002, p.90). 

O conteúdo trabalhado com o aluno disléxico deve ser sistemático e 

cumulativo, cuidadosamente monitorado e regularmente avaliado de forma a 

verificar a sua eficiência e seu redimensionamento. 

O estudante disléxico enfrenta muitos fracassos e também, não raro, tarefas 

impossíveis na sala de aula. O progresso, mesmo que pequeno precisa ser 

observado e valorizado pelo professor sendo essencial para a autoestima tanto do 

professor como do aluno. É preciso que haja algum sucesso desde a primeira aula, 

o disléxico,  precisa disso para sua autoconfiança e estabelecer relações com a 

matéria. 

Lanhez e Nico (2000) ressaltam que os ditados são frustrantes para os 

alunos  que não dominam a escrita e principalmente para os disléxicos, desperdiça-

se muito tempo na tentativa de se aprender as palavras, mesmo que estes se 

lembrem delas oralmente, terão dificuldade em valorizá-las e as esquecerão em 
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curto espaço de tempo. O que pode ajudar o disléxico é a realização de uma leitura 

curta, num período calmo do dia, com a ajuda do professor. 

Somando-se a todas as possibilidades pedagógicas já abordadas nesse texto, 

quero chamar a atenção para a utilização do computador pode ser uma importante 

estratégia no processo de ensino aprendizagem do aluno disléxico. Contudo não se 

deve supervalorizá-lo, uma vez que esta ferramenta não estabelece relação afetiva 

com o aprendiz, e não substitui o professor uma vez que consideramos que a 

aprendizagem se dá numa relação afetiva entre os sujeitos e destes com o objeto de 

estudo. O computador contribui no sentido de facilitar a leitura e a correção, 

fazendo-se. Necessário adequar às atividades nele propostas para atender as 

necessidades dos alunos.  

Outros recursos benéficos são o gravador e a televisão, já que os textos podem 

ser gravados e ouvidos em diferentes momentos. Quando os alunos receberem 

orientações de como tomar nota dos dados principais, essas estratégias  podem 

auxiliá-los muitíssimo na discriminação visual, principalmente na correção. 

Isso contribuirá para o processo de ensino e aprendizagem na medida em que 

estas crianças e os professores poderão contar com meios mais modernos, 

interativos para viabilizar este processo. Desenvolvendo habilidades relacionadas à 

leitura e escrita, operações básicas, noções de espaço, lateralidade, 

psicomotricidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O proposto trabalho foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica para 

coleta de dados e informações sobre as dificuldades na aprendizagem, mais 

especificamente, sobre o tema da dislexia: suas causas e estratégias pedagógicas, 

a fim de colaborar para o convívio e o ensino dessas pessoas. Nesse estudo pude 

confirmar que as causas da dislexia podem ser genéticas e neurológicas. Conclui 

que este assunto ainda necessita de muita pesquisa para buscar mais informações 

quanto à melhor maneira de minimizar as dificuldades que os alunos possuem em 

sala de aula. 

Contudo, no desenvolvimento da presente monografia, foi possível observar 

alguns pontos importantes no processo de diagnóstico e estratégias: primeiro, que a 

dislexia não deve ser motivo para se rotular o aluno como alguém incapaz para 

realizar as tarefas as quais ele se dispõe a fazer; depois que a dislexia pode ser 

tratada, embora ainda não tenha sido encontrada a cura para esse distúrbio; e 

também que é possível, através de um tratamento adequado, diminuir as 

consequências. 

Percebi ainda que um dos fatores fundamentais nesse processo de ensino e 

aprendizagem para o aluno disléxico é a forma como a escola articula a relação 

família, comunidade, professor e aluno, com um tratamento afetivo e respeitoso. 

Esse distúrbio pode ser identificado muito cedo, sendo que o tratamento é mais 

eficaz quando o diagnóstico é feito ainda na fase da alfabetização. Infelizmente, 

algumas escolas ou docentes não estão aptos para receber os alunos disléxicos e 

muitas vezes não possuem recursos didáticos adequados para aprendizagem dos 

alunos com essa dificuldade. 

Cada vez mais é necessário que os professores se aperfeiçoem no seu trabalho, 

o que é fundamental para se diagnosticar dificuldades de aprendizagem em seus 

alunos e para adotar estratégias para que possam lidar com os disléxicos. Este 

estudo procurou esclarecer que o distúrbio da dislexia não se trata de um problema 

que pode ser superado em curto prazo, mas que é necessário um trabalho conjunto 

por parte da família, da escola e de profissionais específicos, sendo adotadas 
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diferentes estratégias de trabalho, de modo a proporcionar que o aluno disléxico 

sinta-se acolhido e parte integrante do processo ensino-aprendizagem. 

Assim, de modo geral, foi possível alcançar o objetivo principal que consistia em 

encontrar subsídios para trabalhar com alunos com dislexia e que quanto mais cedo 

for detectada, menor será o problema e suas causas. Também, identifiquei que é 

necessário as escolas se preparem de forma adequada em relação a prática 

pedagógica , especificamente para a aprendizagem individualizada. Acredito que 

nesse sentido, meu estudo pode auxiliar os docentes a coletar informações sobre o 

trabalho pedagógico, para que os alunos consigam viver melhor, tendo sucesso em 

seu desenvolvimento cognitivo, social e emocional Observei com a pesquisa que 

não é fácil encontrar respostas imediatas em um diagnóstico, mas é no cotidiano 

que o educador e o educando aprendem a conduzir as dificuldades que surgem. O 

importante nessa caminhada é não desistir e saber que com o trabalho continuo 

poderá proporcionar à criança a ajuda que ela precisa. 

Sabe-se que a dislexia persiste apesar da boa escolaridade, portanto, é 

necessário que pais e professores saibam identificar os sinais que indicam que uma 

criança é disléxica e entender suas causas para poder ajudar da melhor forma.   
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