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RESUMO 

O presente estudo fundamentou-se em analisar a real compreensão dos pedagogos, 
coordenadores e professores sobre a inclusão e a dislexia nas escolas privadas do 
Município de Cabo Frio – Rio de Janeiro, em que ponto e em que medida as práticas 
e intervenções pedagógicas, legitimadas pela literatura científica pertinente, são 
trabalhadas e aplicadas aos alunos adolescentes com dislexia no processo de 
desenvolvimento e aprendizagem. Para alcançar os objetivos propostos nesta 
investigação, buscou-se como percurso metodológico a pesquisa de campo. O estudo 
foi realizado em duas instituições privadas da cidade de Cabo Frio que atendem 
alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio com dislexia. Optou-se pela 
abordagem mista de investigação, com enfoque quali-quantitativo, sendo utilizado 
questionário como instrumento para a coleta dos dados, que foi aplicado aos 
pedagogos na função de orientador educacional e coordenadores, assim como aos 
professores. As referências teóricas consideradas neste estudo foram centradas nas 
obras de autores que dialogam sobre a educação inclusiva e sobre a importância de 
práticas e intervenções pedagógicas adequadas para o desenvolvimento e 
aprendizagem do aluno adolescente com dislexia. Para isso, fez-se necessário 
analisar a percepção dos pedagogos e professores sobre a inclusão e em que medida 
as escolas se consideram inclusivas. O estudo apresentou através dos resultados 
obtidos, o domínio dos profissionais envolvidos neste estudo quanto aos conceitos, 
significados e influências da dislexia no processo de aprendizagem em sala de aula, 
assim como em que medida as práticas e as intervenções pedagógicas são utilizadas 
no atendimento aos alunos adolescentes com dislexia. A comparação dos 
procedimentos pedagógicos utilizados entre as instituições delimitadas neste estudo 
permitiu concluir que ambas as instituições oferecem atendimento inclusivo aos seus 
respectivos alunos adolescentes com dislexia através de suas práticas e intervenções 
pedagógicas, sendo necessário ajustes no diálogo e ações entre equipe pedagógica 
e professores.  

Palavras-chave: Adolescentes. Dislexia. Inclusão. Práticas pedagógicas. 
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RESUMEN 

El presente estudio está fundamentado en analisar la real comprensión de los 
pedagogos, coordinadores y profesores sobre la inclusión y la dislexia en las escuelas 
privadas de la ciudad de Cabo Frio- Rio de Janeiro, en qué punto y en qué medida las 
prácticas e intervenciones pedagógicas, legitimadas por la literatura científica 
pertinente, son trabajadas y aplicadas a los alumnos adolescentes con dislexia en el 
proceso de desarrollo y aprendizaje. Para alcanzar los objetivos propuestos en esta 
investigación, se buscó como percurso metodológico la investigación de campo. El 
estudio fue realizado en dos instituiciones de enseñanza privadas de la ciudad de 
Cabo Frio que atienden a alumnos del Ensino Fundamental II y Ensino Médio con 
dislexia. Se optó por el abordaje de investigación mista con enfoque cuali-cuantitativo, 
utilizando cuestionario como instrumento para la obtención de los datos, que fue 
aplicado a los pedagogos en la función de orientador educacional y coordinadores, así 
como a los profesores. Las referencias teóricas consideradas en este estudio fueron 
centralizadas en las obras de autores que dialogan sobre la educación inclusiva y 
sobre la importancia de prácticas e intervenciones pedagógicas adecuadas para el 
desarrollo y aprendizaje del alumno adolescente con dislexia. Para eso, se hice 
necesario analisar la percepción de los pedagogos y profesores sobre la inclusión y 
en qué medida las escuelas se consideran inclusivas. El estudio presentó a través de 
los resultados obtenidos, el dominio de los profesionales involuncrados en este 
estudio cuanto a los conecptos, significados e influenzas de la dislexia en el proceso 
de aprendizaje en aula, así como en qué medida las prácticas y las intervenciones 
pedagógicas son utilizadas en el atendimento a los alumnos adolescentes con 
dislexia. La comparación de los procedimientos pedagógicos utilizados entre las 
instituiciones delimitadas en este estudio, permitió concluir que las dos instituiciones 
ofrecen atendimiento inclusivo a sus respectivos alumnos adolescentes con dislexia a 
través de sus prácticas e intervenciones pedagógicas, sin embargo son necesarios 
ajustes en el diálogo y acciones entre equipo pedagógico y profesores. 

Palabras – llaves: Adolescentes. Dislexia. Inclusión. Prácticas pedagógicas. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

A educação é a ferramenta básica para a inserção de qualquer pessoa em 

seu meio social, ela transmite a cultura, constrói o cidadão, amplia conhecimentos 

visando a construção de um mundo melhor para todos. É o fundamento para a 

participação, independência, conhecimento e autorrealização, tornando assim, 

imprescindível para a realização plena de todos os cidadãos, visto que nenhuma 

sociedade pode ser bem-sucedida, se não favorecer, em todas as áreas da 

convivência humana, o respeito à diversidade que a constitui.  

Na perspectiva de uma educação de qualidade que possibilite o 

desenvolvimento de todos independente de suas limitações, contamos com a 

educação inclusiva que visa garantir a todos, o acesso contínuo ao espaço comum 

da vida em sociedade, que por sua vez, deve estar preparada para o acolhimento à 

diversidade humana, à aceitação das diferenças individuais, do esforço coletivo na 

equiparação de oportunidades de desenvolvimento com qualidade em todas as 

dimensões. Para SASSAKI (1997, p.41) inclusão é um processo pelo qual a 

sociedade se adapta para incluir em seus sistemas sociais gerais pessoas com 

necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus 

papéis na sociedade. Incluir é trocar, entender, respeitar, valorizar, lutar contra 

exclusão e transpor barreiras que a sociedade criou para as pessoas. É oferecer o 

desenvolvimento da autonomia, por meio da colaboração de pensamentos e 

formulação de juízo de valor, de modo a poder decidir, por si mesmo, como agir nas 

diferentes circunstâncias da vida. 

A base da inclusão consiste no conceito de que toda pessoa tem o direito à 

educação e que esta deve levar em conta seus interesses, habilidades e 

necessidades de aprendizagem. De acordo com estudos de Fortes (2005) é através 

de instituições de ensino regular que as atitudes discriminatórias se devem combater, 

propiciando condições para o desenvolvimento de comunidades integradas, que é a 

base da construção da sociedade inclusiva e consequentemente obtenção de uma 

real educação para todos. Embora, a implementação dessa sociedade inclusiva 

esteja apenas começando, a consecução do processo de inclusão de todos os 

alunos na escola básica ou na universidade não se efetua apenas por decretos ou 

mesmo leis, pois requer uma mudança profunda na forma de encarar a questão e de 
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propor intervenções e medidas práticas com a finalidade de transpor as barreiras 

que impedem ou restringem o acesso e permanência de pessoas com deficiência. 

Estudos afirmam que a habilidade de leitura é uma das competências mais 

importantes no mundo moderno, sendo essencial não somente para conquistas 

educacionais, mas também para o sucesso profissional e social. Infelizmente, em 

2011, uma avaliação em larga escala do conhecimento, realizada no Brasil, 

demonstrou que apenas 56,1% das crianças com 8 anos de idade estavam 

plenamente alfabetizadas, distanciando muito da meta de 80% (TODOS PELA 

EDUCAÇÃO, 2013). Além disso, o Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional 

(INAF, 2011) mostrou que 11% dos jovens com 15 a 24 anos de idade são 

analfabetos funcionais, com outros 53% enquadrados no nível básico de 

alfabetização. 

Dentre essa população foram encontradas pessoas que apresentam uma 

dificuldade inesperada de leitura, que é o caso dos acometidos pela Dislexia. 

Segundo Cunha (2015), a dislexia é dentre outras definicões, um transtorno presente 

em aproximadamente 10% da população mundial. Muitas vezes, é confundida com 

déficit de atenção, problemas psicológicos, ou mesmo desinteresse. Caracteriza-se 

pela dificuldade do indivíduo em decodificar símbolos, ler, escrever, soletrar, 

compreender um texto, reconhecer fonemas, exercer tarefas relacionadas à 

coordenação motora; e pelo hábito de trocar, inverter, omitir ou acrescentar letras ou 

palavras ao escrever.  

A ausência de um conhecimento mais aprofundado sobre este transtorno de 

aprendizagem e a busca de práticas e intervenções pedagógicas  no atendimento de 

alunos disléxicos, podem resultar em um considerável número de pessoas 

socialmente “marginalizadas”, uma vez que, os desafios enfrentados pelos alunos 

com dislexia ultrapassam a esfera escolar, pois  além do desempenho no ambiente 

educacional, compromete o desenvolvimento pessoal, a autoimagem e habilidades 

sociais, ou seja, fatores determinantes para uma existência plena e satisfatória. Para 

esta realidade, torna-se imprescindível a existência de escolas inclusivas que 

acolham estes indivíduos de modo a promover uma troca de saberes que 

proporcione a todos, experiências e resultados através de uma diversidade de 

possibilidades, incluindo os que não apresentam necessidadades especiais de 
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aprendizagem. É necessário se desprender do modelo altamente predominante na 

maioria das escolas, em que se espera que todos aprendam no mesmo ritmo, no 

mesmo tempo e a partir de uma mesma prática. Deve-se considerar o fato de que 

cada indivíduo tem o seu caminho particular em seu processo de aprendizagem, e 

quando isso não é valorizado e respeitado, ocorre a exclusão. 

A inclusão deve dar a perspectiva de que todos conseguem avançar na 

medida de suas capacidades, principalmente se estas forem reconhecidas pelo 

professor, colegas de classe e sobretudo, consideradas como algo verdadeiro e 

significativo no desenvolvimento do sujeito. 

 

1.1. SITUAÇÃO-PROBLEMA 

Estima-se que, no Brasil, cerca de 15 milhões de pessoas tenha algum tipo 

de necessidade especial. As necessidades especiais podem ser de diversos tipos: 

mental, auditiva, visual, físico, conduta ou deficiências múltiplas. Deste universo, 

acredita-se que, pelo menos, noventa por cento das crianças, na educação básica, 

sofram com algum tipo de dificuldade de aprendizagem relacionada à linguagem: 

dislexia, disgrafia e disortografia. Entre elas, a dislexia é a de maior incidência e 

merece toda atenção por parte dos gestores de política educacional, especialmente 

a de educação inclusiva. 

A Dislexia não é um quadro que configura uma deficiência, uma vez que é um 

transtorno específico do desenvolvimento da leitura (Instituto ABCD). Mesmo assim, 

é uma condição na qual é necessária a adoção de práticas educativas especiais, 

pois os disléxicos processam as informações de maneiras e em tempos diferentes 

para aprender e elaborar tarefas acadêmicas. A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, nº 9394/96) garante que os sujeitos com necessidades educacionais 

especiais sejam atendidos na criação de condições satisfatórias de aprendizagem 

em todas as fases de ensino, incluindo o Ensino Superior. 

A adolescência é objeto de concepções ambíguas, associadas às 

representações negativas no contexto contemporâneo. Ressaltam-se nos 

adolescentes aspectos como a instabilidade emocional, a postura desafiadora, o 
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imediatismo e a tendência à ação irrefletida. Por conta dos estereótipos, existe uma 

tendência a desconsiderar a capacidade destes indivíduos de superar as 

dificuldades de aprendizagem através da troca por meio de relações familiares e 

sociais desde que sejam respeitosas. 

Mesmo sendo a adolescência um período curto, pois do ponto de vista jurídico 

dura apenas seis anos (12 a 18 anos incompletos), é uma fase de mudanças 

profundas e rápidas no ciclo de vida. Isso se revela nas mudanças biológicas, 

comportamentais, de aprendizagem, de socialização, de descobertas, de interação 

e de inúmeros processos que nos permitem valorizar a adolescência como um 

potencial imprescindível para a sociedade. 

Entender esse complexo universo de adolescentes ajudará a perceber que a 

adolescência é acima de tudo uma grande oportunidade. Oportunidade esta para o 

próprio adolescente que vive a fase de construção da autonomia, da identidade e 

aprendizagens que se aceleram e abrem múltiplas perspectivas e descobertas; 

entretanto, quando se trata de adolescentes com dislexia, os desafios se tornam 

maiores, uma vez que as dificuldades encontradas por eles no que se refere ao 

aprendizado da leitura e da escrita, refletem em todos os demais âmbitos de sua 

vida. E é justamente neste momento em que a escola deve desempenhar um papel 

fundamental para evitar os diferentes tipos de fracassos destes indivíduos. 

Segundo MANTOAN (2005, p.27), a escola brasileira é marcada pelo 

fracasso e pela evasão de uma parte significativa de seus alunos, que são 

marginalizados pelo insucesso, por privações constantes e pela baixa autoestima 

resultante da exclusão escolar e da social – alunos que são vítimas de seus pais, de 

seus professores e, sobretudo, das condições em que vivem. 

Na perspectiva dessa abordagem, não é difícil verificar como a escola pode 

contribuir para o sucesso ou o insucesso do aluno e, que através desses 

mecanismos forma-se o tipo de ser humano desejável para uma determinada 

sociedade.  

Na questão da inclusão do aluno adolescente com dislexia busca-se uma 

investigação sobre o que as instituições participantes (representadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores), compreendem por inclusão, dislexia, o 
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papel da escola no processo inclusivo, a função e a importância do projeto político 

pedagógico, as atribuições e contribuições da equipe pedagógica e a formação dos 

professores. Investiga-se conhecer as ações pedagógicas propostas pelas 

instituições, para reduzir as diferenças e a amplitude dos possíveis insucessos 

escolares dos alunos adolescentes com dislexia. 

A partir do acima exposto a pesquisadora propõe as seguintes questões da 

pesquisa. 

Em que ponto e medida as práticas de intervenções pedagógicas, 

legitimadas pela literatura científica pertinente, são trabalhadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores e aplicadas aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio – Rio de 

Janeiro/Brasil?   

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Este trabalho justifica-se pela necessidade de se buscar práticas e 

intervenções pedagógicas que atendam aos alunos adolescentes com dislexia no 

processo de aprendizagem durante as aulas. O número de alunos com laudo deste 

transtorno específico de aprendizagem, cresce a cada ano e muitas escolas não 

dispõem de ferramentas pedagógicas para atendê-los em suas necessidades. O 

aluno disléxico enfrenta muitos desafios em sua vida escolar e quando este encontra-

se na fase da adolescência, as dificuldades aumentam em grande escala, pois é 

justamente nesta fase que muitas mudanças ocorrem simultaneamente, gerando 

muitas dúvidas e incertezas. 

Assegurar a todos a igualdade de condições para o acesso e a permanência 

na escola, sem qualquer tipo de discriminação, é um princípio que está em nossa 

Constituição desde 1988, mas que ainda não se tornou realidade para milhares de 

crianças, adolescentes e jovens que apresentam necessidades educacionais 

especiais, vinculadas ou não às deficiências. 

A proposta inclusiva estabelece para o sistema educacional desafios como: a 

conscientização da comunidade escolar e da sociedade em geral sobre a nova 
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maneira de entender e educar esses alunos e um investimento sério na formação 

continuada de toda a equipe escolar para o atendimento educacional e para o 

desenvolvimento de pesquisas que possam subsidiar a ação educativa 

empreendida. 

Cabe o registro de que a prática pedagógica é uma ferramenta essencial no 

atendimento aos alunos com necessidades especiais. Ela se constrói no cotidiano 

da ação docente e estão presentes simultaneamente através de ações práticas, 

mecânicas, repetitivas e criativas para o desenvolvimento do trabalho frente aos 

desafios enfrentados no cotidiano. 

Na educação inclusiva, a autonomia se torna essencial, uma vez que qualquer 

ganho que esperamos de nosso aluno passa pela conquista da sua independência 

intelectual e operacional.  

Em vista a tantos desafios cabe a escola a responsabilidade de detectar 

dentre as dificuldades, a melhor intervenção que o leve a aprendizagem, respeitando 

seus limites e especificidades. 

Da perspectiva social, julgo esta pesquisa como relevante uma vez que, a 

busca de práticas pedagógicas para atender aos alunos adoslecentes com dislexia, 

visa a inclusão dos mesmos no universo escolar e na sociedade em geral, 

valorizando os seus saberes, desenvolvendo a autoconfiança de modo que a 

formação destes indivíduos seja integral, combatendo situações negativas como 

bullying, discriminação, exclusão, baixa autoestima, desgaste emocional, fracasso 

escolar entre outros. Faz-se necessário considerar que dentro desta mesma 

perspectiva, está inserida a família destes alunos, que sentem diretamente os 

prejuízos causados pela falta de uma intervenção adequada. 

Por fim, do ponto de vista científico, esta investigação impõe sua relevância 

pelo número crescente de alunos disléxicos em que o diagnóstico muitas vezes 

acontece na fase da adolescência, quando os sintomas se tornam mais evidentes. 

Segundo dados da International Dyslexia Association, entre 4% e 17% da população 

mundial é afetada pela dislexia. No Brasil, a Associação Brasileira de Dislexia 

acredita que 5% da população seja disléxia. A dislexia não tem cura, por isso a 
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importância de estudos mais aprofundados na busca de práticas que proporcionem 

a estes alunos a possibilidade de uma aprendizagem significativa. 

 A contribuição científica desta dissertação está no questionamento específico 

da realidade das escolas privadas de Ensino Fundamental II e Médio da cidade de 

Cabo Frio – RJ. Ao analisar a totalidade das escolas que cabem neste recorte, será 

possível traçar um panorama mais próximo da atual realidade destes alunos. E para 

além dos benefícios locais, há ainda a possibilidade de alargamento da investigação 

em que investigando um micro campo, pode-se ver como no âmbito macro as coisas 

estão acontecendo. Em outras palavras, investigando as escolas privadas de Cabo 

Frio, que farão parte desta pesquisa, estão tratando desta temática.  

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Analisar em que ponto e em que medida as práticas e intervenções 

pedagógicas legitimadas pela literatura científica pertinente, são trabalhadas e 

aplicadas aos alunos adolescentes com dislexia no processo de desenvolvimento e 

aprendizagem nas escolas privadas do Município de Cabo Frio – Rio de Janeiro. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1- Descrever a percepção dos pedagogos, coordenadores e professores 

sobre a inclusão e em que medida as escolas privadas do Município de Cabo Frio 

são consideradas inclusivas; 

2- Apresentar o domínio dos pedagogos, coordenadores e professores quanto 

aos conceitos, significados e influências da dislexia no processo de aprendizagem 

em sala de aula; 

3- Identificar como e em que medida as práticas e intervenções pedagógicas 

são utilizadas pelos pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos 

alunos adolescentes com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio; 
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4- Comparar os procedimentos pedagógicos das instituições de ensino 

delimitadas no estudo quanto às práticas e intervenções pedagógicas oferecidas aos 

alunos adolescentes com dislexia. 

 

1.4 QUESTÕES INVESTIGATIVAS 

- Qual a compreensão dos pedagogos, coordenadores e professores sobre a 

inclusão e em que medida consideram as escolas privadas do Município de Cabo 

Frio inclusivas? 

- Qual é o domínio dos pedagogos, coordenadores e professores quanto aos 

conceitos, significados e influências da dislexia no processo de aprendizagem em 

sala de aula? 

- Como e em que medida as práticas e intervenções pedagógicas são utilizadas 

pelos pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos alunos 

adolescentes com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio? 

- Como comparar os procedimentos pedagógicos aplicados pelas instituições 

participantes do estudo aos alunos adolescentes com dislexia? 

A presente investigação foi realizada no campo da educação formal e se 

organiza por pesquisa exploratória e aplicação de instrumentos de coleta de dados 

específicos para este estudo, a partir da cooperação das escolas privadas da cidade 

de Cabo Frio envolvidas na pesquisa.  

Metodologicamente, esta pesquisa se classifica como descritiva, 

experimental, do tipo sondagem, com abordagens qualitativa e quantitativa, de 

caráter aplicado. 

Esta pesquisa está dividida em capítulos, os quais a descrição se segue: 

Capítulo 1: introdução e problematização e apresentação a fim de ambientar o leitor 

ao universo da pesquisa.  
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Capítulo 2: apresentação de temas pertinentes à pesquisa a partir de 

bibliografia renomada. Serão tratados temas como Educação Inclusiva, Dislexia na 

Adolescência, Prática e Intervenções Pedagógicas, dentre outros.  

Capítulo 3: descrição metodológica desta pesquisa baseada em conceitos de 

autores renomados que nortearão a ação científica nos rigores acadêmicos. 

Também serão apresentados os sujeitos envolvidos, o lócus da pesquisa, população 

e amostra.  

Capítulo 4: Apresentação dos resultados por meio dos dados coletados para 

cumprir com os propósitos do objetivo geral. 

Capítulo 5: Análise e discussão dos resultados para cumprir com os 

propósitos do objetivo geral.  

Capítulo 6: Conclusão e recomendações para possíveis superações do 

problema levantado. 
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CAPÍTULO II - REVISÃO DE LITERATURA  

2.1. EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UMA VISÃO HISTÓRICA 

Embora o enfoque da pesquisa esteja diretamente voltado aos alunos 

adolescentes com dislexia, consideramos importante relatar o processo histórico da 

educação inclusiva no Brasil e no mundo. 

A Educação Inclusiva mesmo sem ter essa denominação e essa consciência 

que hoje impera, surgiu através dos movimentos internacionais em diversos pontos 

do mundo como, Estados Unidos, Europa e a parte inglesa do Canadá. 

 O movimento cresceu e se fortaleceu ganhando muitos adeptos em 

progressão geométrica como resultados de vários fatores, entre eles, o 

desdobramento de um fenômeno que se caracterizou a fase Pós-Segunda Guerra 

Mundial. Feridos da guerra se tornaram deficientes. Uma vez reabilitados, voltariam 

a produzir. Ao redor deles, foi surgindo uma legião multidisciplinar de defensores de 

seus direitos. Eram cidadãos que se sentiam de algum modo, responsáveis pelos 

soldados que tinham ido representar a pátria, há décadas. Apesar de danos e 

perdas, o saldo foi positivo, pois o mundo começou a acreditar na capacidade das 

pessoas com deficiência. 

 Na defesa da educação inclusiva Werneck (1997), enfatiza a construção de 

uma sociedade inclusiva que estabeleça um compromisso com as minorias, dentre 

as quais se inserem os alunos que apresentam necessidades educacionais 

especiais. A autora coloca que a inclusão vem “quebrar barreiras cristalizadas em 

torno de grandes estigmatizados”.  

 Na concepção de Sassaki: 

É fundamental equiparmos as oportunidades para que todas as 
pessoas, incluindo portadoras de deficiência, possam ter acesso a 
todos os serviços, bens, ambientes construídos e ambientes 
naturais, em busca da realização de seus sonhos e objetivos. (2002, 
p.41).  

 

Na perspectiva de uma sociedade inclusiva, observamos que os movimentos 

internacionais não lutaram e lutam por privilégios para os portadores de alguma 
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deficiência. Em verdade o que se busca incansavelmente é a oportunidade de 

participar plenamente da vida em sociedade como tem direito. 

 A educação Inclusiva, que vem sendo divulgada por meio de Educação 

Especial, teve sua origem nos Estados Unidos, quando a lei pública 94.142, de 1975, 

resultado dos movimentos sociais de pais e alunos com deficiência, que 

reivindicavam o acesso de seus filhos com necessidades educacionais especiais às 

escolas de qualidades (STAINBAK E STAINBAK, 1999, p.36).  A preocupação com 

a defesa dos princípios fundamentais extensivos aos portadores de necessidades 

educacionais especiais ampliou os movimentos em favor da inclusão, como mostram 

os autores acima citados: 

Enquanto este movimento crescia na América do Norte, ao mesmo 
tempo, o movimento reconhecia a diversidade e o multiculturalismo 
como essências humanas que começaram a tomar e ganhar força 
na Europa em decorrência das mudanças geopolíticas ocorridas nos 
últimos 40 anos do século XX. Uma das conseqüências deste último 
movimento foi em 1990, o Congresso de educação para todos em 
Jamtien na Tailândia que tinha como propósito a erradicação do 
analfabetismo e a universalização do ensino fundamental tornara-se 
objetivos e compromissos oficiais do poder público perante a 
comunidade internacional. (STAINBAK e STAINBAK, 1999, p.36). 

 

 Frente a esse compromisso, foi natural que profissionais se mobilizassem a 

fim de promover o objetivo da Educação para Todos, examinando as mudanças 

fundamentais e políticas necessárias para desenvolver a abordagem da Educação 

Inclusiva, nomeadamente, capacitando as escolas para atender todas as crianças, 

sobretudo as que têm necessidades educativas especiais. 

Esta nova orientação assume um caráter internacional. Neste contexto, 

consideramos importante o trabalho que estão realizando os organismos como o 

UNICEF e a UNESCO em prol de que a educação chegue à todas as crianças em 

idade escolar. Isto pode ser comprovado na série de ações e reuniões internacionais 

que têm sido convocadas para conseguir chamar a atenção do mundo a este respeito 

(ARNAIZ E ORTIZ, 1998). 

Dentre essas reuniões, destaca-se a Convenção dos Direitos da Criança 

realizada em Nova York em 1989; a Conferência Mundial de Educação para Todos, 

que aconteceu em Jomtiem (Tailândia) em 1990; a Conferência Mundial sobre 
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“Necessidades Educativas Especiais”, desenvolvida em Salamanca (Espanha), 

1994; e, a mais recente no ano de 2000, acontecida em Dakar (Senegal), com o título 

de “Fórum Consultivo Internacional para a Educação para Todos”. 

2.1.1 A Declaração de Salamanca na perspectiva da Inclusão 

A Declaração de Salamanca foi o documento que veio modificar o cenário da 

educação mundial. Na cidade de Salamanca (Espanha), no ano de 1994, este 

documento foi criado para apontar aos países a necessidade de politicas públicas e 

educacionais que atendessem à todas as pessoas de modo igualitário independente 

das suas condições pessoais, sociais, econômicas e socioculturais. A declaração 

destaca a necessidade da inclusão educacional dos indivíduos que apresentam 

necessidades educacionais especiais. 

Os princípios defendidos pela Declaração é que as escolas e seus projetos 

pedagógicos se adequem às necessidades dos indivíduos nela matriculados. O 

documento também acrescenta que o planejamento educativo elaborado pelos 

governos deverá concentrar-se na educação para todas as pessoas em todas as 

regiões do país e em todas as condições econômicas, através de escolas públicas e 

privadas (Art. 11º, p.13). 

Desta forma, uma escola que segue os princípios da inclusão deve ter por 

função a promoção da convivência entre as pessoas consideradas normais e as que 

apresentam necessidades educacionais especiais.  

As escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de 
suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas 
ou outras. Devem acolher crianças com deficiência e crianças bem 
dotadas; crianças que vivem nas ruas e que trabalham; crianças de 
populações distantes ou nômades; crianças de minorias linguísticas, 
étnicas ou culturais e crianças de outros grupos ou zonas 
desfavorecidas ou marginalizadas (DECLARAÇÃO DE 
SALAMANCA, 1994, p.17-18).  

 

Podemos perceber que a Declaração de Salamanca iguala os direitos de 

todos os indivíduos no que se refere à educação de qualidade, na opinião de MRECH 

(1998), a escola inclusiva é um espaço no qual todos os alunos têm as mesmas 

oportunidades de ser e estar de forma participativa, onde as oportunidades, acessos 
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educacionais e as características individuais sejam marcadas pela igualdade entre 

os indivíduos. 

 A Declaração inicia com a seguinte proposta: 

 

O direito de todas as crianças à educação está proclamado na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e foi reafirmado com 
veemência pela Declaração sobre Educação para Todos. Pensando 
desta maneira é que este documento começa a nortear que Todas 
as pessoas com deficiência têm o direito de expressar os seus 
desejos em relação à sua educação. Os pais têm o direito inerente 
de ser consultados sobre a forma de educação que melhor se adapte 
às necessidades, circunstâncias e aspirações dos seus filhos. 
(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p. 5-6).  

 

Convém acrescentar que uma escola que se intitula inclusiva, deve integrar-

se a comunidade como também apresentar um bom padrão em prestação de serviço, 

criar em seus docentes um sério sentimento de colaboração e cooperação com a 

instituição. Sempre adotar uma pedagogia de corresponsabilidade entre 

profissionais nas diversas instâncias educativas, criando assim um sistema 

interdisciplinar que venha a favorecer a aprendizagem dos alunos envolvidos neste 

processo.  

No que se refere às práticas educativas inclusivas, a Declaração defende que 

a escola também tem a necessidade de orientar suas atividades com um projeto 

pedagógico sistemático que se desenvolva a longo prazo, no qual sejam  trabalhadas 

diferentes formas de ensino, conteúdos e avaliações do processo de ensino-

aprendizagem, especialmente com o aluno que apresente alguma necessidade 

educacional especial, porém isso não significa facilitação nem a negação da avalição 

e sim, uma forma diferenciada, buscando valorizar os desenvolvimentos de 

aprendizagem obtido por este aluno. Uma escola que se caracteriza inclusiva, os 

professores devem conhecer com profundidade as possibilidades e limitações dos 

seus alunos com necessidades educacionais especiais. 

É preciso repensar a formação de professores especializados, a fim 
de que estes sejam capazes de trabalhar em diferentes situações e 
possam assumir um papel - chave nos programas de necessidades 
educativas especiais. Deve ser adoptada uma formação inicial não 
categorizada, abarcando todos os tipos de deficiência, antes de se 
enveredar por uma formação especializada numa ou em mais áreas 
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relativas a deficiências específicas. (DECLARAÇÃO DE 
SALAMANCA, 1994, p.28). 
 

Na perspectiva de um mundo inclusivo espera-se que todas as pessoas 

tenham as mesmas condições e oportunidades, para que sejam protagonistas no 

espetáculo de suas vidas mostrando-se participativas e ativas. Ao contrário do que 

muitos pensam, não é o indivíduo que deve adequar-se ou adaptar-se à sociedade 

e aos meios educacionais. Em verdade, o papel da sociedade e dos meios 

educacionais é justamente o de promover todas as condições necessárias para o 

atendimento destes alunos. 

Na concepção de Fonseca (2003, p.100), a grande vantagem de se 

desenvolver uma educação inclusiva são as seguintes:  

[...] em termos ‘sociais’ (a sociedade é mais humana se for mais 
inclusiva), em termos educativos’ (a escola inclusiva responde 
melhor às exigências dos seus ‘clientes’) e em ternos económicos’, 
os recursos e equipamentos são distribuídos de forma mais 
sustentada e eqüitativa a toda a população, podendo garantir, por via 
de uma engenharia financeira mais adequada, melhor qualidade e 
mais abrangência social do sistema educativo.  

 

Ainda segundo a Declaração: As escolas integradoras constituem um meio 

favorável à construção da igualdade de oportunidades da completa participação; 

mas, para ter êxito, requerem um esforço comum, não só dos professores e do 

pessoal restante da escola, mas também dos colegas, pais, famílias e voluntários. A 

reforma das instituições não só é uma tarefa técnica, mas também depende, antes 

de tudo, da convicção, do compromisso e da boa vontade de todos os indivíduos que 

integram a sociedade (2004, p.14).  

A mesma linha de pensamento está presente na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB, de 1996), que consiste na responsabilidade do poder público, 

matrícula preferencial na rede regular de ensino, apoio especializado necessários. 

Essa referência ao papel central da escola comum é reforçada pela adesão do 

governo brasileiro à Declaração de Salamanca (1994).  
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2.1.2 Fundamentação filosófica 

A idéia de uma sociedade inclusiva se fundamenta numa filosofia que 

reconhece e valoriza a diversidade, como característica inerente à constituição de 

qualquer sociedade. Partindo desse princípio e tendo como horizonte o cenário ético 

dos Direitos Humanos, sinaliza-se a necessidade de garantir o acesso e a 

participação de todos, às oportunidades, independentemente das peculiaridades de 

cada indivíduo e/ou grupo social. 

"Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e 
direitos... (Art. 1°.), ...sem distinção alguma, nomeadamente de raça, 
de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, 
de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de 
qualquer outra situação" (Art. 2°.). Em seu Artigo 7°., proclama que 
"todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual 
proteção da lei...”. No Artigo 26°, proclama, no item 1, que "toda a 
pessoa tem direito à educação. (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS 
DIREITOS HUMANOS, 1948).   

 
A concepção contemporânea de Direitos Humanos, introduzida pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), se fundamenta no 

reconhecimento da dignidade de todas as pessoas e na universalidade e 

indivisibilidade desses direitos; universalidade, porque a condição de pessoa é 

requisito único para a titularidade de direitos e indivisibilidade, porque os direitos civis 

e políticos são conjugados aos direitos econômicos, sociais e culturais.  

A Declaração conjuga o valor de liberdade ao valor de igualdade, já que 

assume que não há liberdade sem igualdade, nem tampouco igualdade sem 

liberdade. Neste contexto, o valor da diversidade se impõe como condição para o 

alcance da universalidade e a indivisibilidade dos Direitos Humanos.  

Num primeiro momento, a atenção aos Direitos Humanos foi marcada pela 

tônica da proteção geral e abstrata, com base na igualdade formal; mais 

recentemente, passou-se a explicitar a pessoa como sujeito de direito, respeitado 

em suas peculiaridades e particularidades. O respeito à diversidade, efetivado no 

respeito às diferenças, impulsiona ações de cidadania voltadas ao reconhecimento 

de sujeitos de direitos, simplesmente por serem seres humanos. Suas 

especificidades não devem ser elemento para a construção de desigualdades, 

discriminações ou exclusões, mas sim, devem ser norteadoras de políticas 
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afirmativas de respeito à diversidade, voltadas para a construção de contextos 

sociais inclusivos. 

A fundamentação filosófica da educação inclusiva defende que as pessoas 

precisam ser tratadas da mesma forma, respeitando-se a limitação de cada uma. De 

maneira geral, esta Declaração assegura às pessoas com deficiência os mesmos 

direitos à liberdade, a uma vida digna, à educação fundamental, ao desenvolvimento 

pessoal e social e à livre participação na vida da comunidade.  

2.1.3 A Educação especial e a Educação inclusiva 

Muito tem se discutido sobre a inclusão e os seus desafios para colocá-la em 

prática. As discussões envolvem uma série de fatores e diferentes sujeitos, no 

entanto, considera-se necessário o esclarecimento a respeito dos aspectos que 

envolvem a Educação Especial e os da Educação Inclusiva, a fim de que a partir 

destes, as discussões sobre o tema inclusão sejam melhor direcionadas e 

compreendidas.  

A história da Educação Especial no Brasil tem como marcos fundamentais a 

criação do “Instituto dos Meninos Cegos” (hoje “Instituto Benjamin Constant”) em 

1854, e do “Instituto dos Surdos-Mudos” (hoje, “Instituto Nacional de Educação de 

Surdos – INES”) em 1857, ambos na cidade do Rio de Janeiro, por iniciativa do 

governo Imperial (BUENO, 1993; MAZZOTTA, 1996). 

 A fundação desses dois Institutos representou uma grande conquista para o 

atendimento dos indivíduos deficientes, abrindo espaço para a conscientização e a 

discussão sobre a sua educação. No entanto, não deixou de “se constituir em uma 

medida precária em termos nacionais, pois em 1872, com uma população de 15.848 

cegos e 11.595 surdos, no país eram atendidos apenas 35 cegos e 17 surdos” 

(MAZZOTTA, 1996, p.29), nestas instituições.  Assim, a Educação Especial se 

caracterizou por ações isoladas e o atendimento se referiu mais às deficiências 

visuais, auditivas e, em menor quantidade às deficiências físicas.  

No panorama mundial, a década de 50 foi marcada por discussões sobre os 

objetivos e qualidade dos serviços educacionais especiais. Enquanto isso, no Brasil 

acontecia uma rápida expansão das classes e escolas especiais nas escolas 
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públicas e de escolas especiais comunitárias privadas e sem fins lucrativos. O 

número de estabelecimentos de ensino especial aumentou entre 1950 e 1959, sendo 

que a maioria destes eram públicos em escolas regulares.  

Em meados da década de 90, no Brasil, começaram as discussões em torno 

do novo modelo de atendimento escolar denominado inclusão escolar. Esse novo 

paradigma surge como uma reação contrária ao processo de integração. Assim, o 

movimento pela inclusão no Brasil cresceu e passou a centralizar a atenção de 

educadores e outros profissionais, ligados ou não à pessoa com deficiência em 

concordância no ideal de que inclusão refletia oposição à exclusão. 

A Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no artigo 2º, determina que os “sistemas 

de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para 

o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, 

assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para 

todos.” (MEC/SEESP, 2001). 

Em 2008 foi promulgada a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, em vigor até os dias atuais, fruto de um Grupo 

de Trabalho composto pela equipe gestora da Secretaria de Educação Especial do 

Ministério da Educação e Cultura (SEESP/MEC) da época e por acadêmicos 

relacionados à área da Educação e Educação Especial, propriamente. Este grupo 

procurou debater sobre a inclusão no país e avanços dos marcos legais, através de 

fóruns educacionais.  

Para os idealizadores desta Política Nacional, segundo Baptista (2008), que 

também integrou o Grupo de Trabalho, o documento é considerado como uma 

grande evolução no campo educacional, pois a inclusão proposta desafia as escolas 

a repensarem suas práticas, que devem ser embasadas numa concepção que inclua 

e respeite todas as diferenças presentes no universo escolar. Entretanto, eles 

também consideram que muitas barreiras precisam ser superadas para sua efetiva 

implementação, principalmente no que tange a garantia da acessibilidade e a 

formação adequada dos educadores, objetivando que esta educação inclusiva seja 

parte integrante da escola. 
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A concepção de inclusão defendida no documento da Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, além da convivência de 

todos no espaço escolar, abarca a necessidade de transformação por parte do 

sistema educacional que deve repensar as práticas e se remodelar para atender as 

necessidades de todos os estudantes. Neste sentido, a transformação almejada não 

está centrada no aluno, que no decorrer dos tempos sempre precisou se adequar 

para tentar se encaixar em práticas pedagógicas homogeneizantes, mas nota-se a 

urgência de que esta transformação parta do próprio sistema escolar, num processo 

de reorganização tanto de suas estruturas, quanto de sua abordagem cultural. 

Almeida (abril-2002 Revista Pedagógica), nos dá uma idéia da verdadeira 

educação especial, seguindo os referenciais teóricos e práticos da educação. Ela 

define a Educação Especial como uma modalidade de ensino que visa promover o 

desenvolvimento das potencialidades de pessoas portadoras de necessidades 

especiais, condutas típicas ou altas habilidades e que abrange os diferentes níveis 

e graus do sistema de ensino. Fundamenta-se em referenciais teóricos e práticos 

compatíveis com as necessidades específicas de seu alunado. No que se refere à 

Educação inclusiva, a autora afirma tratar-se de uma educação voltada de todos para 

todos, onde os ditos “normais” e os portadores de algum tipo de deficiência poderão 

aprender uns com os outros. É uma proposta, agora no Brasil vigorado em lei, na 

qual as escolas devem disponibilizar o acesso de alunos e alunas com deficiências 

ou altas habilidades no Ensino Regular. Uma depende da outra para que realmente 

exista uma educação de qualidade, sendo a educação inclusiva no Brasil, um grande 

desafio a todos os profissionais de educação, ou seja, a diferença entre os dois 

conceitos reside no termo ‘inclusão’  

2.2 A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

Segundo Fontana (2015), podemos considerar que a década de 1990, foi 

marcada pela compreensão da diversidade existente em diferentes sociedades e 

culturas, por esforços para atender as heterogeneidades presentes no ambiente 

educacional e pelo avanço nas legislações que priorizavam um atendimento mais 

humanitário às pessoas com deficiência. Ainda, nessa década, organismos 

internacionais elaboraram documentos que nortearam as políticas públicas 

aprovadas no contexto nacional, que vem para reforçar o contexto da Influência em 
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que há uma espécie de imigração de políticas internacionais que são implantadas 

em diferentes países através do contexto da produção de texto que adapta os textos 

políticos de acordo com os interesses do público especifico daquela política. 

 

Figura 01: Pontos marcantes no âmbito da inclusão escolar na década de 1990 
Fonte: Fontana (2015) 

Ao olharmos a prática educacional nas últimas décadas, observamos as 

modificações nos aspectos históricos, culturais e sociais. Neste sentido, 

PERRENOUD (1988) apud NÓVOA, Antônio (2007 p.14) diz que: 

 

Ao longo das últimas décadas, os especialistas da educação têm-se 
esforçado por racionalizar o ensino procurando controlar a priori os 
fatores aleatórios e imprevisíveis do ato educativo, expurgando o 
cotidiano pedagógico de todas as práticas, de todos os tempos que 
não contribuem para o trabalho escolar propriamente dito.  
 

Essa “reforma” educacional a que se refere Perrenoud, a fim de tornar a 

educação mais objetiva no trabalho escolar deve-se segundo RODRIGUES, David 

(2006), ao desenvolvimento tenaz da exclusão, o que estimulou os responsáveis 

políticos a unir esforços em campanhas para sua eliminação nos mais diversos 

domínios sociais. Nesses domínios sociais citados por Rodrigues, inclui-se também 

a base da sociedade: A Educação. O que consoante a MITTLER, Peter (2003, p.15), 

sobre a reforma tratada por Perreunoud, não foi apenas por causa dos políticos, 

como afirma Rodrigues, tão pouco porque estes políticos aguardaram os 

pesquisadores dizerem a palavra certa, mas porque a sociedade exigiu tais 

mudanças.  

Todos os sistemas existentes, só são passíveis de mudanças, quando esta 

passa a incomodar o regime de imposição de seus governantes. Essa exigência 

acabou causando nas últimas décadas várias mudanças no ensino, nos currículos 
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escolares, nas leis de acessibilidade e principalmente a criação de um novo modelo 

educativo: A Educação Inclusiva. Este novo modo de educar vem propor novos 

questionamentos, talvez impensáveis até o momento, mais criativos e com melhores 

resultados como podemos ver nas escolas inclusivas. MITTLER, Peter (2003, p.16) 

a este respeito afirma que:  

A inclusão não diz respeito a colocar as crianças nas escolas 
regulares, mas a mudar as escolas para torná-las mais responsivas 
às necessidades de todas as crianças, diz respeito a ajudar todos os 
professores a aceitarem a responsabilidade quanto à aprendizagem 
de todas as crianças que estão atual e correntemente excluídas das 
escolas por qualquer razão. Isto se refere a todas as crianças que 
não estão beneficiando-se com a escolarização, e não apenas 
aquelas que são rotuladas com o termo “necessidades educacionais 
especiais”. 

 

 No que diz respeito à educação inclusiva, Mittler, após muitas pesquisas, 

observou que o maior obstáculo a ser superado no momento da mudança está dentro 

de nós onde nossa tendência é subestimar as pessoas e superestimar as 

dificuldades e que este pensamento deve ser abandonado ao se querer construir 

uma escola ou uma sociedade inclusiva, pois, segundo ele, a inclusão se dá no ato 

de cada individuo ser capaz de ter oportunidades de escolher e de ter 

autodeterminação na educação. Para que isto seja estimulado existe a necessidade 

de os educadores aprenderem a ouvir e valorizar o que o aluno tem a dizer, 

independentemente de sua idade e ou rótulos.  

Todo o conhecimento de mundo que o aluno trás consigo é importante, pois 

deste remonta toda a sua história de vida que não pode e nem deve ser ignorado 

pelo educador. Espera-se que com a educação inclusiva sejam abandonadas 

definitivamente as barreiras seletistas de aprendizagem observado ao longo das 

décadas, onde poucos eram privilegiados com o acesso ao saber como afirma 

FREITAS, Soraia Napoleão Apud RODRIGUES (2006, p.162):  

Percorrendo os diferentes períodos da história universal, desde os 
mais remotos tempos, evidenciam-se teorias e práticas 
segregadoras, inclusive quanto ao acesso ao saber. Poucos podiam 
participar dos espaços sociais nos quais se produziam e transmitiam 
conhecimento. 

 

Até o presente momento não há nenhuma lei específica para o atendimento 

ao aluno disléxico que possa amapará-lo legalmente em suas reais e específicas 
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necessidades. Diante desta realidade, pais e alunos com dislexia e outros distúrbios 

específicos de aprendizagem buscam os seus direitos pautados na legislação 

existente, que de uma forma generalizada, ampara (ou deveria amparar) o indivíduo 

em suas necessidades específicas. 

A educação inclusiva defendida na Declaração de Salamanca 

(SALAMANCA, 2004), foi adotada pelo Brasil como diretriz para sua política 

educacional e com o avanço da sociedade, a luta pela inclusão social, o respeito à 

diversidade fez com que o movimento fortalecesse tornando real a prática da 

inclusão em vários países.  

A construção de uma sociedade inclusiva é um processo de fundamental 

importância para o desenvolvimento e a manutenção de um estado democrático. A 

inclusão é a garantia, a todos, do acesso contínuo ao espaço comum da vida em 

sociedade, que deve está preparada para o acolhimento à diversidade humana, à 

aceitação das diferenças individuais, do esforço coletivo na equiparação de 

oportunidades de desenvolvimento com qualidade em todas as dimensões. 

Neste contexto, a política de educação inclusiva no Brasil inseriu-se em um 

movimento de características excludentes com conflitos e tensões gerados pelas 

diferenças sociais e pelas características do sistema educacional cujo ponto de 

partida deu-se com a promulgação da Constituição Federal (CF), em 1988, que 

assegurou o direito à igualdade de condições de acesso e permanência na escola, 

além de garantir o atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente, na rede regular de ensino (PELOSI; NUNES, 2009). 

 A Constituição Federal em seu Art. 205, expressa:  

Art.205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 
1988). 

 

Em inúmeros fóruns, o Brasil tem firmado compromissos internacionais 

referentes à proteção e aos mecanismos que assegurem o exercício pleno e 

equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as 

pessoas com deficiência. Tem adotado políticas públicas de promoção ao respeito 
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pela dignidade da pessoa humana, o que muito tem a ver com a educação inclusiva. 

É farta a nossa legislação nesse particular, no entanto, se faz necessário considerar 

o contexto munidial e nacional sobre a educação especial na perspectiva da inclusão 

e tornar estes compromissos internacionais e as políticas públicas, uma 

realidade.  Para uma melhor compreensão e visualização, Fontana (2015), elaborou 

uma linha do tempo com as principais conferências internacionais que fomentaram 

as políticas para a Educação Inclusiva/Especial no Brasil. Fica evidente os contextos 

de influência e produção de texto na criação dessas políticas. A linha do tempo 

concentra-se na década de 1990, em que são apresentadas as políticas de âmbito 

internacional e nacional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 02: Linha do tempo das políticas para a Educação Especial no contexto 
mundial e nacional  
Fonte: Fontana (2015) 
 

A legislação educacional que trata sobre inclusão tem como base a 

Constituição Federal de 1988, que é a espinha dorsal de todo ordenamento jurídico 

pátrio e, consequentemente, da legislação a respeito da educação inclusiva. Na 

Constituição cidadã, assim chamada por ter dado alta relevância aos direitos do 

cidadão, o artigo 208, em seu inciso III, estabelece que o dever do Estado com a 

educação será efetivado mediante a garantia de “atendimento educacional 
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especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular. Essa 

norma constitucional ensejou a edição de inúmeras leis relacionadas à matéria sobre 

atendimento educacional especializado.  

Com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, deu-se ênfase aos alunos com necessidade de educação especial, quais 

sejam, aqueles com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. O objetivo é promover “o acesso, à participação e à 

aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de 

ensino para promover respostas às necessidades educacionais especiais. Ainda, 

nesse documento referente à mencionada política fica patente que, para atingir tal 

objetivo, é necessário garantir: 

•  Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a 

educação superior;  

• Atendimento educacional especializado; 

• Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino; 

• Formação de professores para o atendimento educacional especializado e 

demais profissionais da educação para a inclusão escolar;  

• Participação da família e da comunidade; 

• Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos 

transportes, na comunicação e informação;  

•  Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. 

É importante ressaltar que, em 2008, o Decreto nº 6.571 regulamentou a 

matéria sobre o objetivo da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva, tratando do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e 

prevendo o financiamento da União, Estados e Municípios para a ampliação da oferta 

do Atendimento Educacional Especializado aos alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades, superdotação matriculados nas 

redes públicas de ensino. Magalhães ao se referir ao Decreto nº 6.571, diz que: 
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Isto sugere que a forma de atendimento proposta pela atual política 
é o Atendimento Educacional Especializado, que tem como função 
“identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 
acessibilidade que eliminem as barreiras para plena participação dos 
alunos, considerando suas necessidades específicas”. Essa forma 
de atendimento é prevista para apoiar o desenvolvimento dos alunos, 
devendo realizar-se no turno inverso ao da classe comum, na própria 
escola ou em centro especializado que realize esse serviço 
educacional. (BRASIL, 2008, p.9). 

 

Pode-se dizer que a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva possui algumas regras de procedimentos que se tornam 

relevantes, e em face do que foi apresentado, vê-se que a legislação é vasta sobre 

a educação inclusiva. Observa-se que existe a preocupação de que o Brasil esteja 

afinado com os acordos e convenções internacionais. Regramentos são 

estabelecidos para proteção das pessoas com necesidades de todos os aspectos, 

bem como para oferecer-lhes melhores condições de educação integral.  

Salienta-se, ainda, que com a implantação da Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, iniciou-se o movimento de mudança 

de comportamento no sistema de ensino público e privado. Hoje, as escolas põem 

como um de seus objetivos o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação.  

Os sistemas de ensino procuram dar respostas às necessidades educacionais 

especiais. Desta forma, os reflexos no ensino público e privado são evidentes, o que 

leva a certo entusiasmo na busca de aperfeiçoamento da educação inclusiva no 

Brasil. 

2.2.1 Lei de diretrizes e bases da educação nacional 

Com a implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

a educação inclusiva passou a assumir papel de destaque no panorama das políticas 

governamentais brasileiras com a intenção de garantir educação para todos, 

sobretudo, em relação aos alunos com necessidades especiais conforme estabelece 

o Art. 58: Art. 58.  



 

 

44 
 

Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade 

de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos portadores de necessidades especiais. 

 

 §1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na 
escola regular, para atender as peculiaridades da clientela de 
educação especial.  
§2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou 
serviços especializados, sempre que, em função das condições 
específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes 
comuns do ensino regular. 
 §3º A oferta da educação especial, dever constitucional do Estado, 
tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação 
infantil.  

 

Em seu Art. 2º a LDB/1996 especifica que a educação, dever da família e do 

Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, 

tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Preconiza ainda que os 

sistemas de ensino devem assegurar aos alunos, currículo, métodos, recursos e 

organização específicos para atender às suas necessidades; assegura a 

terminalidade específicos aqueles que não atingiram o nível exigido para a conclusão 

do ensino fundamental em virtude de suas deficiências. Também define, dentre as 

normas para a organização da educação básica, a “possibilidade de avanço nos 

cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado” (art. 24, inciso V). 

 “[...] oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 
características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 
trabalho, mediante cursos e exames” (art. 37) (BRASIL, 1996).  

Para reforçar a relevância da educação inclusiva, em 2001 foi lançado o Plano 

Nacional de Educação (PNE) que tem como objetivos a elevação global do nível de 

educação da população; a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; a 

redução das desigualdades sociais e regionais, no tocante ao acesso e à 

permanência na educação pública, e a democratização da gestão do ensino público. 

2.2.2 Plano nacional de educação 

Segundo Aguiar (2010), foi discutida a formulação de um novo PNE para o 

período de 2011-2020, visando melhor sedimentar os caminhos que deverão ser 
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abertos por um novo PNE, no sentido do fortalecimento da escola pública no 

contexto da construção da igualdade e da cidadania. Acrescenta-se ainda que em 

2007 foi elaborado pelo governo federal o documento sobre a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, onde enfatiza:  

[...] acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e 
continuidade nos níveis mais elevados do ensino; transversalidade 
da modalidade de educação especial desde a educação infantil até 
a educação superior; oferta do atendimento educacional 
especializado; formação de professores para o atendimento 
educacional especializado e demais profissionais da educação para 
a inclusão; participação da família e da comunidade; acessibilidade 
arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e 
informação; e articulação intersetorial na implementação das 
políticas públicas (BRASIL, 2007, p.14). 
                                                                   

Freitas e Oliveira (2011), entendem que a PNE na perspectiva da educação 

inclusiva surge no contexto educacional brasileiro como mais uma ferramenta 

governamental na tentativa de assegurar a implantação e manutenção de um ensino 

inclusivo. Faz-se oportuno ressaltar que o PNE (BRASIL, 2001), enfatiza que os 

dispositivos legais, políticos e filosóficos possibilitam estabelecer o horizonte das 

políticas educacionais, de modo que se assegure a igualdade de oportunidades e a 

valorização da diversidade no processo educativo. Nesse sentido, tais dispositivos 

devem converter-se em um compromisso ético-político de todos, nas diferentes 

esferas de poder, e em responsabilidades bem definidas para sua operacionalização 

na realidade escolar.  

Segundo Silva; Maciel (2005, p.11): Inclusão escolar vai muito além das leis, 

dos decretos, das declarações, dos planos, dos Projetos Políticos Pedagógicos 

descritos no papel, das ideias lançadas ao vento. Vai além do olhar de cada sujeito, 

do seu desejo, de seus sonhos e necessidades. Vai além dos espaços estipulados 

como regular ou especial. Inclusão escolar vai no viés do que é direito, do que é 

importante para cada ser humano, em cada época específica de sua vida, 

respeitando seus momentos, suas capacidades e necessidades. Todas as pessoas 

têm direito à uma educação de qualidade onde suas necessidades individuais 

possam ser atendidas e onde elas possam desenvolver-se em um ambiente 

enriquecedor e estimulante do seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social, 

seja ele regular ou especial. Entende-se que a legislação vigente faz parte de todo 

o aparato legal e burocrático para que tanto o governo, as instituições de ensino e 
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os profissionais da educação, estejam cientes de suas responsabilidades quanto à 

educação inclusiva. Contudo, o que de fato deve ser levado em conta é o 

cumprimento destes dispositivos, caso contrário, tenderá a dissonância entre teoria 

e prática. Muito embora a legislação vigente e os documentos normativos estejam 

impulsionando, ou mesmo norteando a organização de sistemas educacionais 

inclusivos, é mister destacar que sem mudança de postura, que deve ser 

desenvolvida por todos os protagonistas que fazem parte da comunidade escolar, 

será quase impossível tornar tais políticas efetivas. Haja vista que não se trata de 

uma simples inserção de alunos com NEE nos sistemas regulares de ensino, mas 

sim, de uma reestruturação em relação à cultura, à prática e às políticas vivenciadas 

nas escolas, de modo que estas respondam à diversidade de alunos. 

2.3 O PERFIL DA ESCOLA INCLUSIVA 

São inúmeros os pesquisadores que nas últimas décadas dedicaram os seus 

estudos em relação ao conceito e pressupostos da educação inclusiva, dentre estes 

destacamos, os trabalhos realizados por: Mendes (2006), Glat (2007), Carvalho 

(2004), Beyer (2006), entre outros. Levando em consideração os estudos realizados 

pelos referidos autores, caracterizamos a Educação Inclusiva como um novo 

princípio educacional, que tem como base a heterogeneidade nas classes regulares 

de ensino (BEYER, 2006). Para Carvalho (2006, p.36) a educação inclusiva 

pressupõe um movimento contra qualquer tipo de exclusão que venha ocorrer dentro 

dos espaços educacionais do ensino regular, na medida em que está baseada “na 

defesa dos direitos humanos de acesso, ingresso e permanência com sucesso em 

escolas de boa qualidade, o que, necessariamente implica previsão e provisão de 

recursos de toda ordem”, possibilitando à  todas as pessoas oportunidades 

educacionais adequadas, respeitando durante todo o processo de aprendizagem a 

individualidade, bem como as limitações inerentes a cada ser. Para Sanches e 

Teodoro (2006):  

Educação inclusiva não significa educação com representações e 
baixas expectativas em relação aos alunos, mas sim a compreensão 
do papel importante das situações estimulantes, com graus de 
dificuldade e de complexidade que confrontem os professores e os 
alunos com aprendizagens significativas [...] (SANCHES; 
TEODORO; 2006, p.73).   
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Percebe-se, dessa forma que, o conceito de educação inclusiva pressupõe 

respostas educativas das escolas a todos os alunos que ali se encontram, seja qual 

for a modalidade de ensino, tendo em vista a efetivação do processo ensino 

aprendizagem com base na diversidade e não mais na homogeneização. 

A Educação Inclusiva é a educação para todos, que visa reverter o percurso 

da exclusão, ao criar condições, estruturas e espaços para uma diversidade de 

educandos. Assim, a escola será inclusiva quando transformar, não apenas a rede 

física, mas a postura, as atitudes e a mentalidade dos educadores, e da comunidade 

escolar em geral, para aprender a lidar com o heterogêneo e conviver naturalmente 

com as diferenças A construção de uma escola inclusiva, só é possível quando a 

educação, sociedade e família caminham juntos em busca dos mesmos objetivos, 

caso contrário o que se aprende e constrói na escola pode ser perdido com facilidade 

nos demais ambientes de convívio social, porque  “O que nos faz semelhantes ou 

mais humanos são as diferenças" (GOMES, 2008, p.64) . 

As escolas abertas à diversidade são aquelas em que todos os alunos se 

sentem respeitados e reconhecidos nas suas diferenças, ou melhor, são escolas que 

não são indiferentes às diferenças. Ao nos referirmos a essas escolas, estamos 

tratando de ambientes educacionais que se caracterizam por um ensino de 

qualidade, que não excluem, não categorizam os alunos em grupos arbitrariamente 

definidos por perfis de aproveitamento escolar, por avaliações padronizadas e que 

não admitem a dicotomia entre educação regular e especial.  

As escolas para todos são escolas inclusivas, em que todos os alunos 

estudam juntos, em salas de aulas do ensino regular. Esses ambientes educativos 

desafiam as possibilidades de aprendizagem de todos os alunos, e as estratégias de 

trabalho pedagógico são adequadas às habilidades e às necessidades de todos 

Os sistemas de ensino devem dar respostas às necessidades educacionais 

de todos os alunos, pois o movimento inclusivo nas escolas, por mais contestado, 

que ainda seja, até mesmo pelo caráter ameaçador de toda e qualquer mudança, 

especialmente no meio educacional, é irreversível e convence a todos pela sua 

lógica e pela ética do seu posicionamento social. 
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Para tanto, do ponto de vista educacional, torna-se fundamental que a escola 

seja um local atrativo, inclusivo, com professores qualificados, currículos atualizados, 

que atendam as necessidades específicas de todos os alunos e os ofereçam 

condições didáticas e metodológicas para que eles prossigam adequadamente seus 

estudos. Para atender a tais requisitos, segundo Silva e Maciel (2005, p.3): 

É preciso incorporar no currículo a diversidade como um aspecto 
presente e que deve ser valorizado e não excluído. É entender que 
não é o aluno que precisa se adaptar a tudo, mas que a escola deve 
mudar para adaptar-se aos diversos alunos que frequentam a 
instituição. É preciso que o educador acredite na possibilidade do 
aluno em aprender com as interações realizadas, orientadas pelo 
princípio do respeito mútuo, e na ideia de que todos podem aprender 
desde que suas portas de entrada para o conhecimento sejam 
encontradas, valorizadas e desenvolvidas num Projeto Político 11 
Pedagógico democrático que atenda as necessidades individuais de 
cada um na coletividade educacional. 

 

 As escolas devem voltar às suas práticas pedagógicas de modo que os 

alunos possam inserir-se no contexto educativo e não os afastar do mesmo, por isso, 

respeitar as suas diferenças, as suas limitações, procurar orientá-lo e aconselhá-lo 

quando estiver passando por determinado problema, enfim, são atitudes que 

mostram para o aluno a importância que ele tem para a escola e, sobretudo, a 

necessidade do mesmo não desistir dos estudos. Construir uma escola inclusiva, 

não é assim tão fácil, pois precisa dos principais ingredientes da receita: vontade de 

que as coisas realmente aconteçam, perseverança, fé, entusiasmo, superação, não 

pode haver nenhum tipo de discriminação ou preconceito, entre outros ingredientes, 

resumindo, precisa-se ter vontade, é querer, é acreditar que pode dar certo e o mais 

importante ter consciência de que muito já se está sendo feito mais ainda é pouco, 

existe grande distância entre o real e o ideal, é perceber que se irá errar muitas vezes 

e fracassar, mas é ter coragem para reconhecer que errou e seguir em frente. Pois 

como já dizia Paulo Freire “Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos 

alguma coisa, por isso aprendemos sempre”. Todos possuem limitações, ninguém é 

perfeito. 
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Segundo Mantoan 1apud Gil, 1997: 

“A inclusão causa uma mudança de perspectiva educacional, pois 
não se limita a ajudar somente os alunos que apresentam 
dificuldades na escola, mas apóia a todos: professores, alunos, 
pessoal administrativo, para que obtenham sucesso na corrente 
educativa geral”. 

 
A escola inclusiva é aquela que acredita em uma educação transformadora e 

por isso proporciona aos seus alunos, vivências múltiplas com atividades 

facilitadoras do processo de desenvolvimento em seu aspecto social, cognitivo, físico 

e emocional, alinhando conhecimentos pedagógicos com atitudes e habilidades.  

Na verdade, a escola que possui um perfil inclusivo é aquela que além de 

oferecer o acesso de pessoas com as diferentes necessidades e de outras pessoas 

que de alguma forma sofrem algum preconceito (índio, negro, o estrangeiro, etc.), é 

aquela que garante a permanência e o sucesso dos alunos. Isso é um desafio 

constante a todos. 

A legislação existente a nível educacional não é específica para a dislexia ou 

dificuldades de aprendizagem, referindo-se apenas à inclusão escolar como um 

direito de qualquer cidadão, portanto é necessário que a escola promova 

flexibilizações e adaptações curriculares, que considerem o significado prático e 

instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino, recursos didáticos 

diferenciados e processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos 

que apresentam necessidades educacionais especiais, em consonância com o 

projeto pedagógico da escola. 

2.3.1 O Projeto político pedagógico 

O sucesso de toda escola só acontece quando há a participação e a 

integração de todos os envolvidos no processo educacional: docentes, direção, 

orientação, pais, alunos, políticos empenhados, e toda a comunidade em geral. Para 

nortear esses trabalhos faz-se necessário ter objetivos bem claros, políticas públicas 

definidas e acessíveis, projeto político pedagógico que condiz com a realidade, 

                                                 
1 Maria Teresa Eglér Mantoan é pedagoga. Mestre e doutora em Educação pela Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), é coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em 
Ensino e Diferença (Leped) e professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Unicamp. 
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fundamentação teórica relacionada com a prática (materialismo dialético), pois 

ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de rejeição. 

As propostas educacionais que dão conta de uma concepção inclusiva de 

ensino refletem o que é próprio do meio físico, social, cultural em que a escola se 

localiza e são elaboradas a partir de um estudo das características deste meio. 

Embora mais difíceis de serem concretizadas, elas não são utópicas, e demandam 

inúmeras ações, que são descritas e estruturadas no plano político-pedagógico de 

cada escola. 

Incluir alunos com distúrbios de aprendizagem em classe regular envolve 

mudanças pedagógicas e na estrutura curricular que devem ser individualizadas 

dentro de um projeto escolar que atenda às demandas de singularidade frente às 

limitações do pensamento (concretude); além do desenvolvimento de habilidades 

frente às limitações de participação e atividade, dada a diversidade dos alunos 

incluídos.  

Toda escola tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir e sonhos a 

realizar. O conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-las, é o 

que dá forma e vida ao chamado projeto político-pedagógico - o famoso PPP, 

ferramenta insdispensável na escola inclusiva.  

O projeto político-pedagógico de uma escola é o instrumento teórico 

metodológico, definidor das relações da escola com a comunidade a quem vai 

atender, explicita o que se vai fazer, porque se vai fazer, para que se vai fazer, 

para quem se vai fazer e como se vai fazer. É nele que se estabelece a ponte entre 

a política educacional do município e a população, por meio da definição dos 

princípios, dos objetivos educacionais, do método de ação e das práticas que serão 

adotadas para favorecer o processo de desenvolvimento e de aprendizagem dos 

alunos daquela comunidade. Seu desenvolvimento requer reflexão, organização de 

ações e a participação de todos. Sua sistematização nunca é definitiva, o que exige 

um planejamento participativo, que se aperfeiçoa constantemente durante a 

caminhada. 

Nenhuma escola poderá alcançar objetivos significativos, para os alunos e 

para a comunidade na qual se encontra inserida se não tiver um projeto que 
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norteie e dê suporte para a ação de cada um de seus agentes. 

À medida que todos forem envolvidos na reflexão sobre a escola, sobre a 

comunidade da qual se originam seus alunos, sobre as necessidades dessa 

comunidade, sobre os objetivos a serem alcançados por meio da ação educacional, 

a escola passa a ser sentida como ela realmente é: de todos e para todos. 

Segundo o programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade publicado pelo 

MEC2 e a Secretaria de Educação Especial, são vários os passos a serem seguidos 

na construção do projeto político pedagógico. Em linhas gerais, deve-se iniciar por 

algumas reflexões filosóficas e sociopolíticas, como por exemplo: 

• O que entendemos por Educação? 

• Qual o papel e a função da escola na formação do cidadão? 

• Qual o contexto político, econômico e social em que está inserida essa 

escola? 

• Qual a função social dessa escola? 

• Que contribuição essa comunidade espera/precisa dessa escola? 

• Que resultados essa escola tem mostrado a essa comunidade? 

• Como é a relação dessa comunidade com a escola? 

• Como tem sido a participação da comunidade no cotidiano escolar 

• Como tem sido a participação dos pais no cotidiano escolar? 

Estas reflexões têm por objetivo favorecer a comunidade escolar, a 

compreensão da função social da escola, seu papel e seus objetivos para que este 

documento tão importante nos leve a refletir sobre que tipo de cidadão queremos 

                                                 
2 O Ministério da Educação (MEC) é um órgão do governo federal do Brasil fundado no decreto n.º 
19.402, em 14 de novembro de 1930, com o nome de Ministério dos Negócios da Educação e 
Saúde Pública, pelo então presidente Getúlio Vargas e era encarregado pelo considerando que o 
estudo e despacho de todos os assuntos relativos ao ensino, saúde pública e assistência hospitalar. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Federal_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Decreto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde_p%C3%BAblica
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formar, sobre a que tipo de comunidade a escola deseja desenvolver e de fato, qual 

é a missão a ser cumprida pela instituição.  

Obtidas respostas coletivas para questões como as acima apresentadas, o 

trabalho deve caminhar rumo à pratica do que se estabeleceu no PPP, é o momento 

de tornar as teorias em realidade. 

2.3.2 As atribuições e contribuições da equipe pedagógica  

A escola, como instituição de ensino e de práticas pedagógicas, enfrenta 

muitos desafios que comprometem a sua ação frente às exigências que surgem. 

Qualquer escola que busca a formação integral de seus alunos, deve reconhecer a 

importância de se ter uma equipe pedagógica bem estruturada composta por 

profissionais que entendam o seu valor e o quanto o bom desempenho de suas 

atribuições são extremamente necessárias para o bom andamento da escola e 

desempenho de seus alunos.  

Uma equipe pedagógica composta por supervisor de ensino, orientador 

educacional, corpo docente e responsável pela biblioteca, geralmente conta com a 

liderança de um coordenador pedagógico. Este deve ser consciente de seu papel, 

da importância de sua formação continuada e da equipe docente, além de manter a 

parceria entre pais, alunos, professores, direção e técnico-administrativo. A função 

da coordenação pedagógica é gerenciar, coordenar e supervisionar todas as 

atividades relacionadas com o processo de ensino e aprendizagem, visando sempre 

a permanência bem sucessida do aluno.  

A coordenação pedagógica é vista como multiplicadora das atividades 

formativas para a equipe docente. Deve identificar as necessidades dos professores 

e com eles encontrar soluções que priorizem um trabalho educacional de qualidade. 

Esse profissional tem que ir além do conhecimento teórico, pois para acompanhar o 

trabalho pedagógico e estimular os professores é preciso percepção e sensibilidade 

para identificar as necessidades dos alunos e professores, tendo que se manter 

sempre atualizado, buscando fontes de informação e refletindo sobre sua prática. 

Faz-se necessário destacar que o trabalho deve acontecer com a colaboração de 

todos. O coordenador deve estar preparado para mudanças e sempre pronto a 

motivar sua equipe. Dentro das diversas atribuições do coordenador está o ato de 
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acompanhar o trabalho docente, sendo responsável pelo elo entre os envolvidos na 

comunidade educacional. 

No processo de inclusão e atendimento aos alunos adolescentes com dislexia 

e quaisquer outros distúrbios de aprendizagem, a equipe pedagógica exerce um 

papel fundamental. Esta é responsável pelas ações e intervenções didático-

pedagógicas, que buscam estratégias para atender aos alunos inclusos sempre 

visando a sua formação integral sem que o mesmo se sinta diferente. É um trabalho 

de pura empatia em que todos devem falar a mesma língua e trabalhar pelo mesmo 

ideal.  

Ainda sobre as responsabilidades e habilidades, Gomes (2008, p.30) diz que 

"conviver com a diferença é construir relações que se pautem no respeito, na 

igualdade social, na igualdade de oportunidades e no exercício de uma prática e 

postura democráticas" 

O relacionamento entre o coordenador e o professor é um fator de suma 

importância para uma gestão democrática, mas para que isso aconteça são 

necessárias estratégias bem formuladas, para que não se perca o foco no decorrer 

do caminho. O coordenador precisa estar sempre atento ao cenário que se apresenta 

à sua volta, valorizando os profissionais da sua equipe e acompanhando os 

resultados. Cabe ao coordenador refletir sobre sua própria prática para superar os 

obstáculos e aperfeiçoar o processo de ensino aprendizagem. O trabalho em equipe 

é fonte inesgotável de superação e valorização do profissional. Torres (1994) 

defende a ideia de que o coordenador pedagógico é um agente responsável pela 

formação continuada dos professores, subsidiando e organizando a reflexão, 

estimulando o processo de decisão visando a proposição de alternativas para 

superar os problemas da prática. Acredita que ele é uma figura essencial nesse 

processo integrador e articulador de ações. 

2.3.3 Formação docente 

Sabemos que a inclusão de um indivíduo na sociedade depende do 

patrimônio cultural que ele recebe, isto faz da educação um pilar fundamental para 

o desenvolvimento deste, pois é objetivo da educação adaptar e ajudar no 

desenvolvimento das potencialidades, contribuindo na construção da personalidade 
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e caráter de cada ser humano. E nesta perspectiva, entra em discussão a formação 

docente como papel fundamental no processo de desenvovimento de seus alunos. 

De acordo com Beyer (2006) não basta o professor, por si só, desenvolver 

práticas destinadas à inclusão de alunos com NEE. Se não houver o acolhimento, 

bem como a conscientização de todos os que estão envolvidos neste processo, as 

propostas destinadas à educação inclusiva não serão efetivadas. Haja vista que, 

mesmo que o professor desenvolva uma prática inclusiva em sala atendendo as NEE 

dos alunos, proporcionando um ambiente acolhedor e não excludente, pode-se 

correr o risco desses alunos se depararem, no próprio contexto educacional, com 

situações constrangedoras, que necessariamente irão contribuir para o processo de 

exclusão.  

Antes de se falar do professor inclusivista precisamos ter em mente que não 

há um aluno-padrão, como frequentemente a formação de professores faz crer. 

Assim, ao abraçar como profissão o ato de ensinar é necessário estar disposto o 

suficiente para aceitar e compreender os obstáculos a serem enfrentadas ao longo 

da carreira de educador. Entretanto, para que isto aconteça, o professor deve ser 

moldado desde cedo, ainda em sua fase acadêmica sendo preparado para as 

dificuldades como planificar, gerir e avaliar seus alunos, em especial aqueles que 

não se enquadram no modelo educacional histórico a que estamos acostumados.  

O desenvolvimento profissional dos professores que segundo Coll et al 2004 

p.44 é: “... O modo mais seguro de melhorar as atitudes e as expectativas dos 

professores é desenvolver seu conhecimento da diversidade dos alunos e suas 

habilidades para ensinar-lhes”. 

A formação dos professores dá condições necessárias para que as práticas 

integradoras sejam positivas, pois o professor ao se sentir pouco competente pode 

vir a desenvolver além de expectativas negativas, menor interação com os alunos. 

Além deste conjunto de fatores, a escola deve dar condições de trabalho ao 

professor como: retribuição econômica, valorização social e a seu perfil profissional, 

por exemplo. Estas questões são pontos facilitadores da inclusão escolar, no 

entanto, deve-se lembrar que esta inclusão implica muito mais que práticas 
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pedagógicas, implica na atitude do educador, que acima de tudo deve ter em mente 

o respeito e a aceitação com o próximo, quanto às suas limitações.  

Diz FERREIRA e GUIMARÃES (2003, p.137), que a humanidade:  

 

Caminha-se, assim, em direção à era das relações, o que envolve a 
unicidade com o real, a integração do homem com a natureza, a 
crença na existência de pontos distintos e a prevalência de formas 
mais elevadas de cooperação entre os seres. É a era da 
autoconsciência, do respeito ao espírito humano, às diferenças e a 
diversidade cultural. 

 

  E esta nova era, vem para traduzir em novos ambientes e aprendizagem, 

através dos mais diversos recursos tecnológicos, a fim de atender as mais diversas 

formas de aprendizagem humana, corroborando assim para estreitar-se às 

diversidades e aumentar as oportunidades dos que antes eram vistos como 

“improdutivos”. Esta deve ser a principal preocupação quando se fala em educação 

inclusiva:” Preparar o aluno para novos conhecimentos e novas tecnologias, além de 

se preocupar com a sua capacidade de aprender” (FERREIRA e GUIMARÃES 2003, 

p.137). 

Gil (2005) também analisa estas questões, desta forma, sugere que as 

práticas inclusivas, tenham como participantes: o professor, a família, a coordenação 

pedagógica e principalmente os órgãos governamentais. De acordo com a autora, 

se nosso objetivo é transformar escolas regulares em escolas que atendam a todos, 

sem discriminações, é necessário prioritariamente que todos os envolvidos no 

referido processo tenham em mente que o objetivo da educação inclusiva é propiciar 

a participação efetiva de todos os alunos em todas as atividades da escola e da 

comunidade, independentemente de suas características individuais, e que todos 

podem contribuir para o desenvolvimento pleno deste processo. Tendo em vista essa 

meta, Beyer (2006), acrescenta que:  

O desafio é construir e por em prática no ambiente escolar uma 
pedagogia que consiga ser comum ou válida para todos os alunos 
da classe escolar, porém capaz de atender os alunos cujas situações 
pessoais e características de aprendizagem requeiram uma 
pedagogia diferenciada. Tudo isto sem demarcações, preconceitos 
ou atitudes nutridoras dos indesejados estigmas. Ao contrário pondo 
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em andamento na comunidade escolar, uma conscientização 
crescente dos direitos de cada um (BEYER, 2006, p.76). 

 

Infelizmente ainda são muitos os obstáculos que uma equipe pedagógica 

enfrenta quando o assunto é incluir, devido à falta de uma formação continuda do do 

corpo do docente a respeito da inclusão e dos diversos distúrbios de aprendizagem. 

É no espaço concreto de cada escola, em torno de problemas pedagógicos 

ou educativos reais, que se desenvolve a verdadeira formação, mas todo esse 

conhecimento só terá eficácia se o professor conseguir inseri-lo em sua dinâmica 

pessoal e articulá-lo com seu processo de desenvolvimento (NÓVOA, 2001, p.25). 

2.3.4 A sociedade escolar 

No mundo capitalista e de cultura individualista típico do mundo pós-industrial 

em que vivemos, onde o egoísmo e o preconceito fazem parte do cotidiano da 

sociedade e onde a tendência é o incentivo à competitividade, como numa selva que 

só sobrevive o “mais forte”, ou neste caso o “o mais preparado”, é papel fundamental 

da educação, fazer as pessoas refletirem sobre como superar os desafios impostos 

pela mesma sociedade que exige a “inclusão”. Neste sentido FERREIRA E 

GUIMARÃES (2003, p.121) afirmam que:  

“Presencia-se a emergência de uma postura científica não mais 
limitada a situações simplificadoras, idealizadas, mas que coloca o 
individuo diante da complexidade do mundo real, o advento de uma 
ciência que permita a criatividade humana manifestar-se como 
expressão singular de um traço fundamental de todos os níveis da 
natureza”.  

Desta maneira, a construção e a socialização do conhecimento pelos 

educadores devem contribuir para a autonomia dos seus alunos onde os mesmos 

possam construir seus próprios objetivos. O respeito e a valorização da diversidade 

dos alunos exigem que a escola defina sua responsabilidade no estabelecimento de 

relações que possibilitem a criação de espaços inclusivos. A proposição dessas 

políticas deve centrar seu foco de discussão na função social da escola. É no projeto 

pedagógico que a escola se posiciona em relação ao seu compromisso com uma 

educação de qualidade para todos os seus alunos. Assim, a escola deve assumir o 

papel de propiciar ações que favoreçam determinados tipos de interações sociais, 
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definindo, em seu currículo, uma opção por práticas heterogêneas e inclusivas 

(BRASIL, 2001).  

Os preconceitos em relação à inclusão poderão ser eliminados ou, pelo 

menos, reduzidos por meio das ações de sensibilização da sociedade e, em seguida 

mediante a convivência na diversidade humana dentro das escolas inclusivas, das 

empresas inclusivas, dos programas de lazer inclusivos. 

2.4 O CONCEITO DE DISLEXIA 

Historicamente, uma das primeiras descrições documentadas de dislexia 

ocorreu em 1896. Era o caso de um menino inteligente de 14 anos que não 

conseguia aprender a ler apesar de uma instrução adequada e inúmeros esforços, 

inicialmente designada como “cegueira verbal”. 

Em 1925, o neurologista americano, Dr. Orton, propôs o termo “dislexia 

específica” ou “distúrbio específico de leitura”, para referir-se às crianças com 

distúrbio de aprendizagem da leitura em consequência de um envolvimento 

neurológico.  

Várias denominações já foram utilizadas nas últimas décadas e caíram em 

desuso em virtude de sua falta de especificidade, como “dislexia congênita”, 

“estrefossimbolia”, “alexia do desenvolvimento”, “disfunção cerebral mínima”, 

“dislexia constitiucional”, “ parte do contínuo das perturbações de linguagem 

caracterizada por um déficit no processamento verbal dos sons”, entre outros. Todos 

os termos utilizados refletiam os conhecimentos vigentes em determinada época. 

 Do ponto de vista etimológico, o termo dislexia deriva da língua grega, 

significando “dificuldade com palavras”, (dys = dificuldade) e (lexis = palavras). Uma 

revisão pela bibliografia aponta-nos uma grande diversidade de opiniões, quer em 

relação à noção de dislexia, quer aos critérios usados para classificar eventuais 

subgrupos de disléxicos. À medida que se foi estudando a problemática e se 

esclareceram algumas etiologias, foi possível perceber que a dislexia não era só “um 

problema grave de leitura”, pois, ao falarmos de dislexia, estamos nos referindo não 

só aos problemas de leitura, mas também aos problemas na escrita, nas relações 

espaciais, na obediência às instruções, na sequência temporal, na capacidade de 



 

 

58 
 

memorização, entre outros problemas que afetam aos indivíduos disléxicos e que 

tanto transtorno lhes causam na sua vida diária.  

Grande parte dos autores é unânime ao afirmar que o termo dislexia engloba 

uma dificuldade na leitura e consequentemente dificuldades de distinção ou 

memorização de letras ou grupos de letras, problemas de ordenação, ritmo, 

compreensão e de estruturação das frases afetando tanto a leitura como a escrita.  

A Associação Internacional de Dislexia, em 2003, define dislexia como 

sendo: 

Dislexia é uma incapacidade específica de aprendizagem, de origem 
neurobiológica. É caracterizada por dificuldades na correção e/ou 
fluência na leitura de palavras e por baixa competência leitora e 
ortográfica. Estas dificuldades resultam de um Déficit Fonológico, 
inesperado, em relação às outras capacidades cognitivas e às 
condições educativas. Secundariamente podem surgir dificuldades 
de compreensão leitora, experiência de leitura reduzida que pode 
impedir o desenvolvimento do vocabulário e dos conhecimentos 
gerais. 

 

Segundo Fonseca (2009), trata-se de uma inesperada dificuldade de 

aprendizagem e não incapacidade, muito menos doença, considerando-se a 

inteligência média e superior do indivíduo e a oportunidade educacional em que ele 

se encontra integrado. O Quociente Intelectual (QI) a ser considerado como critério 

seletivo deverá ser igual ou superior a 80, mas a literatura especializada ilustra casos 

de dislexia com indivíduos portadores de QI > 115 ou superior. Quanto à 

oportunidade educacional, o critério seletivo deverá considerar o processo ensino-

aprendizagem onde o indivíduo se encontra integrado com condições pedagógicas 

suficientes. Tal processo deve ser considerado, portanto, adequado e eficaz para a 

maioria dos indivíduos, ou seja, não poderá ocorrer nele nenhum sinal de 

dispedagogia. O mesmo autor refere ainda que, deste modo, a dislexia não é, 

portanto, sinónimo de um QI baixo, pois pode ocorrer em todos os seus níveis, ou de 

disfunções visuais e auditivas detectadas por meios médicos convencionais. 

Também não deve ser considerada na sua definição a evidência manifesta de falta 

de motivação para aprender a ler, ou da presença de condições socioeconômicas 

desfavoráveis e desviantes. 
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Até recentemente, a dislexia era uma síndrome pouco diagnosticada e 

conhecida por pais e educadores, embora conhecida há mais de um século em 

outros países. 

Segundo a ABD3, estatísticas sobre a dislexia no Brasil seguem a tendência 

mundial, estimada em 10 a 15% da população, numa proporção de três meninos 

para uma menina. Além disso, cerca de 4% da população apresenta dificuldades 

severas de aprendizagem. 

A dificuldade de conhecimento e de definição do que é Dislexia, faz com que 

se tenha criado um mundo tão diversificado de informações, que confunde e 

desinforma. Além do que a mídia, no Brasil, as poucas vezes em que aborda esse 

grave problema, somente o faz de maneira parcial, quando não de forma inadequada 

e mesmo fora do contexto global das descobertas atuais da Ciência. 

Dislexia é causa ainda ignorada de evasão escolar em nosso país, e uma das 

causas do chamado "analfabetismo funcional" que, por permanecer envolta no 

desconhecimento, na desinformação ou na informação imprecisa, não é considerada 

como desencadeante de insucessos no aprendizado. 

Ao contrário do que muitos pensam, a dislexia não é resultado de uma 

alfabetização mau sucedida, desatenção, desmotivação, condição sócioeconômica 

ou baixa inteligência. Trata-se de uma condição transmitida geneticamente, seus 

portadores manifestam alterações no padrão neurológico que causam típicas 

perturbações cognitivas que afetam o processo de aprendizagem. 

A definição de dislexia inclui duas pressuposições fundamentais: integridade 

geral e uma deficiência de aprendizagem da leitura e escrita. Fatores 

socioeconômicos, ambientais, e familiares podem influenciar o desenvolvimento das 

habilidades de leitura, mas não podem se configurar como causa da dislexia. 

                                                 
3 Associação Brasileira de Dislexia – Centro de apoio às famílias e disléxicos de todas as  idades, familiares, 
professores, profissionais da área educacional e da saúde . Oferece informações de qualidade e orientações, 
assim como reciclagem profissional através de Cursos, Palestras e Workshops ministrados durante o ano com 

experientes profissionais nacionais e internacionais reconhecidos no meio acadêmico. Em 1999, iniciou-se o 
processo para coligação da ABD à International Dyslexia Association  IDA. 
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Os indivíduos com dislexia conforme o descrito no quadro 1, embora tenham 

seus déficits primários na habilidade de leitura, também apresentam outros déficits 

em outras tarefas. 

 

 

 

Quadro 01: Dificuldades apresentadas pelos disléxicos  

DDD 

 

Expressar ideias coerentemente 

 

 

Aprender o alfabeto 

 

Expandir seu vocabulário (via oralidade, leitura 

ou escrita) 

 

 

Identificar os sons que correspondem às letras 

 

Entender questões e seguir instruções (ouvidas 

ou lidas) 

 

Memorizar convenções de tempo 

 

Lembrar sequências numéricas 

 

Dizer as horas  

 

Entender e reter detalhes de uma história 

 

Desatenção e distração 

 

Aprender rimas e seguir músicas 

 

Desorganização e incoordenação motora 

 

Distinguir direita de esquerda e letras de 

números 

 

Leitura lenta e compreensão reduzida do 

material lido. 

Fonte: ASHA4 

2.4.1 Tipos de dislexia  

                                                 
4 A American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) é uma associação profissional para 
fonoaudiólogos, audiologistas e cientistas de fala, linguagem e audição nos Estados Unidos e 
internacionalmente. Possui mais de 185.000 membros e afiliados, com a missão de fornecer serviço 
de alta qualidade às pessoas com  deficiências na comunicação. 
 

DIFICULDADES DOS DISLÉXICOS 
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Segundo Citoler (1996), em primeiro lugar há que se fazer uma distinção entre 

as dislexias adquiridas e as dislexias evolutivas ou de desenvolvimento. As dislexias 

adquiridas são aquelas que caracterizam os indivíduos que já foram leitores 

competentes, mas que por consequência de uma lesão cerebral, perderam essa 

habilidade. As dislexias evolutivas ou de desenvolvimento são as que caracterizam 

os indivíduos que revelam, desde o início da aprendizagem da leitura, dificuldades 

neste processo.  

A principal diferença entre as dislexias adquiridas e as dislexias evolutivas é 

que, no caso da primeira, regista-se um acidente que afetou a área cerebral que 

desencadeia uma dificuldade na leitura e, no caso das segundas, não há na história 

do indivíduo registos que nos levem a estabelecer uma relação causal e, portanto, 

têm causas desconhecidas. Com base no quadro que se segue podemos encontrar 

três tipos de dislexias quer para a dislexia adquirida, quer para a dislexia evolutiva 

ou de desenvolvimento. 

 

Quadro 02: Tipos de dislexia  

 

Dislexia 

Adquirida 

Fonológica: Dificuldade no uso do procedimento subléxico por lesão cerebral.  

Superficial: Dificuldade no uso do procedimento léxico por lesão cerebral.  

Profunda: Dificuldades no uso de ambos os procedimentos. 

 

Dislexia 

Evolutiva ou de 

Desenvolvimento 

Fonológica: Dificuldade na aquisição do procedimento subléxico por problemas 

fonológicos, percetivo-visuais e neurobiológicos.  

Superficial: Dificuldade na aquisição do procedimento léxico por problemas 

fonológicos, percetivo-visuais e neurobiológicos.  

Mista: Dificuldade na aquisição de ambos os procedimentos por problemas 

fonológicos, percetivovisuais e neurobiológicos. 

Fonte: Citoler (1996) 
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Assim, segundo este autor, quanto às dislexias adquiridas encontramos 

dislexias do tipo fonológico, do tipo superficial e do tipo profunda. Na dislexia 

fonológica, os indivíduos por terem dificuldades no uso da via sublexical, leem 

através da via léxica ou direta e, como tal conseguem ler as palavras que lhes são 

familiares e palavras regulares, mas têm dificuldade na leitura de pseudo-palavras. 

Na dislexia superficial, ao contrário da anterior, os indivíduos por terem dificuldades 

no uso da via lexical, leem através da via sublexical ou indireta e, como tal 

conseguem ler as palavras regulares, palavras familiares e não familiares, mas têm 

dificuldade na leitura de palavras irregulares, não conseguindo reconhecer uma 

palavra como um todo. 

Por fim, na dislexia profunda, os indivíduos por terem dificuldades no uso de 

ambas as vias, quer lexical, quer sublexical, leem mediante o uso do significado das 

palavras e, como tal, têm dificuldades na leitura e em aceder ao significado das 

palavras. No que diz respeito às dislexias evolutivas ou de desenvolvimento 

encontramos uma dislexia de tipo fonológico, de tipo superficial e de tipo mista onde 

as características de cada uma delas se assemelham aos tipos de dislexia adquirida, 

anteriormente mencionados. Nas dislexias evolutivas ou de desenvolvimento são 

excluídos problemas como alterações emocionais, contexto socioculturalmente 

desfavorecido, carências de oportunidades educativas adequadas ou um 

desenvolvimento insuficiente da linguagem oral.  

2.4.2 A dislexia no processo da leitura e escrita 

Saber ler é uma das aprendizagens mais importantes, porque é a chave que 

permite o acesso a todos os outros saberes. A leitura e a escrita são formas do 

processamento linguístico. Aprender a ler, embora seja uma competência complexa, 

é relativamente fácil para a maioria das pessoas, contudo, um número significativo 

de pessoas, embora possuindo um nível de inteligência médio ou superior, manifesta 

dificuldades na sua aprendizagem.  

A respeito das características próprias da escrita, Michel Fayol (2014) afirma 

que: 

Produzir por escrito, em vez de oralmente, levanta certo número de 
problemas. Quem emite as mensagens deve ser capaz de escrever 
utilizando rápida e eficazmente sinais gráficos cuja aprendizagem é 
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lenta e difícil e cujo uso permanece oneroso para a maioria dos 
leitores. Trata-se de converter sequências de grafemas 
armazenados na memória temporária em movimentos que permitam 
produzir sequências de letras ordenadas. (FAYOL, 2014, p.2) 

Até poucos anos a origem desta dificuldade era desconhecida, uma 

incapacidade invisível, um mistério que gerou mitos e preconceitos estigmatizando 

crianças, jovens e adultos que não a conseguiam ultrapassar. 

Nos últimos anos os estudos realizados por neurocientistas, utilizando a 

Ressonância Magnética Funcional, (fMRI5), permitiram observar o funcionamento do 

cérebro durante as atividades de leitura e escrita e obtiveram um conjunto bastante 

consistente de conclusões sobre diversas questões relacionadas, entre elas: Como 

funciona o cérebro durante as atividades de leitura?  

A leitura integra dois processos cognitivos distintos e indissociáveis: a 

descodificação (a correspondência grafofonémica) e a compreensão da mensagem 

escrita. Para que um texto escrito seja compreendido tem que ser lido primeiro, isto 

é, descodificado. O déficit fonológico dificulta apenas a descodificação. Todas as 

competências cognitivas superiores, necessárias à compreensão, estão intactas: a 

inteligência geral, o vocabulário, a sintaxe, o discurso, o raciocínio e a formação de 

conceitos.  

Em busca de respostas, Sally Shaywitz 6e colaborabores (1998) utilizaram a 

fMRI (Functional Magnetic Ressonance Imaging) para estudar o funcionamento do 

cérebro, durante as tarefas de leitura identificaram três áreas, no hemisfério 

esquerdo, que desempenham funções chave no processo de leitura: o girus inferior 

frontal, a área parietal-temporal e a área occipital-temporal (Fig.1). A região inferior-

frontal é a área da linguagem oral. É a zona onde se processa a vocalização e 

articulação das palavras, onde se inicia a análise dos fonemas.  

                                                 
5 A imagem por ressonância magnética funcional (fMRI, do inglês Functional Magnetic Ressonance 
Imaging), é uma técnica específica do uso da imagem por ressonância magnética (MRI, do inglês 
Magnetic Resonance Imaging) capaz de detectar variações no fluxo sanguíneo em resposta à 
atividade neural. 
6 Sally Shaywitz, Doutora em Medicina, professora de pediatria e co-diretora do Centro de Estudos 
da Aprendizagem e da Atenção em Yale. É membro do Instituto de Medicina da Academia Nacional 
de Ciências dos Estados Unidos. Neurocientista e pediatra, estuda a leitura e escreve freqüentemente 
em publicações cientificas. Autora do livro Entendendo a Dislexia entre outras obras voltadas para 
este mesmo distúrbio de aprendizagem. 



 

 

64 
 

A subvocalização ajuda a leitura fornecendo um modelo oral das palavras. 

Esta zona está particularmente ativa nos leitores iniciantes e disléxicos.  A região 

parietal-temporal é a área onde é feita a análise das palavras. Realiza o 

processamento visual da forma das letras, a correspondência grafofonémica, a 

segmentação e a fusão silábica e fonémica. Esta leitura analítica processa-se 

lentamente, é a via utilizada pelos leitores iniciantes e disléxicos. 

 A região occipital-temporal é a área onde se processa o reconhecimento 

visual das palavras, onde se realiza a leitura rápida e automática. É a zona para onde 

convergem todas as informações dos diferentes sistemas sensoriais, onde se 

encontra armazenado o modelo neurológico da palavra.  

Este modelo contém a informação relevante sobre cada palavra, integra a 

ortografia «como parece», a pronúncia «como soa», o significado «o que quer dizer». 

Quanto mais automaticamente for feita a ativação desta área, mais eficiente é o 

processo leitor.  

Figura 03: Áreas cerebrais envolvidas no processo de leitura 
Fonte: Adaptado de Sally Shaywitz 
 

Os leitores eficientes utilizam este percurso rápido e automático para ler as 

palavras. Ativam intensamente os sistemas neurológicos que envolvem a região 

parietal-temporal e a occipital-temporal e conseguem ler as palavras 

instantaneamente (em menos de 150 milésimos de segundo). Os leitores disléxicos 

utilizam um percurso lento e analítico para descodificar as palavras. Ativam 

intensamente o girus inferior frontal, onde vocalizam as palavras, e a zona parietal-

temporal, onde segmentam as palavras em sílabas e em fonemas, fazem a tradução 



 

 

65 
 

grafo-fonémica, a fusão fonémica e as fusões silábicas até aceder ao seu significado. 

Os diferentes subsistemas desempenham diferentes funções na leitura. O modo 

como são ativados depende das necessidades funcionais dos leitores ao longo do 

seu processo evolutivo.  

Os adolescentes com dislexia apresentam uma interrupção no sistema 

neurológico que dificulta o processamento fonológico e o consequente acesso ao 

sistema de análise das palavras e ao sistema de leitura automática. Para compensar 

esta dificuldade utilizam mais intensamente a área da linguagem oral, região inferior-

frontal, e as áreas do hemisfério direito que fornecem pistas visuais. 

 

2.4.3 Indicadores e diagnóstico 

Sendo a dislexia como uma perturbação da linguagem, que tem na sua origem 

dificuldades a nível do processamento fonológico, é possível observar algumas 

manifestações antes do início da aprendizagem da leitura. A linguagem e as 

competências leitoras emergentes são os sinais mais relevantes de futuras 

dificuldades para a aprendizagem da leitura e da escrita; as competências 

perceptivas e motoras não são sinais significativos. 

 Existem alguns sinais que podem indiciar dificuldades futuras. Se esses 

sinais forem observados e se persistirem ao longo de vários meses os pais devem 

procurar uma avaliação especializada. Não se pretende ser alarmista, mas sim estar 

consciente de que, se uma criança mais tarde apresentar problemas, os anos 

perdidos não podem ser recuperados.  

A intervenção precoce é provavelmente o fator mais importante na 

recuperação dos leitores disléxicos. Sally Shaywitz (2003) apresenta indicadores 

específicos para cada fase da vida do indivíduo. Levando em conta que a presente 

pesquisa está voltada para o aluno adolescente com dislexia, consideramos 

importante, apresentar somente os indicadores característicos desta fase. 
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Quadro 03: Indicadores de dislexia na adolescência 
 

 

Dificuldades de leitura persistentes.  

 

 

Sentimentos de embaraço e desconforto 

quando tem que ler algo oralmente, com 

tendência a evitar essas situações.  

 

História pessoal de dificuldades na leitura 

e escrita 

 

Sacrifício frequente da vida social para 

estudar as matérias curriculares 

 

A correcção leitora melhora ao longo dos 

anos, mas a leitura continua a ser lenta, 

esforçada e cansativa.  

 

Falta de apetência para a leitura recreativa. 

Dificuldade em recordar datas, números de 

telefone, nomes de pessoas, de lugares... 

 

Dificuldades em ler e pronunciar palavras 

pouco comuns, estranhas, ou únicas, como 

nomes de pessoas, de ruas, de lugares, dos 

pratos em cardápios 

.  

Confusão de palavras com pronúncias 

semelhantes.  

 

 

Não reconhecer palavras que leu ou ouviu 

quando as lê ou ouve no dia seguinte.  

 

Vocabulário expressivo inferior ao 

vocabulário compreensivo.  

 

Preferência por livros com poucas palavras 

por página e com muitos espaços em 

branco.  

 

Evita utilizar palavras que teme pronunciar 

mal.  

 

Longas horas na realização dos trabalhos 

escolares.  

 

Melhoria muito significativa quando lhe é 

facultado tempo suplementar nos exames. 
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Pronúncia incorreta de nomes de pessoas e 

lugares, saltar por cima de partes de 

palavras. 

Ideias criativas com muita originalidade. 

 

A ortografia mantém-se desastrosa 

preferindo utilizar palavras menos 

complexas, mais fáceis de escrever.  

 

Boas capacidades de empatia, resiliência e 

de adaptação. 

Fonte: Pesquisadora (2016) 

 

Segundo a autora, os sinais apresentados (quadro 3) pelos adolescentes são 

importantes no processo do diagnóstico.  

No caso da leitura, processo altamente complexo, estão envolvidos tanto 

aspectos neurológicos como sensoriais, psicológicos, sócio-culturais, 

sócioeconômicos e educacionais, dentre outros. Portanto, um único profissional não 

basta para analisar esses vários aspectos e fornecer diagnóstico preciso e seguro. 

A falta de conhecimento ou precisão do diagnóstico penaliza muitas pessoas 

que, na verdade, precisam de ajuda e tratamento. “A dislexia é uma condição 

neurobiológica, pois é uma falha no processamento da informação no cérebro.  

Em virtude da ênfase que é dada a determinados distúrbios na sociedade, 

muitos profissionais cometem equívocos ao fechar um diagnóstico. Segundo Teles 

(2004) a identificação de um problema é a chave que permite a sua resolução.  

Tratando-se da dislexia, segundo CUNHA (2015, p.111), trata-se de um 

diagnóstico de exclusão, isto é, primeiro verifica-se se não há outro motivador 

predominante. Deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar, 

sendo indispensável a presença de profissionais das áreas de Neurologia, 

Psicologia, Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Oftamologia e Otorrinolaringologia, 

fortalecendo a ideia de que na ciência do século XXI, torna-se essencial a troca de 

conhecimentos entre as várias áreas.  

No caso dos distúrbios específicos de aprendizagem, e em especial na 

dislexia do desenvolvimento, a difusão das evidências científicas e os aspectos 

neurocientíficos voltados para a educação, tem sido fundamental para o surgimento 

novos conhecimentos e ações com embasamentos científicos. Nesse processo 
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ainda é muito importante tomar o parecer da escola, dos pais e levantar o histórico 

familiar. Essa avaliação não só identifica as causas das dificuldades apresentadas, 

assim como permite um encaminhamento adequado a cada caso, por meio de um 

relatório por escrito (FREITAS, 2009). 

Vale ressaltar que a família é uma peça fundamental do diagnóstico, embora 

não seja raro os pais reagirem com descrença, mesmo suspeitando que seu filho 

apresente algum problema de aprendizagem. Alguns tentam se convencer de que é 

simplesmente um atraso no desenvolvimento e que vai se corrigir com o tempo 

(COSTA, 2009). O autor ainda, completa que a negação é a primeira reação dos 

pais, vindo posteriormente a culpa por não terem percebido antes. Muitos ficam 

confusos e perdidos sobre como ajudar; alguns, a partir daí, passam por um período 

de depressão, enquanto outros já se tornam confiantes e aliados de seus respectivos 

filhos para a superação deste desafio.  

Os pais devem aceitar a insegurança de seu filho, seus sentimentos, sem 

crítica, procurando enfatizar as suas qualidades positivas e mostrar o quanto é 

valorizado não pelos acertos (resultados) obtidos por ele, mas pelo esforço em tentar 

superar as suas dificuldades. 

É necessário considerar que cada indivíduo é único em suas manifestações, 

ainda que se tratando do mesmo quadro (dislexia). Cada caso deve receber um olhar 

abrangente, atento às várias formas de perceber o mesmo problema. A partir da 

busca ativa e através de um diágnóstico, será possível traçar estratégias junto às 

famílias e à escola a fim de se obter ações inclusivas, bons resultados e 

desempenhos.   

Mousinho (2003) complementa que a dislexia não é causada por fatores 

ambientais, o seu futuro depende de forma imprescindível do meio. Portanto, uma 

educação que reconheça as dificuldades específicas destes alunos muito poderá 

contribuir para o seu desenvolvimento. Associadas a um tratamento interdisciplinar 

(às vezes é necessário fazer uma eleição, ou seja, priorizar um tratamento em um 

dado momento), a escola e a família exercem um papel fundamental para que a 

dislexia não se torne mais um fator de impedimento no crescimento acadêmico. 
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2.5 A DISLEXIA NA ADOLESCÊNCIA 

Se buscarmos a definição de adolescência, vamos descobrir que a origem da 

palavra vem do Latim “ADOLESCENTIA”, que significa período da vida humana entre 

a infância e a fase adulta. Vamos encontrar ainda quem defina adolescência como 

uma fase natural da vida marcada pelas transformações biológicas e 

comportamentais. Alguns pesquisadores vão entender e descrever a adolescência 

como um processo de construção social e histórico. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define adolescência como sendo o 

período da vida que começa aos 10 anos e termina aos 19 anos completos. Para a 

OMS, a adolescência é dividida em três fases conforme figura abaixo: 

 

               
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figura 04: Fases da adolescência  
Fonte: Pesquisadora (2016) 

 

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considera a 

adolescência, a faixa etária dos 12 até os 18 anos de idade completos, sendo 

referência, desde 1990, para criação de leis e programas que asseguram os direitos 

desta população. 

Como vimos, são muitas as definições que tentam explicar a adolescência. 

Algumas utilizam conceitos (embasados em estudos da psicologia, da educação, da 

filosofia, da medicina etc), outras definições utilizam recortes etários como é o caso 

da OMS. É importante saber que os conceitos existem e atendem a objetivos 

específicos de programas, pesquisas e políticas públicas. Entretanto, não podemos 
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reduzir esse período do desenvolvimento humano aos conceitos que os 

caracterizam, exatamente porque estamos falando de seres humanos. 

Foi Erickson (1976), no entanto, que institucionalizou a adolescência. 

Apresentou-a a partir do conceito de moratória e a caracterizou como uma fase 

especial no processo do desenvolvimento, na qual a confusão de papéis, as 

dificuldades para estabelecer uma identidade própria a marcavam como “...um modo 

de vida entre a infância e a vida adulta” (ERICKSON, 1976, p.128).  

O que sabemos atualmente, é que este período é marcado pelas 

transformações biológicas e comportamentais. E são essas mudanças que muitas 

vezes determinam a maneira como a sociedade olha para os adolescentes e cria 

formas de agir com eles.   É importante desconstruir a visão da adolescência como 

uma fase de crise e olhar criticamente para o perfil rotulado do adolescente visto 

como “aborrecente”, intolerante, irresponsável, rebelde e etc. 

Por se tratar de uma fase difícil para os adolescentes, é importante que haja 

compreensão por parte de pais, professores e outros adultos. O acompanhamento e 

o diálogo neste período são fundamentais. Nesta fase, os adolescentes podem variar 

muito e rapidamente em relação ao humor e comportamento. Agressividade, tristeza, 

felicidade, agitação, preguiça são comuns entre muitos adolescentes neste período. 

Uma marca comum da maioria deles é a necessidade de fazer parte de um grupo de 

amigos que tenham os mesmos interesses, os mesmos gostos e desejos, a fim de 

uma identificação menos conflitante e mais amigável. 

Num cenário de tantas transformações, lidar com o adolescente disléxico é 

realmente um grande desafio para as famílias e professores, uma vez que além de 

todas as transformações comuns aos indivíduos desta fase, o adolescente disléxico 

está sujeito a sofrer diferentes situações conflitantes pela falta de conhecimento 

deste distúrbio que facilmente marginaliza, principalmente no âmbito da sala de aula 

onde as suas dificuldades tornam-se mais evidentes.  

Segundo Frank (2003), os lados emocional e cognitivo da dislexia estão 

sempre entrelaçados, por isso, para o disléxico é importante o apoio, a compreensão, 

a paciência e a dedicação daqueles que o cercam, pois, o fato do adolescente se 
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sentir diferente dos demais já é um grande desafio, uma vez que este indivíduo terá 

de vivenciar os efeitos da dislexia por toda sua vida. 

Outra característica muito frequente da dislexia é a dificuldade com a 

memória, tanto a curto como a longo prazo. Segundo Frank, este é um dos aspectos, 

emocionalmente, mais doloroso, pois, às vezes, é impossível lembrar-se de certas 

experiências do passado. Este fato pode levar os indivíduos disléxicos a se esquivar 

e se isolar para não serem descobertos ou por não saber lidar com essa dificuldade, 

sentindo vergonha e medo de ser diferente dos demais. 

Deste modo, consideramos importante que pais, professores e toda a 

sociedade escolar sejam devidamente informados e orintados sobre o que é dislexia 

e como as práticas e intervenções adequadas podem minimizar os conflitos, 

proporcionando a estes os seus direitos. 

2.5.1 Comorbidades da dislexia na adolescência 

Este tópico visa esclarecer a dúvida de muitos pais e profissionais da 

educação quando percebem atitudes em seus filhos e ou alunos que não são 

características de um quadro de dislexia.  

Segundo Padula (2011), entede-se por comorbidade quadros clínicos com 

acometimentos físicos e/ou comportamentais que se agregam a uma patologia de 

base (no caso a dislexia), até mesmo sobrepojando-a em algumas situações. 

Autores como Fletcher (1999), Nicolson (1999) e Ramos (2003), referem que 

a dislexia é um transtorno do desenvolvimento que raramente se manifesta de forma 

isolada, sendo comum acontecerem comorbidades com outros quadros, ligados a 

fatores etiológicos comuns, como ao conjunto de problemas de aprendizagem 

chamados de “síndrome dis” (disortografia, discalculia, dispraxia, disgrafia), assim 

como DEL (distúrbio específico de linguagem, TDC (transtorno do desenvolvimento 

da coordenação), TDAH (Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade), uma vez 

que os sintomas de ambos podem ser reflexo de uma disfunção em diferentes 

componentes do mesmo sistema neural.  

Segundo Santos e Lourenceti (2011), há um razoável número de publicações 

associando a dislexia a uma série de alterações psiquiátricas, entre elas em especial, 
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a Depressão, a Ansiedade, as Condutas antissociais e as Manifestações 

Psicossomáticas. 

Mesmo não havendo um consenso sobre a causa e efeito, o fato é que há 

uma tendência maior de comprometimentos na área psicoafetiva dos disléxicos 

quando comparados à população de leitores “normais”. Na literatura nacional, há o 

relato de caso em que a associação entre a dislexia e a depressão infantil foi 

concluída e bem documentada, entretanto, na literatura internacional, há relato de 

que cerca de 33% dos disléxicos apresentam também depressão. 

De acordo com Padula (2011), a sintomatologia poderá ser de grande ajuda 

na identificação de sintomas depressivos na adolescência do disléxico. 

São descritos: falta de reatividade do humor depressivo ou irritação aos 

estímulos positivos; diferença quantitativa entre humor disfórico e tristeza profunda; 

variações diurnas do humor; distúrbios do sono; fadiga, falta de energia, cansaço; 

alterações cognitivas como desatenção e pensamento lentificado; alteração do 

apetite e peso; distúrbios psicomotores; alteração de autopercepção (baixa 

autoestima, culpa); desesperança, pessimismo; sensação de rejeição. 

As ideias suicidas na vida do adolescente podem se tornar evidentes e 

preocupantes. Na literatura, há descrição de que 51% dos adoloescentes suicidas 

apresentação deperessão com base etiológica. Outro fator de comorbidade comum 

ao adolescente disléxico é o transtorno de ansiedade em que prevalece sintomas 

como preocupação excessiva com as interações sociais, seguraça pessoal, o 

passado e o futuro, dores no estômago, cefaleia, sudoreses, taquicardia e 

consequentemente a fobia escolar e social. 

Santos e Lourenceti (2011, p.314), contribuem para o encerramento deste 

tópico afirmando que: 

Para obtermos resultados positivos, é necessário que entendamos 
com profundidade a dislexia e também suas comorbidades que a ela 
estejam vinculadas. Só assim poderemos ter a certeza de estarmos 
tornando este mundo melhor, não só para indivíduos padronizados, 
mas também para todos, respeitando todas as possibilidades e as 
diferenças dos sers humanos.  
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2.5.2 As Contribuições de Lev Vygotsky e Edgar Morin no processo de 

desenvolvimento e inclusão 

Considerando os objetivos desta pesquisa, optamos por tomar como 

referência, a teoria Sócio-interacionista de Levy Vygotsky 7e a teoria da 

Complexidade de Edgar Morin8. Ambos dialogam no que se refere ao 

desenvolvimento do sujeito por meio da interação e movitação, bem como a 

necessidade da quebra de paradigmas para que a inclusão não seja apenas um ato 

de inserção. 

Levy Vygotsky foi o primeiro psicólogo moderno a sugerir os mecanismos 

pelos quais a cultura torna-se parte da natureza de cada pessoa ao insistir que as 

funções psicológicas são um produto de atividade cerebral. Conseguiu explicar a 

transformação dos processos psicológicos elementares em processos complexos 

dentro da história. Vygotsky enfatizava o processo histórico-social e o papel da 

linguagem no desenvolvimento do indivíduo. Sua questão central é a aquisição de 

conhecimentos pela interação do sujeito com o meio. Para o teórico, o sujeito é 

interativo pois adquire conhecimentos a partir de relações intra e interpessoais e de 

troca com o meio a partir de um processo denominado mediação.   

Vygotsky pretendia uma abordagem que buscasse a síntese do homem como 

ser biológico, histórico e social. Ele sempre considerou o homem inserido na 

sociedade e, sendo assim, sua abordagem sempre foi orientada para os processos 

de desenvolvimento do ser humano com ênfase da dimensão sóciohistórica e na 

interação do homem com o outro no espaço social. Sua abordagem sócio-

interacionista buscava caracterizar os aspectos tipicamente humanos do 

comportamento e elaborar hipóteses de como as características humanas se formam 

ao longo da história do indivíduo (Vygotsky, 1996). Acreditava que as características 

                                                 
7 Lev Vygotsky (1896-1934) foi um psicólogo bielo-russo que realizou diversas pesquisas na área do 
desenvolvimento da aprendizagem e do papel preponderante das relações sociais nesse processo, o 
que originou uma corrente de pensamento denominada Sócio Construtivismo. 
 
8 Edgar Morin, pseudônimo de Edgar Nahoum é um antropólogo, sociólogo e filósofo francês judeu 
de origem sefardita. Formado em Direito, História e Geografia, realizou estudos em Filosofia, 
Sociologia e Epistemologia. Autor de mais de trinta livros, entre eles: O método, Introdução ao 
pensamento complexo, Ciência com consciência e Os sete saberes necessários para a educação do 
futuro. É considerado um dos principais pensadores contemporâneos e um dos principais teóricos do 
campo de estudos da complexidade, que inclui perspectivas anglo-saxônicas e latinas. Sua 

abordagem é conhecida como "pensamento complexo" ou "paradigma da complexidade".  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sefardita
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e até mesmo suas atitudes individuais estão impregnadas de trocas com o coletivo, 

ou seja, mesmo o que tomamos por mais individual de um ser humano foi construído 

a partir de sua relação com o outro. 

Os conceitos sócio-interacionistas sobre desenvolvimento e aprendizagem se 

fazem sempre presentes, impelindo-nos à reflexão sobre tais processos. Como lidar 

com o desenvolvimento natural de um adolescente e estimulá-lo através da 

aprendizagem? Como esta pode ser efetuada de modo a contribuir para o 

desenvolvimento global deste sujeito? Em Vygotsky, ao contrário de Piaget, o 

desenvolvimento, principalmente o psicológico/mental (que é promovido pela 

convivência social, pelo processo de socialização, além das maturações orgânicas), 

depende da aprendizagem na medida em que se dá por processos de internalização 

de conceitos, que são promovidos pela aprendizagem social, principalmente aquela 

planejada no meio escolar. Ou seja, para Vygotsky, não é suficiente ter todo o 

aparato biológico da espécie para realizar uma tarefa se o indivíduo não participa de 

ambientes e práticas específicas que propiciem esta aprendizagem. Não podemos 

pensar que a criança vai se desenvolver com o tempo, pois esta não tem, por si só, 

instrumentos para percorrer sozinha o caminho do desenvolvimento, que dependerá 

das suas aprendizagens mediante as experiências a que for exposta. 

Neste modelo, o sujeito, no caso, o adolescente com dislexia, é reconhecido 

como ser pensante, capaz de vincular sua ação à representação de mundo que 

constitui sua cultura, sendo a escola um espaço e um tempo onde este processo é 

vivenciado, onde o processo de ensino-aprendizagem envolve diretamente a 

interação entre sujeitos. Essa interação e sua relação com a imbricação entre os 

processos de ensino e aprendizagem podem ser melhor compreendidos quando nos 

remetemos ao conceito de ZDP9. Para Vygotsky (1996), Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP), é a distância entre o nível de desenvolvimento real, ou seja, 

determinado pela capacidade de resolver problemas independentemente, e o nível 

                                                 
9 Uma das grandes contribuições da teoria iniciada por Vygotsky é a da ZDP, Zona de 
Desenvolvimento Proximal, que parece confundir muitos profissionais que ouvem falar “de passagem” 
sobre o legado Vygotskyano. A ZDP, na realidade, é definida como [...] a distância entre o nível de 
resolução de um problema/tarefa que uma pessoa pode alcançar atuando independentemente e o 
nível que pode alcançar com ajuda de outra pessoa (pai, professor ou colega) mais competente 
naquele assunto e, também, por consequência, mais experiente (ANTUNES, 2011). 
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de desenvolvimento proximal, demarcado pela capacidade de solucionar problemas 

com ajuda de um parceiro mais experiente.  

Figura 05: Mapa conceitual sobre a Zona de desenvolvimento proximal. 
Fonte:http://educandooamanha.blogspot.com.br/2016/07/drops-pedagogia-vygotsky-e-zona 

 

São as aprendizagens que ocorrem na ZDP que possibilita ao adolescente 

disléxico o desenvolvimento com aprendizagem por meio da interação. Para 

Vygotsky, tais processos são indissociáveis. É justamente nesta zona de 

desenvolvimento proximal que a aprendizagem vai ocorrer. A função de um educador 

escolar por exemplo, seria então, a de favorecer esta aprendizagem, servindo de 

mediador entre o adolescente e o mundo. Como foi destacado anteriormente, é no 

âmago das interações no interior do coletivo, das relações com o outro, que o 

adolescente com dislexia terá condições de construir suas próprias estruturas 

psicológicas rompendo com todos os seus medos e inseguranças. 

Embora Vygotsky não aplique suas teorias especificamente aos adolescentes 

com dislexia, podemos observar claramente que a ZDP dialoga com os princípios da 

inclusão, uma vez que expõe o aluno à convivência com diferentes níveis de 

desenvolvimento intelectual, favorecendo o desenvolvimento proximal, em que a 

superação das limitações decorre pela vivência e troca de experiências. 

A teoria de Vygotsky parece ser revolucionária diante da nossa realidade, mas 

busca aquilo que o homem tem de melhor: sua criatividade, sua autonomia, sua 
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condição de sujeito ativo e não de objeto a ser moldado. É um erro pensar a 

educação como algo deslocado da vida cotidiana, para que ocorra uma educação de 

verdade é necessário que esta seja transformadora no sentido de promover o 

respeito pela diferença. 

Assim como Levy Vigostsky, o filósofo francês Edgar Morin contribui de forma 

significativa nesta pesquisa por meio da teoria da compelxidade e a filofosia que a 

mesma está fundamentada. 

Na etimologia, “complexidade” vem do latim complexus, que significa “o que 

é tecido em conjunto”. Nessa definição, já se tem uma ideia do pensamento básico 

dessa teoria: a junção, o conjunto, o universo, a noção de que tudo está ligado, influi 

e é influenciado por tudo. A teoria da complexidade, também chamada apenas de 

“complexidade”, de “pensamento complexo” ou até de “epistemologia da 

complexidade” é então uma noção, um pensamento filosófico e epistemológico que 

tem como grande pilar estruturante a transdisciplinaridade. A complexidade busca 

conceber uma visão conjunta entre as diversas áreas de estudo para pensar, de 

forma questionadora, com um olhar inquiridor, a natureza, a realidade, a vida, o 

mundo. Sua epistemologia é audaciosa: a proposta é criar uma “epistemologia da 

epistemologia”, ou seja, pensar o conhecimento, colocar o próprio conhecimento 

como objeto. Para isso, a complexidade tem uma visão dotada de uma fervorosa 

crítica aos paradigmas de pensamento e de conhecimento que temos hoje, 

decorrentes da modernidade, e pretende, com essa crítica, pensar, refletir e apontar 

as falhas nesses modelos vigentes, propondo então uma transformação que Morin 

(1991) chama de “reforma do pensamento”, capaz de nos levar, de forma 

transdisciplinar, à verdadeira compreensão do real. 

A teoria da complexidade pode ser compreendida como uma grande aliada 

no que se refere às perspectivas da inclusão e desenvolvimento de alunos com 

qualquer tipo de necessidade, seja ela de qualquer ordem. Trata-se de uma visão do 

todo para então observar, avaliar e intervir para atender as partes.  

Morin acredita que a ciência moderna se equivocou quando pensou em 

separação ao invés de apenas distinção. Ao criticar de forma muito dura os 

paradigmas medievais, a ciência moderna nasce querendo ser o contrário do 



 

 

77 
 

paradigma medieval, rejeitá-lo completamente, surgindo então com um ímpeto de 

separação, de dualismo, de isolamento. Nasce já como a dona da verdade, separada 

da filosofia, das artes e até da política. Essa ideia de ciência se expandiu 

rapidamente, pois o contexto sócio-histórico da época – séculos XVII e XVIII – 

permitiu esse avanço, favorecido pelas revoluções burguesas, que viam nessa 

noção de ciência o favorecimento de seus interesses (MORIN, 1991). 

Essa noção de ciência quantitativa, exata, impositiva, favorecia os interesses 

das classes que estavam emergindo para se tornarem poderosas. Diversas áreas de 

estudos já demonstraram que esse pensamento científico é insuficiente para a 

compreensão do universo da vida, do mundo e da natureza. 

Observa-se que o posicionamento das escolas e dos profissionais da 

educação quanto à inclusão nos dias atuais, são resultantes de paradigmas impostos 

e que até hoje não foram quebrados. Nesse contexto, surge Edgar Morin e sua teoria 

complexa. Morin vê o mundo como um todo indissociável, onde, como repete ele 

incansavelmente, a partir de Pascal, “as partes se encontram no todo e o todo se 

encontra em cada uma das partes” (MORIN, 1991, 2003, 2007). Pensando uma 

abordagem multirreferencial e transdisciplinar de todos os fenômenos, o autor 

propõe uma mudança de paradigma da construção do conhecimento. Ao abandonar 

o reducionismo, a disjunção e a especialização dos saberes, o conhecimento abriria 

espaço para a criatividade, a subjetividade e um tipo de organização que poderia ser 

chamado de ordem desorganizada, pensado a partir da ideia do caos (MORIN, 

2003). 

Assim emerge o pensamento complexo, visando associar sem fundir, visando 

não separar as diversas disciplinas, áreas de estudo e formas de ciência, abrindo 

espaço para a emergência de novas formas de conhecimento e de compreensão da 

realidade. Percebe-se, com isso, que o pensamento complexo não se limita ao 

âmbito acadêmico: ele questiona todas as formas de pensamento na sociedade, 

mergulha na reflexão sobre o Estado, o mercado, a sociedade, a religião, a cultura, 

enfatizando, a partir de todos esses preceitos, a educação. 

O caminho da complexidade se fez e está sendo feito a partir de princípios 

tanto antigos, quanto modernos e pós-modernos. Está constantemente se criando e 
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recriando, formulando e fortalecendo suas ideias a partir do seu próprio caminhar, 

se fazendo e refazendo continuamente, estruturando cada vez mais o caráter de 

mutabilidade que essa filosofia quer demonstrar existir também na ciência como um 

todo. 

Para Morin (1991, 2003), o conhecimento se organiza, no geral, a partir de 

seleção de dados significativos e da rejeição de dados não significativos. Mas, 

segundo ele, esse processo, no contexto de uma sociedade que oferecia base para 

isso, evoluiu de modo a centralizar, separar e hierarquizar dados e informações e, 

automatica e acriticamente rejeitar outros, partindo de operações consideradas 

lógicas. Isso resultou no que conhecemos hoje como paradigmas de organização do 

pensamento e do conhecimento, princípios que acabam por governar nossas ideias 

e visão sobre o mundo, a vida e a natureza.  

Morin não nega que esse paradigma cartesiano permitiu grandes avanços 

científicos e até mesmo filosóficos, mas acredita que ele trouxe consequências 

nocivas. Respeitando o que ele acredita ser um processo cíclico, esse modelo de 

pensamento e de organização de conhecimento deve ser superado com urgência, 

dando lugar a um paradigma mais atual, mais contemporâneo, que respeite os 

avanços da filosofia, das artes e das diversas ciências, que cada vez mais mostram 

que é necessária uma consciência mais aberta, que foque o universal, o 

multidimensional, o todo. 

Embora Morin não trate especificamente da inclusão de alunos com 

transtornos de aprendizagem, a teoria da complexidade vai de encontro ao que 

buscamos para que a inclusão seja uma realidade. Os desafios da inclusão não 

estão associados somente à falta de uma formação continuada do professor 

especialista, da acessibilidade nas escolas, de uma equipe pedagógica disposta a 

atender às necessidades de seus alunos adolescentes com dislexia, entre outros. O 

que a teoria da complexidade propõe neste contexto educacional inclusivo é o pensar 

no todo, ou seja, é pensar na necessidade de uma transformação radical de 

paradigmas, que busca uma lógica de pensamento e de organização de informação 

que conecte, relacione e veja o mundo e a vida como todos universais, que 

influenciam e são influenciados por tudo que nos cerca. Para Morin, é necessário 

evitar completamente a visão unidimensional, o que só conseguiremos a partir de 



 

 

79 
 

uma consciência da natureza, do planeta e do universo da vida, e também das 

consequências que esses paradigmas atuais trazem para nossa compreensão 

desfigurada do real (MORIN, 1991, 2003, 2007). 

A partir da desfiguração do real estabelecida pela ciência hegemônica, o 

homem não tem mais a capacidade de conhecer a si mesmo, como pensava o 

grande filósofo grego Sócrates. É impossível, como ele pensava, conhecer a si 

mesmo a partir da compreensão do mundo e do universo e a partir de sua própria 

reflexão, se a compreensão de realidade é desfigurada, ilusória e falsa. E é nesse 

ponto que Morin estrutura o seu pensamento educacional, exigindo mais esforços na 

crítica à formação como um todo, à universidade e ao ensino, que formam mentes 

que aceitam a alienação, a falta de autonomia, o comodismo; enfim, mentes que 

aceitam verdades impostas, problemas que são colocados recorrentemente, como 

culpa da mídia (MORIN, 2007).  

Assim, a mudança de paradigma pensada por ele de um modelo 

disjuntor/redutor para um modelo distintor/conjuntor que distinga sem separar, que 

associe sem reduzir, começa na educação. O primeiro passo para a compreensão e 

consequente expansão desse pensamento dialógico é a consciência real dos 

problemas. Morin chega a usar a palavra “patologias” no paradigma vigente de 

organização do pensamento e do conhecimento, que tem como culpados, 

principalmente, o doutrinarismo e o dogmatismo (MORIN, 1991). A “cura”, então, 

para ele, é o pensamento complexo, um modelo de pensar que una, religue e crie 

novas organizações e formas de socialização do conhecimento. Isso resulta, para 

Morin, no que ele chama de fenômeno de “auto-eco-organização”, uma auto-

organização que se baseie nos sistemas ecológicos, o que, para ele, deve ser 

inerente à vida humana, já que esse fenômeno traz consigo liberdade e autonomia 

(MORIN, 1991, 2003). Daí a convicção de que todo o pensamento da complexidade 

precisa começar no processo educativo. 

2.5.3 A importância da mediação  

Quando pensamos na inclusão de alunos adolescentes com dislexia, 

pensamos imediatamente nas estratégias possíveis para que a inclusão seja efetiva. 

Inevitalmente surgem muitos obstáculos, geralmente por parte dos professores que 
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afirmam não terem sido preparados para atender a este tipo de aluno. No entanto, o 

que muitos não sabem, é que tudo o que o aluno com um diagnóstico fechado mais 

precisa, não são facilidades que o aprove ou o reprove automaticamente. Na 

verdade, este aluno ciente de suas necessidades, espera encontrar em sala alguém 

que abrace as suas causas, que o entenda e que se coloque na condição de 

mediador entre ele e o que ele precisa aprender, pois é neste momento que surge a 

interação aluno professor e a construção do saber. 

Assim sendo, na relação de ensino estabelecida na sala de aula, o professor 

precisa ter o entendimento de que ensinar não é simplesmente transferir 

conhecimento, mas, ao contrário, é possibilitar ao aluno momentos de relaboração 

do saber dividido, permitindo o seu acesso crítico a esses saberes e contribuindo 

para sua atuação como ser ativo e crítico no processo históricocultural da sociedade. 

De fato, este é o verdadeiro papel do professor mediador que almeja através da sua 

ação pedagógica transmitir os conhecimentos construídos e elaborados pela 

humanidade ao longo da história e assim contribuir na formação de uma sociedade 

pensante. 

 A partir daí, entende-se que entorno do aluno disléxico deve haver situações 

e indivíduos que o incentive a desenvolver o sentimento de autoconfiança e 

autoestima e, desse modo, ressignificar todo o seu processo de aprendizagem. 

Vygotsky, na década de 1920, já afirmava que educadores deveriam trabalhar 

com as potencialidades e não com as deficiências do aluno. A deficiência, “ao criar 

uma formação peculiar de personalidade, reanima novas fontes, muda as direções 

normais do funcionamento e, de uma forma criativa e orgânica, refaz e forma o 

psiquismo da pessoa”. Portanto, as deficiências não são “somente um defeito, uma 

debilidade, são também, em certo sentido, uma fonte de manifestação das 

capacidades, uma força” (VYGOTYSK, 1997, p.48). 

Quando os educandos dos mais diferentes estilos estudam juntos podem se 

beneficiar com os estímulos e modelos comportamentais uns com os outros. O ser 

humano necessita passar por esse tipo de experiência para se desenvolver 

integralmente. A convivência na diversidade humana pode enriquecer nossa 
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existência desenvolvendo, em variados graus, os diversos tipos de inteligência que 

cada um de nós possui. 

 Nesta perspectiva, consideramos relevante a mediação e a interação com 

estes indivíduos por meio do pensamento sistêmico que visa uma nova visão de 

mundo, que exige de nós uma autoreflexão quanto educadores e mediadores sobre 

nossas práticas cotidianas. Pensar em inclusão por meio da mediação, é pensar 

sistematicamente.  

Edgar Morin com a sua excepcional visão integradora da totalidade, pensou 

os saberes na perspectiva da complexidade contemporânea. A palavra 

complexidade pode de início, causar medo. O ser humano tende a afastar-se de 

quando se pensa nela como sinônimo de complicado. Tudo o que é (ou parece) 

complicado interfere no comportamento do indivíduo. Na visão de Morin é necessário 

que se faça, com urgência, uma modificação nessa forma de pensar. “Só assim 

vamos compreender que a simplificação não exprime a unidade e a diversidade 

presentes no todo”, define ele. 

2.5.4 Práticas e intervenções inclusivas 

A afetividade é sem dúvida o primeiro passo para a aprendizagem de qualquer 

indivíduo. Propicia condições para o aluno desenvolver o seu potencial criativo. 

Vygotsky afirma que todo trabalho deve partir da emoção, pois o afeto intercambia 

sonhos e ideais. Um ambiente afetivo, permeado pelas qualidades das relações 

humanas, é um convite à inclusão. 

“Na dialética da alma, a nossa incompletude é superada por meio do que é 

qualitativo. Dos diversos predicados que nos sensibilizam, o saber se completa 

quando é alcançado pelo desejo” (CUNHA, 2007, p.71) 

Infelizmente um dos grandes desafios encontrados pelos pais de alunos 

disléxicos, é justamente o de encontrar instituições de ensino que conheçam a 

dislexia, e que principalmente disponham de práticas e intervenções pedagógicas 

inclusivas seguidas de um ambiente afetivo, que concedam aos seus respectivos 

filhos, o acesso ao conhecimento, considerando e respeitando as suas limitações. 



 

 

82 
 

Partindo deste pressuposto, apontamos as práticas e intervenções 

pedagógicas para o atendimento aos alunos com dislexia a partir do ponto de vista 

de autores pesquisadores sobre o assunto e de instituições sérias, capacitadas e 

comprometidas com o diágnóstico, tratamento e inclusão de pessoas com dislexia. 

As práticas apresentadas são propostas a serem analisadas e adaptadas de 

acordo com a realidade de seus respectivos alunos, uma vez que a pesquisa não 

tem o objetivo de interferir nas práticas adotadas pelas instituições participantes.  

Segundo a International Dyslexia Association10, na dislexia deve ser 

observado que as diferenças são pessoais, o diagnóstico é clínico, o entendimento 

é científico e o tratamento é educacional. Para que se desenvolva o tratamento 

educacional precisa-se de uma proposta de ação pedagógica para atuar junto aos 

alunos com dislexia.  

2.5.4.1 Práticas pedagógicas recomendadas  

No intuito de favorecer o ensino de todos os alunos e inclusive dos disléxicos, 

Rotta e Pedroso (2007) mencionam que o passar confiança à pessoa com dislexia é 

importante, pois essa precisa de atenção especial e sentir-se à vontade para solicitar 

ajuda (ROTTA e PEDROSO, 2007). 

Considerando o que afirmam ROTTA e PEDROSO (2007), a posição deste 

aluno em sala de aula, deve ser preferencialmente de frente, nos primeiros lugares 

e no centro da lousa. Esta recomendação permitirá que o mesmo tenha uma visão 

ampla dos conteúdos apresentados e uma supervisão maior do professor na 

organização e sequência das atividades. 

Recomenda-se que o professor escreva de forma clara e espaçada na lousa, 

sempre da esquerda para a direita, delimitando as partes (duas ou três partes no 

máximo) com uma linha divisória vertical bem forte, explicar que estas divisórias são 

feitas somente na lousa, para facilitar a leitura e não devem ser reproduzidas no 

                                                 
10 A IDA (International Dyslexia Association) é uma organização científica, sem fins lucrativos, 
dedicada ao estudo e tratamento das dificuldades de aprendizado e dislexia.  É a mais antiga 
organização para dificuldades de aprendizagem da nação (EUA), fundada em 1949 em homenagem 
a Samuel T. Orton um destacado neurologista. Através de sua história, a IDA tem como objetivo 
promover o mais amplo fórum de debates para pais, educadores e pesquisadores que compartilham 
suas idéias, experiências e conhecimento.  
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caderno. A organização dos conteúdos na lousa evita que o aluno disléxico copie o 

mesmo conteúdo mais de uma vez.   

O disléxico geralmente tem dificuldade com a orientação e organização 

espacial. Pode, sem perceber, pular folhas do caderno, pular linhas indevidamente, 

escrever na apostila trocada, fazer anotações em locais inadequados. Mostrar 

sempre o certo, sem punir o erro e não o criticar pela falta de atenção. Se o professor 

não entendeu o que o aluno escreveu, ou o que ele quis dizer, solicitar que ele leia 

sua escrita, antes de corrigir. 

Braggio e Borba (2008) afirmam que para ensinar aos disléxicos é necessário 

que os ensine a resolver conflitos de opiniões. Obter uma ação construtiva, mostrar 

liderança e chegar a um denominador comum, é preciso transformar a sala de aula 

em uma oficina, onde eles possam exercitar seu raciocínio.  

Sendo assim, cabe ao professor ser claro e sucinto nas explicações das 

ordens dadas oralmente, preferencialmente dando exemplos e mostrando onde quer 

que faça a atividade. Ex.: do lado direito superior da folha, mostrar o lado e a 

orientação. Em lugar de dizer o que não deve ser feito, diga sempre o que é esperado 

que se faça e como é para ser feito. Repetir a ordem se necessário.  

A elaboração de aulas com material visual, claro, criativo que chame a 

atenção é sempre uma boa estretégia. Usar sempre mais de um canal de 

aprendizagem e informação, com diferentes recursos audio-visuais. Ex.: entonação 

na voz, dramatização, sons, desenhos, texturas, luzes, músicas, descobertas, 

retroprojetor, data show, etc. além da tradicional memorização de aulas expositivas.  

As novas tecnologias são ótimas aliadas no processo de inclusão deste aluno, 

pois dispõe de excelentes instrumentos que podem estimular o interesse do 

educando, associando o conteúdo à sua realidade de convivência com a tecnologia. 

Para isso, considera-se fundamental que as instituições sejam flexíveis no uso 

destes instrumentos para fins pedagógicos. 

Estimular atividades conjuntas, onde um começa, o outro continua e vice-

versa. Ex.: troca de cadernos, o aluno é o professor, trocam os lugares e etc. Esta 

ação promove a interação e o aluno disléxico se sentirá tão importante quanto os 
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demais, pois perceberá que todos estão em busca do mesmo propósito que é o de 

aprender. As atividades em grupo permitem que o disléxico se destaque, 

contribuindo com o que ele faz de melhor. Seja na edição de um vídeo, na elaboração 

de um cartaz, na reprodução de uma imagem, numa coreografia, ou mesmo na 

idealização de um tema. A criatividade é uma forte característica dos disléxicos. 

A Associação Brasileira de Dislexia, afirma que a disciplina, organização e 

criatividade são os fatores chave para que um disléxico tenha sucesso em sala de 

aula. A rigidez e os modelos pré-concebidos não se encaixam com este aluno. As 

disciplinas que envolvem memorização são dificilmente assimiladas. Use 

preferencialmente cartazes com resumos, com cenas, figuras alusivas ao tema, 

dramatizações, filmes, que facilitem a associação com o conteúdo a ser memorizado. 

A avaliação do aluno disléxico deve ser contínua e cada acerto deve ser 

valorizado e reconhecido.  Trabalhar os erros como forma de aprendizado e nunca 

como meio de punição. Ex.: se trocou letras, mostrar o erro, ler o erro, produzir o erro 

e estimular a classe a corrigi-lo, sem estigmatizar o aluno, pois geralmente ele erra 

acreditando ter acertado. 

Em provas de outras disciplinas, como ciências, história, etc., corrigir pelo 

conteúdo e não descontar nota por erros de português, considerando se o aluno 

conseguiu responder ao que lhe fora solicitado. Recomenda-se em muitas situações, 

que o professor reproduza a pergunta oralmente e que o aluno possa então 

responder a questão também oralmente. Deste modo, o aluno terá acesso a uma 

avaliação justa e comprovando o seu real nível de aprendizado. 

A leitura do disléxico geralmente é muito ruim, porém a compreensão pode 

estar preservada. Ele pode ler palavras trocadas, de conteúdo semântico 

semelhante. Ex.: /unir/ por /juntar/; /beber/ por /tomar/; /sublinhar/ por /circular/. 

Nestes casos, recomenda-se tolerar, desde que a compreensão seja preservada. 

Em avaliações, sublinhar (se possível) o que se está pedindo, destacando-se do 

enunciado da pergunta.  

Algumas recomendações são essenciais na convivência escolar do aluno 

adolescente disléxico. É importante lembrar que ele está vivendo a fase mais 

complexa do ser humano que é a adolescência, deste modo, nunca obrigue o aluno 
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ler em voz alta. Pergunte se ele gostaria de compartilhar da leitura, pois a imposição 

pode gerar uma série de prejuízos no processo de aprendizagem e principalmente 

na inclusão. O aluno precisa se sentir confiante e não desafiado. Outra 

recomendação é a questão da comparação. Jamais faça comparações entre os 

alunos. Lembre-se de que a autoestima deste indivíduo geralmente é a primeira a 

ser afetada na adolescência devido as mudanças biológicas, físicas e emocionais. 

Cuidado, amor e muito afeto farão a diferença. 

Para finalizar este tópico, recomenda-se não trabalhar no limite, esperando 

que com o tempo as dificuldades do aluno vão passar. É necessário entrar em 

contato com a coordenação, com os pais, com os profissionais que assistem ao 

disléxico sempre que o professor julgar necessário. O stress do professor só piora o 

quadro, traz frustração e afeta a motivação de todos. Portanto, mantenha o bom 

humor e a confiança de que haverá sucesso. 
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CAPÍTULO III - METODOLOGIA 

3.1 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Este capítulo visa explicitar com embasamento em alguns autores, o 

delineamento da metodologia empregada neste estudo, caracterizando o percurso 

metodológico utilizado. Para tanto, serão apresentados o lócus da pesquisa, os 

procedimentos técnicos utilizados no decorrer da investigação, bem como os 

recursos necessários. O Método Científico compreende o conjunto de passos 

necessários de uma investigação científica, com o objetivo de obter resultados 

fidedignos por meio de instrumentos confiáveis, para a produção de conhecimentos 

válidos, no âmbito da ciência, tornando o fenômeno estudado como perceptível, 

classificável ou mensurável, de acordo com a pesquisa realizada. Neste sentido, a 

pesquisa científica objetiva a busca por respostas para os problemas que emergem 

da humanidade, sejam eles de cunho natural, social, histórico, enfim, fenômenos que 

aguçam a curiosidade e a necessidade de compreensão por parte do pesquisador, 

que se utiliza dos conhecimentos e conceitos já existentes e do pensamento 

científico, para gerar um processo de reflexão apoiado nos resultados obtidos ao 

desvelar tais situações. 

Como “lócus” desta pesquisa, consideraram-se as duas escolas privadas de 

Cabo Frio – aqui denominadas por Instituição A e Instituição B, que atendem alunos 

adolescentes com dislexia no Ensino Fundamental II e Médio. 

 Em caráter inicial, foi realizado um vasto estudo da literatura que envolve o 

problema que se pretende desvelar, cuja revisão e análise se apoiaram em fontes 

bibliográficas que tratavam objetivamente da temática em questão, contribuindo, 

desta maneira, para ampliar o olhar do investigador sob a forma de subsídios que 

delinearam as reflexões e os percursos traçados. 

A revisão de literatura é indispensável ao fazer científico. Proporciona e 

assegura o conhecimento necessário sobre o tema ou tópico de pesquisa, que passa 

a ter sentido à medida que a teoria e os resultados empíricos sobre o assunto 

ganham significado. Conhecer em profundidade o resultado da produção científica 

nacional e internacional anterior, sobre o tema de estudo, fundamenta o trabalho, 
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com a consequente assimilação de seu conteúdo para uma articulação teórico-

empírica. (SILVEIRA, 2009, p.65)  

Foram realizadas, ainda, observações externas aos locais de pesquisa, 

aplicado questionários com perguntas abertas e fechadas aos profissionais que 

atuam junto aos alunos adolescentes com dislexia, análise de legislações ligadas à 

inclusão e práticas pedagógicas. O detalhamento de cada um destes instrumentos e 

técnicas de pesquisa utilizados será realizado mais adiante em tópico específico. 

3.1.1 Delimitação geográfica da pesquisa 

A pesquisa foi realizada em duas instituições privadas na cidade de Cabo 

Frio, Região dos Lagos no estado do Rio de Janeiro que atendem alunos 

adolescentes com dislexia desde o Ensino Fundamental II ao Médio. 

O Brasil, oficialmente República Federativa do Brasil, é considerado um país 

de dimensões continentais, pois apresenta uma extensão territorial de cerca de 8,5 

milhões de quilômetros quadrados, ocupando o quinto lugar no mundo em área 

territorial, além de ser o maior país da América do Sul, é um dos que possuem as 

maiores áreas habitáveis e produtivas. Apresenta 23.102 quilômetros de fronteiras, 

sendo 15.735 quilômetros que são compostos por fronteiras terrestres e 7.367 

quilômetros de fronteiras marítimas. O Brasil faz fronteira com a maioria dos países 

da América do Sul, com exceção apenas do Chile e do Equador. 

 A superfície do Brasil, oficialmente atinge o valor de 8.515.767,049 

quilômetros quadrados, publicado no DOU nº 118 de 22 de junho de 2016, conforme 

Resolução nº 2, de 21 de junho de 2016. Possui 26 estados e o Distrito Federal que 

ocupam posições relevantes na hierarquia político-administrativa do país. Cada 

estado possui seu governo, sediado nas capitais, apresentando subdivisões 

territoriais chamadas de municípios, com governos próprios sediados nas Prefeituras 

Municipais. Os estados compõem cinco regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, 

Sudeste e Sul (Figura 06). 
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Figura 06: Mapa Brasil e suas Regiões 
Fonte: http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/regioes-do-brasil.php 

 

O presente estudo foi realizado em um dos municípios do Estado do Rio de 

Janeiro, que se localiza na Região Sudeste do país. Esta região ocupa cerca de 10% 

do território nacional e abriga o maior contingente populacional do país, 

correspondendo, aproximadamente, a 40% da população brasileira. A Região 

Sudeste é uma das cinco estabelecidas pela divisão regional do Brasil feita pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É a região mais rica e populosa 

do Brasil, composta pelos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e 

São Paulo. Região que faz divisa ao norte com a Região Nordeste, ao sul com a 

Região Sul, a oeste com a Região Centro-Oeste e ao leste com o Oceano Atlântico, 

totalizando, então, uma área territorial de 924.511 quilômetros quadrados. Embora 

conte apenas com quatro unidades federativas, a Região Sudeste é a mais populosa 

do país. Segundo dados do IBGE, referentes às estimativas para o ano de 2013, a 

região alcançou os 84,4 milhões de habitantes, sendo que quase 20 milhões destes 

habitam a cidade de São Paulo e sua região metropolitana. É também na região 

Sudeste que se registram as maiores densidades demográficas, com uma média de 

91,3 habitantes para cada quilômetro quadrado.  

A Região Sudeste também concentra a maior parte da renda média da 

população brasileira, portanto considerada a região que mais contribui com o Produto 

Interno Bruto (PIB) do Brasil. Isso se deve ao fato desta região, historicamente, ter 

recebido grande parte dos investimentos e produções agrícolas, sendo pioneira no 
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processo de industrialização do país. Embora seja considerada a região mais 

moderna do Brasil, a Região Sudeste também traz consigo sérios problemas 

socioambientais, em sua maioria vinculados ao inchamento das grandes cidades. 

Dados do Censo Demográfico de 2010 sinalizam, por exemplo, que o Sudeste 

concentra mais da metade das favelas brasileiras, principalmente nas capitais Rio 

de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. O Estado do Rio de Janeiro, situado na 

Região Sudeste (Figura 08), ocupa uma área de 43.910 quilômetros quadrados, 

limita-se ao sul e a leste com o Oceano Atlântico, ao norte e à oeste com Minas 

Gerais, à oeste com São Paulo e ao norte com o Espírito Santo. Sua capital leva o 

mesmo nome do estado, Rio de Janeiro. 

 
Figura 07: Estado do Rio de Janeiro - destaque no mapa do Brasil. 
Fonte:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Geografi 

 

O Rio de Janeiro apresenta uma geografia com muitos lugares paradisíacos, 

tanto no litoral quanto nas serras, por isso este estado beneficiou-se, durante 

séculos, do turismo, sendo sua capital, que de 1763 até 1960 foi capital federal, a 

cidade brasileira mais conhecida no exterior. É também o maior produtor de petróleo 

do país, o que acarreta uma grande disputa de indústrias estrangeiras. O Estado do 

Rio de Janeiro se subdivide em regiões (Figura 5). Esta pesquisa tem como lócus 

um dos municípios da região metropolitana deste estado. Esta região do Rio de 

Janeiro é considerada a segunda maior área metropolitana do país e terceira da 

América do Sul, além de reunir o segundo maior polo industrial do Brasil, de acordo 

com o Censo 2010 do IBGE. 
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Cabo Frio, cidade onde se localizam as escolas privadas participantes desta 

pesquisa, é um dos municípios da região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro, 

com área de 2015 quilômetros quadrados e população estimada em 212.289 

habitantes, de acordo com dados do IBGE de 2016. Sua fundação oficial é datada 

em 13 de novembro de 1, conforme estabelecida pelos Decretos Estaduais nº 1, de 

08-05-1892, e 1-A, de 03-06-1892.  

O município de Cabo Frio, cujas terras primitivamente foram habitadas pelos 

índios Tamoios, fez parte da capitania de São Tomé. É uma das mais antigas 

localidades brasileiras, podendo ser considerada como o marco inicial da história do 

devassamento da velha província fluminense. A descoberta de seu território é 

atribuída ao navegador Américo Vespúcio, que por volta do ano de 1503, teria 

aportado no local a que denominou Praia do Cabo da Rama. Ao tomar posse da terra 

recém descoberta, Américo Vespúcio fez edificar no local uma casa de barro, coberta 

de palha, nela deixando 24 homens, com a finalidade de guarnecer o seu litoral. Logo 

após essa visita, surgiu, nas cartas de navegação da época, o nome de Cabo Frio, 

assinalando a ilha de Cabo Frio. Os historiadores são unânimes em afirmar que o 

topônimo é proveniente do intenso frio que se constata na referida zona, durante os 

meses de junho, julho e agosto. 

As terras de Cabo Frio foram palco de sangrentas lutas, que se feriram entre 

os portugueses que as defendiam e os flibusteiros e navegadores de outras nações, 

que pretendiam abastecer seus navios ou fazer contrabando de pau Brasil, então 

abundante nessa região. Os franceses chegaram até a construir um forte, a que 

denominaram São Mateus, numa saliência da costa, junto ao mar, de onde foram 

desalojar o português Constantino de Menelau, em 1615, depois de inúmeras 

guerrilhas em que se distinguiram Mem de Sá, seu sobrinho Salvador de Sá e 

Araribóia, o intrépido e legendário silvícola brasileiro. 

É a cidade da Região dos Lagos com maior economia, e exerce determinada 

influência no cenário estadual. A cidade se consolidou como um influente polo 

turístico, e é uma importante parte da rota de turismo fluminense, sendo o principal 

destino da chamada Costa do Sol. 
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Figura 08: Localização de Cabo Frio no Rio de Janeiro 
Fonte: http://licumbiphotos.com.br/index.php/2016/05/01/cabo-frio-brasil/ 

 
 

3.1.2 Lócus da pesquisa 

O lócus da pesquisa foi escolhido considerando o fato da pesquisadora 

conviver com a realidade investigada em algumas instituições privadas da cidade de 

Cabo Frio. Considerou-se também a importância de investigar as práticas e 

intervenções pedagógicas utilizadas em institituições em que de fato houvesse 

alunos com laudo de dislexia.  

A primeira instituição a ser apresentada como lócus da pesquisa será 

denominada como  Instituição A, localizada no bairro Jardim Excelsior na cidade de 

Cabo Frio. A escola foi fundada em 1967. Inicialmente a instituição, situada na Rua 

José Bonifácio, 138 – Centro – Cabo Frio/Rj, atendia somente à Educação Infantil, 

entretanto, à medida que os alunos da Educação Infantil avançavam em seus níveis 

de ensino, considerou-se importante mantê-los na instituição, passando a atuar com 

o Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II em um novo endereço.  

A Instituição passou a funcionar com o Ensino Fundamental I e II no bairro 

Jardim Excelsior na cidade de Cabo Frio, quando no ano de 2010, iniciou a sua 

primeira turma de Ensino Médio. Atualmente (2016), a unidade do Jardim Excelsior, 

possui 290 alunos e 36 professores com os três níveis de ensino em pleno 

funcionamento, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio.  

A escola possui a estrutura de 12 salas de aulas com ar condicionado, data 

show em todas as salas, sala de informática com lousa digital, biblioteca, salão para 

diversas atividades, recicloteca, laboratório de ciências, 6 banheiros, parque de 
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recreação, piscina, vestuários, quadra coberta, recepção, sala da direção, sala de 

professores, sala de coordenação, secretaria e cozinha. 

A instituição é conhecida pelo uso da tecnologia como ferramenta de ensino 

aprendizagem de seus alunos desde a Educação Infantil ao Ensino Médio. 

Professores e alunos utilizam de iPads para a realização de tarefas e avaliações. 

Ambos também utilizam uma plataforma virtual para a realização de diferentes 

atividades e inclusive avaliações. 

A instituição, visando os melhores métodos de ensinar, por meio das artes e 

do entretenimento, proporciona atividades extras, para aproveitar ao máximo as 

habilidades motoras de seus alunos. Dentre suas atividades, estão: Jiu jitsu, 

capoeira, ballet, teatro, futsal e handebol. 

A filosofia da escola propõe formar indivíduos cristãos, conscientes e 

capazes de viver o amor, utilizando-se da graça de Deus, da sua capacidade 

individual intelectual e de liderança para dimensionar e redimensionar seus 

conhecimentos, construindo o bem comum e a edificação do mundo através de sua 

participação crítica, criativa e ética. 

A segunda instituição a participar desta pesquisa foi denominada como 

instituição B, localizada no Centro da cidade de Cabo Frio. A escola atualmente 

(2016) possui 659 alunos e 120 professores com os quatro níveis de ensino em pleno 

funcionamento, Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e 

Ensino Médio. Fundado em 1967 em Cabo Frio e em 1999 no município de Armação 

dos Búzios.  

Comprometida com um ensino de qualidade e consciente do seu papel na 

educação da comunidade em que está inserida, assume o compromisso de avançar 

cada vez mais na busca da excelência na educação, usando recursos de ensino 

adotados nas melhores escolas do país. Sempre voltada para a qualidade procura 

oferecer um ambiente sadio, acolhedor, amigo, a fim de propiciar o desenvolvimento 

global do educando. Durante toda a sua história, tem procurado primar pela 

excelência de ensino, não poupando esforços para garantir o melhor aos seus alunos 

e familiares, motivos pelo qual, tem recebido durante sua existência, diversas 
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homenagens em reconhecimento ao atendimento prestado às gerações de pais e 

filhos da cidade de Cabo Frio e outras. 

A instituição possui atividades extracurriculares como: coral, escolinhas de 

futsal e handebol, judô, capoeira, teatro e catequese. Participa com destaque, de 

torneios esportivos na cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro e em outros Estados. 

Seu proposito é primar pela qualidade no ensino e nos ideais cristãos, no 

constante aperfeiçoamento de nossa comunidade educativa, de maneira a 

enriquecer e melhorar, continuamente, nossos serviços 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

Os métodos a serem utilizados numa pesquisa são definidos de acordo com 

a natureza da ciência em estudo. Neste caso, a opção pela pesquisa de campo. deu-

se, considerando o que postula Fonseca (2002), ou seja, pela possibilidade da coleta 

de dados ser realizada junto aos sujeitos da pesquisa, no caso da pesquisa 

realizada, os pedagogos, coordenadores e professores das escolas privadas do 

município de Cabo Frio – Rio de Janeiro/ RJ – Brasil.  

O método misto da pesquisa está alicerçado na metodologia, de acordo com 

Creswell (2007), na pesquisa quantitativa e qualitativa, o que possibilita uma 

complementaridade dos dados coletados e analisados para a obtenção de 

informações amplas e abrangentes em relação às questões da pesquisa, pois 

permite que a pesquisadora rompa as limitações metodológicas das abordagens das 

supracitadas. 

 O método misto de pesquisa proposto, que se classificam como 

quantitativos e qualitativos, de acordo com Neves (1996), apresentam características 

contrastantes quanto à forma e natureza, entretanto não são excludentes, o que 

permitiu a pesquisadora desenvolver a sua pesquisa, utilizando os dois, usufruindo, 

por um lado, da vantagem de poder explicitar todos os passos da pesquisa e, por 

outro, da oportunidade de prevenir a interferência de sua subjetividade nas 

conclusões obtidas. 

Para Minayo (2001) a diferença entre qualitativo-quantitativo é de natureza. 

Enquanto cientistas sociais que trabalham com estatística apreendem dos 
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fenômenos apenas a região "visível, ecológica, morfológica e concreta", a 

abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações 

humanas, um lado não perceptível e não captável em equações, médias e 

estatísticas, o que vem de encontro à proposta da pesquisadora. 

A pesquisa quantitativa que tem seu foco na objetividade, influenciada pelo 

positivismo considera que a realidade só pode ser compreendida com o auxílio de 

instrumentos padronizados e neutros, como o questionário de questões fechadas, 

empregado como instrumento para recolha dos dados. Recorre à linguagem 

matemática para descrever sobre as variáveis, seus aspectos, suas propriedades, 

suas características e principais fatores observáveis em relação ao fenômeno 

estudado. No caso específico desta pesquisa, o processo de inclusão dos alunos 

com dislexia é a nossa variável dependente e práticas pedagógicas interventivas 

para que aconteça esse processo desejado de inclusão e fortalecimento da 

aprendizagem é a nossa variável independente. Vale ressaltar que a pesquisa 

proposta, se aterá nas relações entre as variáveis, e não na manipulação das 

mesmas.  

A opção pela abordagem qualitativa permitiu à pesquisadora, conhecer e 

compreender o pensamento dos sujeitos envolvidos, sem que para tal, se recorresse 

a situações de controle e manipulação experimental, conforme postulam Bogdan e 

Biklen (1994). Um dos aspectos da pesquisa qualitativa, que motivou a opção da 

pesquisadora, consiste, segundo Deslauriers&Kérist (2008) em analisar os dados 

qualitativos, os quais se apresentam resistentes à conformação estatística. São os 

dados da experiência, as representações, as definições da situação, as opiniões, as 

palavras, o sentido da ação e dos fenômenos, recolhidos nesta pesquisa, via 

perguntas abertas do questionário semiaberto, cujo resultado das mesmas, serão 

analisados via análise de conteúdo de Laurence Bardin. 

A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa, permitiu recolher 

mais informações do que se poderia conseguir isoladamente, utilizando uma das 

abordagens, a triangulação dos dados. 
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3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

O sujeito da pesquisa trata-se do objeto de estudo, ou seja, o que será 

investigado, podendo ser pessoa, empresa, carro, animal entre outras coisas. No 

Brasil, a atual resolução 466/12, baseada no código de Nuremberg11 e na declaração 

dos direitos do homem, a qual diz que o sujeito da pesquisa é o participante 

pesquisado, seja ele individual ou coletivo. No caso de pessoas, a pesquisa deve ser 

voluntariada. Neste caso, o voluntário deve ter conhecimento sobre o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE), para obter o conhecimento de seus 

direitos.  

Entende-se por Amostragem um subconjunto de sujeitos extraídos de uma 

população com quantidade definida, por meio de alguma técnica de amostragem. 

Esta amostra deve representar quantitativamente a sua população, para que o 

pesquisador possa supor que, tudo que for concluído acerca dessa amostra, será 

válido também para a população como um todo. Nesta pesquisa, o “cálculo amostral” 

não é necessário pelo fato de o pesquisador trabalhar com 100% das duas 

populações definidas (pedagogos e professores). 

O universo desta pesquisa abrange pedagogos na função de coordenador, 

pedagogos na função de orientador educacional e docentes das duas instituições 

participantes que lecionam para alunos do Ensino Fundamental II ao Ensino Médio. 

Inicialmente, a proposta da pesquisadora foi a de incluir pais e alunos neste 

estudo, o que não fora possível em nenhuma das instituições, pois os responsáveis 

temendo a possibilidade de seus respectivos filhos serem expostos e ou rotulados, 

não concederam a permissão. Deste modo, a pesquisadora dedicou-se em 

investigar o atendimento oferecido por estas instituições aos alunos adolescentes 

com dislexia, a partir das práticas e intervenções pedagógicas na perspectiva 

inclusiva. 

                                                 
11 O Código de Nuremberg é um conjunto de princípios éticos que regem a pesquisa com seres 
humanos, sendo considerado como uma das consequências dos Processos de Guerra de 
Nuremberg, ocorridos no fim da Segunda Guerra Mundial. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pesquisa_com_seres_humanos&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pesquisa_com_seres_humanos&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Processos_de_Guerra_de_Nuremberg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Processos_de_Guerra_de_Nuremberg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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A tabela a seguir, delimita os sujeitos que participarão desta pesquisa, sendo 

alocados em grupos para melhor visualização, bem como a respectiva população e 

amostra utilizada neste estudo.  

Tabela 01: Sujeitos da Pesquisa  

GRUPO POPULAÇÃO PESQUISADOS 

Pedagogos (Coordenadores) 2 100% 

Pedagogos (Orientador Educacional) 2 100% 

Professores(a) do Ensino 
Fundamental II e Médio  

28 

 

100% 

 Total 

32 

Total 

100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

A coleta das informações desta investigação obedecerá aos seguintes 

passos metodológicos: 

 
Tabela 02: Fases da coleta de dados 

FASES OBJETIVOS AÇÕES 

 

 

Pré-aplicação 

 

 

Planejamento 

• Estruturar ferramentas 

• Testar ferramentas 

• Validação das ferramentas 

• Autorização institucional 

• Emissão do TCLE 

 

Aplicação 

 

Coleta dos dados 

• Aplicação das ferramentas nos 
sujeitos 

• Recolhimento das ferramentas 

 

Pós-
aplicação 

 

 

 

Tratamento dos 
dados 

• Tabulação dos resultados por 
pergunta 

• Representação gráfica dos resultados 

• Análise e interpretações dos 
resultados 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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3.3.1 Validação dos instrumentos da coleta de dados  

Para a validação dos instrumentos da coleta de dados, foram consultados 

três doutores para o processo de validação das ferramentas utilizadas. Eles são 

Doutores na área da educação, com conhecimento e experiência em suas 

respectivas áreas de atuação, os quais, por meio de um documento adequado, 

analisaram e apresentaram os seus pareceres, considerando os critérios: 

pertinência, relevância, aplicabilidade, sugestões e recomendações (Apêndice C). 

3.3.2 Ética na pesquisa 

Conforme a resolução nº 466/12 do CNS, que trata da pesquisa envolvendo 

seres humanos, os respondentes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE, de forma escrita, no qual continha todas as informações 

necessárias, em linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, para o mais 

completo esclarecimento sobre a pesquisa a qual se propõe participar. Foi solicitada 

junto aos gestores das Instituições participantes, a autorização para a realização da 

pesquisa, o que foi prontamente acatado pelos mesmos. A pesquisa foi 

encaminhada à Plataforma Brasil, sendo aprovada pelo Comitê de Ética da 

Faculdade de Medicina Souza Marques- Rio de Janeiro – RJ/ Brasil com o número 

1.606.025. 

3.4 INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

A pesquisa de campo propôs uma integração dos dados obtidos a partir da 

revisão da literatura e os obtidos via questionário semiaberto, ou seja, composto de 

perguntas fechadas de múltipla escolha e perguntas abertas. As perguntas abertas 

foram as elaboradas no sentido da busca de respostas subjetivas, cujas respostas 

livres, foram apresentadas em forma de texto escrito. Já as perguntas fechadas, de 

múltipla escolha, e definidas por meio de alternativas previamente estabelecidas (  ) 

Nunca (  ) Algumas vezes (  ) Muitas vezes ( ) Sempre; de marcar X, na(s) resposta(s) 

que mais corresponde ao objeto da pergunta e ordenar de 1 a 10, as respostas, 

considerando o 1 a de maior valor. Tais perguntas possibilitaram a busca de 

respostas objetivas. O questionário semiaberto foi elaborado e aplicado seguindo o 

que propõe Chagas (200), o cumprimento dos seguintes componentes: 
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A identificação do respondente, os docentes, importantes no caso da 

pesquisa em pauta, para saber se a formação acadêmica; o tempo de serviço; o 

tempo de atuação na escola lócus da pesquisa e a disciplina em que atua, interferiu 

na ação metodologia, em relação a sua compreensão sobre a dislexia, e também na 

sua prática.  

• A Solicitação de cooperação, o que foi feito pela pesquisadora, através de 

uma prévia exposição sobre a pesquisa e sobre as vantagens que essa pesquisa 

poderá levar para o respondente, para a escola e para o aluno disléxico. 

 • As Instruções para o cumprimento da mesma, a pesquisadora procurou ser 

clara e objetiva e retirou todas as dúvidas dos respondentes. 

 • Em relação às informações solicitadas, outro componente importante na 

elaboração do questionário, foi observado o roteiro abaixo apresentado, conforme 

orientação do mesmo autor: 

• As perguntas, tanto as fechadas, quanto as abertas, foram elaboradas 

levando em conta as questões investigativas; os objetivos da pesquisa e as técnicas 

de análise de dados, propostas. Vale também, ressaltar que na elaboração das ditas 

perguntas, foi considerado o que trata a literatura científica, sobre o objeto da 

pesquisa. 

A primeira parte do questionário, contendo três perguntas, tratou da 

identificação do respondente, cujas perguntas são as que seguem: Identificação dos 

sujeitos participantes, relacionada ao objetivo específico, o de verificar o perfil dos 

professores no que diz respeito à formação acadêmica; o tempo de atuação no 

magistério; o tempo de atuação na escola, lócus da pesquisa e a disciplina em que 

atua, interferiu na sua ação metodologia, em relação a sua compreensão sobre a 

dislexia, e também na sua prática. As perguntas são: 

1. Formação acadêmica  

2. Tempo de serviço no magistério: 

3. Tempo de trabalho como professor nesta instituição:  

4. Disciplina em que atua nesta instituição 
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Perguntas abertas e fechadas, relacionadas ao objeto da pesquisa: As 

práticas e intervenções pedagógicas usadas nas escolas privadas do Município de 

Cabo Frio – Rio de Janeiro/Brasil, no que diz respeito ao objetivo específico, que se 

propôs a examinar a percepção dos professores sobre inclusão e dislexia nas 

escolas privadas do Município de Cabo Frio – Rio de Janeiro/Brasil.  

Segunda Parte 

Objetivo específico:  

- Descrever a percepção dos pedagogos, coordenadores e professores sobre 

a inclusão e em que medida as escolas privadas do Município de Cabo Frio são 

consideradas inclusivas. 

Perguntas: 

7- O que você entende por Inclusão?  (análise qualitativa da resposta). 

8- Você considera a instituição em que você atua, como inclusiva 

Objetivo específico:  

Apresentar o domínio dos pedagogos, coordenadores e professores quanto 

aos conceitos, significados e influências da dislexia no processo de aprendizagem 

em sala de aula  

Perguntas: 

9. Você já ouviu falar sobre Dislexia? 

Em caso afirmativo, explique segundo a sua compreensão:  

10 - Trabalha ou já trabalhou com alunos adolescentes disléxicos nesta 

instituição? 

Terceira parte  

Objetivo específico:  



 

 

100 
 

Identificar as práticas e intervenções pedagógicas utilizadas pelos pedagogos, 

coordenadores e professores no atendimento aos alunos adolescentes com dislexia 

nas escolas privadas do Município de Cabo Frio. 

Perguntas: 

9. Os professores recebem capacitação para atender aos alunos com 

necessidades especiais? (pergunta feita somente à equipe pedagógica) 

11. Recebe ou recebeu orientações da equipe pedagógica sobre como 

trabalhar com alunos disléxicos. 

12. Já conversou sobre o que é Dislexia com toda a turma? 

13. Os alunos disléxicos possuem lugares específicos em sala de aula?  

14. Você considera importante a prática de atividades em grupo para 

promover a inclusão e aprendizagem?  

15. A instituição oferece recursos tecnológicos para sua prática docente?  

16. Com que frequência você utiliza recursos tecnológicos em suas aulas?  

17. Com que frequência organiza a sala de aula para promover a interação?  

18. Com que frequência você solicita a leitura em voz alta? 

19. Disponibiliza tempo necessário para que todos os alunos realizem seu 

trabalho de acordo com seu ritmo e interesse?  

20. Com que frequência você retoma o conteúdo trabalhado na aula anterior?  

21. Problematiza assuntos e situações que surjam durante a aula, mesmo que 

não esteja de acordo com o planejamento proposto para aquele dia?  

22. Oportuniza situações de aprendizagens em que os alunos tenham 

oportunidade de desenvolver sua autonomia e construir sua identidade? 

23. Você enfrenta dificuldades dentro de sala de aula para trabalhar com a 

dislexia?  
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Em caso afirmativo, quais são elas: _. 

24. As avaliações são diferenciadas para os alunos disléxicos? 

Em caso afirmativo, explique as práticas usadas em sua avaliação: _. 

25. Quais são os principais entraves que dificultam processo de construção 

do conhecimento e aprendizado do aluno adolescente com dislexia? Favor marcar 

com X a resposta que corresponde às suas dificuldades ou entraves.  

26. Ordene os elementos pedagógicos em grau de importância (1 a 10) para 

o processo ensino-aprendizagem do aluno adolescente com dislexia. Considerando 

o número 01 o de maior importância.  

No sentido da validação do questionário, foi realizado um pré-teste conforme 

propõem Goode e Hatt (1972) e Mattar (1994) para detectar possíveis problemas de 

compreensão do respondente, em relação à elaboração e forma de responder as 

perguntas, e também, como verificar empiricamente, como o instrumento de coleta, 

de dados, proposto, se comportava na situação real através. O pré-teste foi aplicado 

em uma população, com o mesmo perfil daqueles que responderam o questionário 

da pesquisa, e todas as observações e dúvidas apresentadas, foram consideradas 

e ajustadas pela pesquisadora. 

3.5 COLETA DE DADOS 

Para o embasamento desta pesquisa foi realizado um vasto estudo por 

intermédio de revisão literária, a qual reuniu os principais autores e documentos 

legais de âmbito internacional e nacional, que versam sobre a educação inclusiva e 

sobre a importância de práticas e intervenções pedagógicas adequadas para o 

atendimento de alunos com dislexia na fase da adolescência. A pesquisadora 

também buscou parcerias, contando com colaboração da Associação Brasileira de 

Dislexia (ABD) com sede em São Paulo, onde participou de palestras para ampliar o 

conhecimento sobre a dislexia na perspectiva da inclusão. 

A pesquisa exploratória sobre o objeto de pesquisa, resultou em novos 

conhecimentos que direcionaram e cooperaram sobremaneira nos delimeamentos 

posteriores referentes às observações e aos questionários aplicados, contribuindo 
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para aprimorar a reflexão sobre as questões fundamentais presentes neste estudo. 

Deste modo, foram definidos o objeto de estudo e o principal objetivo que foi o de 

analisar as práticas e intervenções pedagógicas, legitimadas pela literatura científica 

pertinente para o atendimento educacional oferecido aos alunos adolescentes com 

dislexia.  

As instituições da Rede Privada de Ensino de Cabo Frio participantes deste 

estudo, foram selecionadas pela disponibilidade em ouvir a proposta do estudo, o 

interesse de ambas em conhecer mais sobre o tema (ainda pouco explorado e 

discutido nas instituições) e principalmente de se propor a atender às futuras 

recomendações a partir da análise dos dados coletados, sem comprometer os 

pricipios e valores apresentados pelas respectivas instituições. 
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CAPÍTULO IV - RESULTADOS 

Os resultados obtidos nesta pesquisa, foram estruturados e apresentados por 

grupos de sujeitos participantes. Deste modo, a apresentação ocorreu em três 

grupos, sendo o primeiro com os resultados obtidos por todos os sujeitos 

participantes (professores e equipe pedagógica), no segundo grupo, a análise 

contemplou somente os resultados dos professores das instituições participantes e 

o terceiro grupo apresentou os resultados obtidos pela equipe pedagógica das 

instituições participantes. 

Por se tratar de uma pesquisa com resultados mistos, os dados quantitivos 

foram representados por gráficos em diferentes modelos de modo a mensurar as 

respostas fechadas do questionário semi-estruturado. Para analisar as respostas 

abertas, a pesquisadora optou pela representação das respostas subjetivas, através 

de grelhas12 utilizando a técnica da análise de conteúdo proposta por Bardin (2011).  

Considerando o objetivo específico de número 4, que visa comparar os 

procedimentos pedagógicos das instituições de ensino delimitadas no estudo quanto 

às práticas e intervenções pedagógicas oferecidas aos alunos adolescentes com 

dislexia, a representração dos resultados por meio dos gráficos das instituições 

participantes foi apresentada simultaneamente para melhor análise e comparação 

dos leitores. 

4.1 RESULTADOS DOS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGÓGICA 

As primeiras questões (1 a 3) se referem ao perfil dos sujeitos participantes 

da pesquisa, como a idade, gênero e formação. 

 

 

 

                                                 
12 Grelha é um instrumento bastante importante porque permite registrar todas as ideias e opiniões 

doentrevistado, após uma leitura sistemática e objetiva de toda a entrevista. Permite a compreensão 
das mensagens que se pretendeu transmitir da entrevista realizada. As categorias são rubricas ou 
classes, as quais reunirão o grupo de elementos (unidades de registros) de acordo com os objetivos 
da pesquisa, agrupamento esse efetuado em razão das características comuns desses elementos. 
 



 

 

104 
 

Gráfico 01: Participantes da Pesquisa 

Objetivo: Descrever a percepção dos pedagogos, coordenadores e professores 

sobre a inclusão e em que medida as escolas privadas do Município de Cabo Frio 

são consideradas inclusivas 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

Participaram da pesquisa trinta e dois (32) profissionais da educação 

(GRAF.01), sendo um (1) pedagogo na função de coordenador, um (1) pedagogo na 

função de orientador educacional e quatorze (14) professores de diferentes 

disciplinas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio das instituições participantes e 

denominadas como A e B.  
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Gráfico 02: Faixa Etária 

Questão 1: Faixa Etária 

Objetivo: Descrever a percepção dos pedagogos, coordenadores e professores 

sobre a inclusão e em que medida as escolas privadas do Município de Cabo Frio 

são consideradas inclusivas. 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

A faixa etária dos participantes da pesquisa (pedagogos, coordenadores e 

professores), está distribuída em: 27 a 40 anos, de 40 aos 50 anos e dos 50 os 60 

anos (GRAF.02).  
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Gráfico 03: Sexo dos Participantes 

Questão 2:  Sexo dos Participantes 

Objetivo: Descrever a percepção dos pedagogos, coordenadores e professores 

sobre a inclusão e em que medida as escolas privadas do Município de Cabo Frio 

são consideradas inclusivas. 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

Na instituição A participaram sete (7) profissionais do sexo masculino e nove 

(9) do sexo feminino (GRAF.03). Na instituição B, participaram oio (8) profissionais 

do sexo masculino e oito (8) do feminino. 
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Gráfico 04: Formação dos Participantes 

Questão 3: Formação dos Participantes 

Objetivo: Descrever a percepção dos pedagogos, coordenadores e professores 

sobre a inclusão e em que medida as escolas privadas do Município de Cabo Frio 

são consideradas inclusivas. 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

Conforme os dados obtidos (GRAF.04), 81% dos profissionais da instituição 

A possuem Graduação, 13% são Especialistas e 6% possuem Mestrado. Nenhum 

profissonal possui formação em Doutorado. Na instituição B, 44% dos participantes 

possuem graduação, 37% são especialistas e 19% possuem Mestrado. Nenhum 

profissonal possui formação em Doutorado. 

 

 

 

 

 

 

13%

81%

6% 0%

Instituição A

Graduação Especialização

Mestrado Doutorado

37%

44%

19%

0%

Instituição B

Graduação Especialização

Mestrado Doutorado



 

 

108 
 

Gráfico 05: Tempo de atuação no Magistério 

Questão 4: Tempo de atuação no Magistério 

Objetivo: Descrever a percepção dos pedagogos, coordenadores e professores 

sobre a inclusão e em que medida as escolas privadas do Município de Cabo Frio 

são consideradas inclusivas. 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

 

No tocante ao tempo de atuação no magistério de cada participante 

(GRAF.05), o gráfico correspondente à instituição A mostra que um (1) participante 

atua no magistério na faixa de tempo de 1 a 5 anos, oito (8) atuam de 6 a 10 anos, 

quatro (4) atuam de onze (11) a quinze (15) anos e um (1) na faixa de vinte e um 

(21) ou mais anos. Na instituição B, cinco (5) profissionais atuam na faixa de seis (6) 

a dez (10) anos, dois (2) atuam de onze (11) a quinze (15) anos, três (3) na faixa de 

dezesseis (16) a vinte anos (20) e seis profissionais atuam há vinte e um (21)  anos 

ou mais. 
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Gráfico 06: Tempo de atuação na Instituição 

Questão 5:  Tempo de atuação na Instituição 

Objetivo: Descrever a percepção dos pedagogos, coordenadores e professores 

sobre a inclusão e em que medida as escolas privadas do Município de Cabo Frio 

são consideradas inclusivas. 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

A questão de número 5 do questionário aplicado aos participantes (GRAF.06), 

buscou saber o tempo de atuação dos mesmos nas respectivas instituições. 

Segundo as respostas obtidas pelos profissionais da instituição A treze (13) 

profissionais estão na instituição na faixa de tempo de 1 a 5 anos, dois (2) trabalham 

na faixa de seis (6) a dez (10) anos e um (1) na faixa de onze (11) a quinze (15) 

anos. Na instituição B, constata-se que quatro (4) profissionais trabalham na faixa de 

um (1) a cinco (5) anos, quatro (4) na faixa de seis (6) a dez (10) anos, quatro (4) na 

faixa de onze (11) a quinze (15) anos e dois (2) profissionais com vinte e um (21) 

anos ou mais de atuação. 
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4.2 RESULTADOS DOS PROFESSORES 

Neste subtópico todos os resultados apresentados por meio de gráficos e 

grelhas, são correspondentes ao questionário semi-estruturado aplicado somente 

aos professores. 

Gráfico 07: Disciplina em que atua nesta instituição 

Questão 6: Disciplina em que atua nesta instituição 

Objetivo: Descrever a percepção dos pedagogos, coordenadores e professores 

sobre a inclusão e em que medida as escolas privadas do Município de Cabo Frio 

são consideradas inclusivas. 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

O gráfico (GRAF.07) apresenta as disciplinas que cada professor leciona 

nas respectivas instituições. A instituição A contou com a participação de três (3) 
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professores de Língua Portuguesa, três (3) de Matemática, um (1) de História, um 

(1) de Geografia, um (1) de Filosofia, um (1) de Artes, um (1) de Física, um (1) de 

Química, um (1) de Biologia e um (1) de Literatura. A instituição B apresenta a 

participação de dois (2) professores de Língua Portuguesa, um (1) de Matemática, 

dois (2) de História, um (1) de Geografia, um (1) de Sociologia, dois (2) de Inglês, 

um (1) de Física, um (1) de Química, dois (2) de Biologia e um (1) de Literatura. 
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Grelha 01: O que você entende por inclusão? 

Questão 7: O que você entende por inclusão? 

Objetivo: Descrever a percepção dos pedagogos, coordenadores e professores 

sobre a inclusão e em que medida as escolas privadas do Município de Cabo Frio 

são consideradas inclusivas. 

 

                                                                    INSTITUIÇÃO A 

Categoria Subcategoria Unidade de Registro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A percepção dos 
professores sobre 
inclusão. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusão 
 
 
 
 
 
 

 
“Inclusão é quando a escola e o professor acolhem 
o aluno com alguma dificuldade de aprendizagem e 
se propõem a usar de metodologias apropriadas 
para tal aluno”.  
(Pa, Pb, Pf, Pg, Ph) 
 
“Inclusão é o conjunto de ações que combatem a 
exclusão”. 
(Pc, Pl) 
 
“É você possibilitar que o aluno se sinta e se 
reconheça como parte importante e fundamental no 
grupo ao qual está inserido e que de fato o mesmo 
consiga aprender significativamente”. 
(Pd) 
 
“Se adaptar às necessidades dos alunos que 
necessitam de inclusão. Trabalhar para que eles se 
sintam acolhidos pelos colegas”. 
(Pe, Pn) 
 
 “É o acolhimento de todas as pessoas, sem 
exceção”. 
(Pi, Pj, Pk) 
  
“Inclusão é o direito que aqueles que possuem 
algum tipo de necessidade especial têm de fazer 
parte do todo escolar”. 
(Pm) 
 
 
 

                                                                    INSTITUIÇÃO B 

Categoria Subcategoria Unidade de Registro 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
“Inclusão é a capacidade de em um contexto 
escolar, englobar todos os tipos de alunos com 
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Fonte: Pesquisadora (2017) 

A questão de número 7 é uma questão de respostas subjetivas, deste modo, 

as mesmas foram apresentadas atráves de grelha com a categorização dos dados, 

sobre a percepção dos professores das instituições A e B sobre o que é a inclusão. 

As respostas foram registradas na unidade de registro em que cada professor será 

identificado pelas siglas de Pa até Pn. Observou-se que alguns professores 

apresentaram a mesma percepção sobre o conceito de inclusão 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A percepção dos 
professores sobre o que 
é inclusão. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusão 
 
 
 
 
 
 

necessidades especiais e fazê-los se sentir “parte” 
de um todo”. 
(Pa) 
 
“Proporocionar igualdade para alunos portadores de 
necessidades especiais” 
(Pb, Ph) 
 
“Tornar apto todo o procedimento metodológico 
para toda limitação cognitiva e física”. 
(Pc) 
 
“Permitir a todos os alunos, independentemente de 
sua condição especial e/ou limitação, particparem 
das atividades com objetivos que irão além 
daqueles cognitivos, visando um crescimento 
individual e sócio-afetivo”. 
(Pd, Pi, Pn) 
 
“Um processo de fundamental importância onde 
TODOS, sem exceção, têm a oportunidade de 
desenvolver suas habilidades e competências 
mesma face às suas dificuldades”. 
(Pe, Pg, Pj, Pl, Pm) 
 
“Tentativa de fazer com que todos possam ter a 
mesma capacidade”. 
(Pf) 
 
“O que é bonito na teoria, mas na prática é sinônimo 
de luta solitária”. 
(Pk) 
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Gráfico 08: Você considera a instituição em que você atua, como inclusiva? 

Questão 8: Você considera a instituição em que você atua, como inclusiva? 

Objetivo: Descrever a percepção dos pedagogos, coordenadores e professores 

sobre a inclusão e em que medida as escolas privadas do Município de Cabo Frio 

são consideradas inclusivas. 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

O gráfico da instituição A revela que 50% dos professores consideram a 

instititição algumas vezes. inclusiva, 29% a considera muitas vezes inclusiva   e que 

21% dos professores a considera sempre inclusiva. Na instituição B, 50% dos 

professores a considera muitas vezes inclusiva, 36% a considera algumas vezes 

inclusiva e 14% dos professores a considera sempre inclusiva (GRAF.08). 
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Gráfico 09: Você já ouviu falar sobre Dislexia? Em caso afirmativo explique sua 

compreensão: 

Questão 9: Você já ouviu falar sobre Dislexia? Em caso afirmativo explique sua 

compreensão: 

Objetivo: Apresentar o domínio dos pedagogos, coordenadores e professores 

quanto aos conceitos, significados e influências da dislexia no processo de 

aprendizagem em sala de aula. 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

Considerando (GRAF.09) o fato da questão ser mista, as respostas dos 

professores foram mensuradas por meio de gráficos e interpretadas por meio de 

grelha. O gráfico da instituição A, mostra que oito (8) professores muitas vezes 

ouviram falar sobre dislexia, cinco (5) sempre ouviram falar e um (1) ouviu algumas 

vezes falar sobre dislexia. Na instituição B, dez (10) professores muitas vezes 

ouviram falar sobre dislexia, três (3) sempre ouviram falar e um (1) algumas vezes 

ouviu falar sobre dislexia. 
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Grelha 02: Explique o que é dislexia segundo sua compreensão: 

Questão 9: Explique o que é dislexia segundo sua compreensão: 

Objetivo: Apresentar o domínio dos pedagogos, coordenadores e professores 

quanto aos conceitos, significados e influências da dislexia no processo de 

aprendizagem em sala de aula. 

                                                                  
INSTITUIÇÃO A 

Categoria Subcategoria Unidade de Registro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A percepção dos 
professores 
sobre dislexia. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dislexia 
 
 
 
 
 
 

 
“É quando o indivíduo tem dificuldades em 
compreender símbolos, ler, escrever, soletrar, 
compreender um texto e a reconhecer fonemas; 
e quando tudo isso interfere significativamente 
no desempenho escolar ou na vida diária” 
(Pa, Pb, Pd, Pi) 
 
 
“Dificuldade de compreensão imediata de 
determinados assuntos e dificuldade de 
expressão escrita ou falada”. 
(Pc) 
 
 
“Dificuldade na aprendizagem que implica na 
atenção e coordenação motora”. 
(Pe) 
 
“Dificuldade específica de aprendizado, leitura, 
escrita e cálculo”. 
(Pf, Pn) 
 
“Dificuldade de concentração e memorização”. 
(Pg, Pj, Pl) 
 
“É uma dificuldade de leitura, independente da 
inteligência”. 
(Ph) 
 
 
“Dificuldade na aprendizagem da leitura por 
algum fator do sistema nervoso”. 
(Pk) 
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“Dislexia é um prejuízo na capacidade de 
decodificação de mensagem por meio da 
leitura”. 
(Pm) 
 

                                                                    
INSTITUIÇÃO B 

Categoria Subcategoria Unidade de Registro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A percepção dos 
professores 
sobre dislexia. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dislexia 
 
 
 
 
 
 

 
“É a troca de letras, palavras, é uma dificuldade 
cognitiva com relação aos signos linguísticos, 
seus significantes e significados”. 
(Pa, Pm) 
 
“Dificuldade de leitura e aprendizagem” 
(Pb) 
 
“Processo cognitivo caracterizado fora do 
padrão, compreendendo por exemplo, a 
fonologia das palavras diferentes, de acordo 
com sua grafia”. 
(Pc) 
 
“É uma disfunção cerebral que dificulta a leitura 
e a percepção do aluno trazendo prejuízos caso 
não seja feito um trabalho e atividades que 
permitam o acesso à compreensão do 
conteúdo abordado”. 
(Pd, Pj, Pn) 
 
“Sim. Já ouvi falar. Tenho alunos disléxicos e 
uma filha. Eles possuem dificuldade na leitura, 
compreensão, porém são ótimos ouvintes e 
internalizam a matéria com facilidade, no 
entanto, muitas vezes não progridem devido à 
rigidez do sistema”. 
(Pe) 
 
“Dificuldade na leitura e concentração no 
texto”. 
(Pf, Ph) 
 
“Alunos com dificuldade de interpretação” 
(Pg) 
 
“Uma necessidade especial referente ao 
processo de ensino-aprendizagem da 
linguagem”. 
(Pi) 
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Fonte: Pesquisadora (2017) 

As respostas da categoria analisadas qualitativamente sobre dislexia, 

apresentam a percepção de cada professor das instituições participantes. Percebe-

se que em ambas instituições, alguns professores compartilharam do mesmo 

entendimento sobre a dislexia, e outros com entendimentos distintos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
“Dificuldade para “decifrar” a leitura”. 
(Pk) 
 
 
“Dificuldade em adquirir conhecimentos de uma 
forma tradicional”. 
(Pl) 
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Gráfico 10: Trabalha ou já trabalhou com alunos adolescentes disléxicos nesta 

instituição? 

 Questão 10: Trabalha ou já trabalhou com alunos adolescentes disléxicos nesta  

instituição? 

Objetivo: Identificar as práticas e intervenções pedagógicas utilizadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio. 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

O (GRAF.10) evidencia que na instituição A um (1) professor nunca trabalhou 

com alunos disléxicos na instituição, oito (8) professores afirmam que algumas vezes 

trabalham ou trabalharam, três (3) professores muitas vezes trabalham ou 

trabalharam, e dois (2) afirmaram que sempre trabalham ou trabalharam com alunos 

disléxicos. O gráfico da instituição B evidencia que quatro (4) professores nunca 

trabalharam com alunos disléxicos nesta instituição, nove (9) professores trabalham 

ou trabalharam algumas vezes, um (1) trabalha ou trabalhou muitas vezes com 

alunos disléxicos. 
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Gráfico 11: Recebe ou recebeu orientações da equipe pedagógica sobre como 

trabalhar com alunos disléxicos? 

Questão11: Recebe ou recebeu orientações da equipe pedagógica sobre como 

trabalhar com alunos disléxicos? 

Objetivo: Identificar as práticas e intervenções pedagógicas utilizadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio. 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

O (GRAF.11), aponta as respostas dos professores das instituições A e B, 

para saber se eles recebem ou receberam orientações da equipe pedagógica sobre 

como trabalhar com alunos disléxicos. Segundo o gráfico da instituição A nove (9) 

professores responderam que algumas vezes recebem ou receberam orientações, 

três (3) professores afirmaram que muitas vezes recebem ou receberam orientações 

e dois (2) professores responderam que sempre recebem ou receberam orientações. 

O gráfico da instituição B, registrou que quatro (4) professores nunca recebem 

ou receberam orientações, seis (6) professores responderam que algumas recebem 

ou receberam orientações, um (1) professor afirma que muitas vezes recebe ou 

recebeu orientaçãoes e três (3) professores confirmam que sempre recebem ou 
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receberam orientações da equipe pedagógica sobre como trabalhar com alunos 

disléxico. 

Gráfico 12: Já conversou sobre o que é Dislexia com toda a turma? 

Questão12: Já conversou sobre o que é Dislexia com toda a turma? 

Objetivo: Identificar as práticas e intervenções pedagógicas utilizadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio. 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

Observando o (GRAF.12), verifica-se que a respeito da conversa sobre a 

dislexia em sala de aula com os alunos; na instituição A quatro (4) professores 

afirmam nunca terem conversado sobre o assunto com toda a turma e 10 professores 

conversaram algumas vezes. Na instituição B, oito (8) professores nunca 

conversaram sobre o assunto com os alunos em sala de aula e seis (6) professores 

conversaram algumas vezes. 
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Gráfico 13: Os alunos disléxicos possuem lugares específicos em sala de aula? 

Questão13: Os alunos disléxicos possuem lugares específicos em sala de aula? 

Objetivo: Identificar as práticas e intervenções pedagógicas utilizadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio. 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

O (GRAF.13) exprime as procentagens de respostas sobre a prática de 

lugares específicos para alunos disléxicos em sala de aula. Segundo o gráfico da 

instituição A, 21% dos professores afirmam que os alunos disléxicos nunca possuem 

lugar especifíco em sala de aula, 36% afirmam que algumas vezes os alunos 

possuem lugar específico, 14% responderam que muitas vezes os alunos possuem 

lugares específicos e 29% afirmam que os alunos disléxicos sempre possuem 

lugares específicos em sala de aula. O gráfico referente às respostas dos 

professores da instituição B, revela que 36% dos professores afirmam que os alunos 

com dislexia nunca possuem lugares específicos em sala de aula, 36% afirmam que 

os alunos algumas vezes possuem lugares específicos, 14% dos professores 

relatam que muitas vezes os alunos possuem lugares específicos e 14% afirmam 

que os alunos disléxicos sempre possuem lugares específicos em sala de aula. 
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Gráfico 14: Você considera importante a prática de atividades em grupo para 

promover a inclusão e aprendizagem? 

Questão 14: Você considera importante a prática de atividades em grupo para 

promover a inclusão e aprendizagem? 

Objetivo: Identificar as práticas e intervenções pedagógicas utilizadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio. 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

Quando questionados (GRAF.14) sobre a importância da prática de atividades 

em grupo para a inclusão e aprendizagem; o gráfico da instituição A, exibe que 2 

(dois) professores consideram que algumas vezes a prática de atividades em grupo 

é importante, 2 (dois) professores consideram que muitas vezes a prática de 

atividades em grupo é importante e 10 (dez) professores consideram que a prática 

de atividades em grupo sempre é importante para a inclusão e aprendizagem. O 

gráfico da instituição B revela que 1(um) professor considera que algumas vezes a 

prática de atividades em grupo para a inclusão e aprendizagem é importante, 3 

professores (três) consideram que muitas vezes a prática de atividades em grupo é 

importante e 10 (dez) professores consideram que a prática de atividades em grupo 

sempre é importante para promover a inclusão e aprendizagem. 
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Gráfico 15: A instituição oferece recursos tecnológicos para sua prática 

docente? 

Questão 15: A instituição oferece recursos tecnológicos para sua prática docente? 

Objetivo: Identificar as práticas e intervenções pedagógicas utilizadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio. 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

A respeito da oferta de recursos tecnológicos para a prática docente 

(GRAF.15); segundo o gráfico da instituição A, 7% dos professores afirmam que 

algumas vezes a instituição oferece recursos tecnológicos para sua prática docente, 

21% dizem que muitas vezes a instituição oferece os recursos tecnológicos e 72% 

afirmam que a instituição sempre oferece recursos tecnológicos para a prática dos 

docentes. Segundo os professores da instituição B, 14% dos professores afirmam 

que algumas vezes a instituição oferece recursos tecnológicos para sua prática 

docente, 14% dizem que muitas vezes a instituição oferece os recursos tecnológicos 

e 72% afirmam que a instituição sempre oferece recursos tecnológicos para a prática 

dos docentes. 
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Gráfico 16: Com que frequência você utiliza recursos tecnológicos em suas 

aulas? 

Questão 16: Com que frequência você utiliza recursos tecnológicos em suas aulas? 

Objetivo: Identificar as práticas e intervenções pedagógicas utilizadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio. 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

Por meio da análise do (GRAF.16), observa-se que na instituição A quatro (4) 

professores algumas vezes utilizam recursos tecnológicos em suas aulas, dois (2) 

professores afirmam que muitas vezes utilizam os recursos tecnológicos e oito (8) 

professores sempre utilizam recursos tecnológicos em suas aulas. Na instituição B, 

três (3) professores algumas vezes utilizam recursos tecnológicos em suas aulas, 

dois (2) professores afirmam que muitas vezes utilizam os recursos tecnológicos e 

nove (9) professores sempre utilizam recursos tecnológicos em suas aulas. 
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Gráfico 17: Com que frequência organiza a sala de aula para promover a 

interação?  

Questão 17: Com que frequência organiza a sala de aula para promover a 

interação? 

Objetivo: Identificar as práticas e intervenções pedagógicas utilizadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio. 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

De acordo com o (GRAF.17) da instituição A cinco (5) professores afimam 

que algumas vezes organiza a sala de aula para promover a interação, seis (6) 

professores dizem que muitas vezes organizam a sala de aula e três (3) professores 

sempre organizam a sala de aula para promove a interação. No gráfico da instituição, 

observa-se que oito (8) professores algumas vezes organizam a sala de aula para 

promover a interação e três (3) professores sempre organizam a sala de aula para 

promover a interação entre os alunos. 
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Gráfico 18: Com que frequência você solicita a leitura em voz alta? 

Questão 18: Com que frequência você solicita a leitura em voz alta? 

Objetivo: Identificar as práticas e intervenções pedagógicas utilizadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio. 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

O (GRAF.18) retrata a prática dos professores das instituições A e B sobre a 

leitura em voz alta. No gráfico da instituição A, constata-se que 7% dos professores 

nunca solicitam a leitura em voz alta, 14% dos professores afirmam que algumas 

vezes solicitam a leitura em voz alta, 72% dos professores muitas vezes solicitam a 

leitura em voz alta e 7% relataram que sempre solicitam a leitura em voz alta. Na 

instituição B, observa-se que 14% dos professores nunca solicitam a leitura em voz 

alta, 36% dos professores algumas vezes solicitam a leitura em voz alta, 50% dos 

professores muitas vezes solicitam a leitura em voz alta e nenhum professor sempre 

solicita a prática da leitura em voz alta.  
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Gráfico 19: Disponibiliza tempo necessário para que todos os alunos realizem 

seu trabalho de acordo com seu ritmo e interesse? 

Questão 19: Disponibiliza tempo necessário para que todos os alunos realizem seu 

trabalho de acordo com seu ritmo e interesse? 

Objetivo: Identificar as práticas e intervenções pedagógicas utilizadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio. 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

Para responder a questão de número 18 (GRAF.19), a instituição A, aponta 

que cinco (05) professores algumas vezes disponibilizam tempo necessário para que 

os alunos realizem seu trabalho de acordo com o seu ritmo e interesse, cinco (5) 

professores afirmam que muitas vezes disponibilizam tempo necessário para que os 

alunos realizem seu trabalho e quatro (4) professores dizem que sempre 

disponibilizam tempo necessário para que os alunos realizem seu trabalho de acordo 

com o seu ritmo e interesse. Na instituição B, um (1) professor afirma que algumas 

vezes disponibiliza tempo necessário para que os alunos realizem seu trabalho de 

acordo com o seu ritmo e interesse, sete (7) professores muitas vezes disponibilizam 

o tempo necessário aos alunos e seis (6) professores dizem que sempre 
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disponibilizam tempo necessário para que os alunos realizem seu trabalho de acordo 

com o seu ritmo e interesse. 

Gráfico 20: Com que frequência você retoma o conteúdo trabalhado na aula 

anterior? 

Questão 20: Com que frequência você retoma o conteúdo trabalhado na aula 

anterior? 

Objetivo: Identificar as práticas e intervenções pedagógicas utilizadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio. 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

No (GRAF.20) observa-se as respostas dos professores quanto à retormada 

do conteúdo trabalhado na aula anterior. Na instituição A, constatou-se que três (3) 

professores algumas vezes retormam o conteúdo da aula anterior, oito (8) 

professores muitas vezes retomam o conteúdo trabalhado e três professores (3) 

sempre retormam o conteúdo trabalhado na aula anterior.  Na instituição B, 

observou-se que um (1) professor algumas vezes retoma o conteúdo, sete (7) 

professores retomam o conteúdo trabalhado e seis (6) professores afirmam que 

sempre retomam o conteúdo trabalhado na aula anterior. 
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Gráfico 21: Problematiza assuntos e situações que surjam durante a aula, 

mesmo que não esteja de acordo com o planejamento proposto? 

Questão 21: Problematiza assuntos e situações que surjam durante a aula, mesmo 

que não esteja de acordo com o planejamento proposto? 

Objetivo: Identificar as práticas e intervenções pedagógicas utilizadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio. 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

De acordo com a questão de número 21 (GRAF.21), o gráfico da instituição 

A, revela que 21% dos professores algumas vezes problematizam assuntos e 

situações que surjam durante a aula, mesmo que não esteja de acordo com o 

planejamento proposto, 72% dizem que muitas vezes problematizam assuntos e 

situações em suas aulas e 7% afirmam que sempre problematizam assuntos e 

situações que surjam durante a aula, mesmo que não esteja de acordo com o 

planejamento proposto. O resultado da instituição B, exibe que 7% dos professores 

algumas vezes problematizam assuntos e situações que surjam durante a aula, 

mesmo que não esteja de acordo com o planejamento proposto, 50% dizem que 

muitas vezes problematizam assuntos e situações em suas aulas e 43% afirmam 
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que sempre problematizam assuntos e situações que surjam durante a aula, mesmo 

que não esteja de acordo com o planejamento proposto. 

Gráfico 22: Oportuniza situações de aprendizagem em que os alunos tenham 

oportunidade de desenvolver sua autonomia e construir sua identidade? 

Questão 22: Oportuniza situações de aprendizagem em que os alunos tenham 

oportunidade de desenvolver sua autonomia e construir sua identidade? 

Objetivo: Identificar as práticas e intervenções pedagógicas utilizadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio. 

Fonte: Pesquisadora (2017)  

O (GRAF.22), apresenta as respostas dos professores participantes das 

instituições A e B quanto à frequência em que os mesmos oportunizam situações de 

aprendizagem através da autonomia de seus respectivos alunos para a construção 

da identidade. Os professores da instituição A revelam através de suas respostas 

que dois (2) professores algumas vezes oportunizam situações em suas aulas, sete 

(7) professores responderam que muitas vezes oportunizam situações de 

aprendizagem através da autonomia de seus alunos e cinco (5) professores 

afirmaram que sempre oportunizam. O gráfico da instituição B revela que dois (2) 

professores algumas vezes oportunizam situações em suas aulas, quatro (4) 
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professores responderam que muitas vezes oportunizam situações de aprendizagem 

através da autonomia de seus alunos e oito (8) professores afirmaram que sempre 

oportunizam. 

Gráfico 23: Você enfrenta dificuldades dentro de sala de aula para trabalhar 

com a dislexia? 

Questão 23: Você enfrenta dificuldades dentro de sala de aula para trabalhar com a 

dislexia? 

Objetivo: Identificar as práticas e intervenções pedagógicas utilizadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio. 

Fonte: Pesquisadora (2017)  

O (GRAF.23) busca saber dos professores das instituições participantes, se 

eles enfrentam dificuldades para trabalhar com a dislexia dentro de sala de aula.  No 

gráfico da instituição A, observou-se que 14% dos professores nunca enfrentam 

dificuldades, 57% afirmam que algumas vezes enfrentam dificuldades em sala de 

aula para trabalhar com a dislexia, e 29% dizem que muitas vezes enfrentam 

dificuldades para trabalhar com a dislexia em sala de aula. Na instituição B, 21% dos 

professores nunca enfrentam dificuldades, 43% afirmam que algumas vezes 

enfrentam dificuldades em sala de aula para trabalhar com a dislexia, e 36% dizem 
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que muitas vezes enfrentam dificuldades para trabalhar com a dislexia em sala de 

aula. 

Grelha 03: Você enfrenta dificuldades dentro de sala de aula para trabalhar 

com a dislexia? 

Questão 22: Você enfrenta dificuldades dentro de sala de aula para trabalhar com 

a dislexia? 

Objetivo: Identificar as práticas e intervenções pedagógicas utilizadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio. 

                                                                    
                                                     INSTITUIÇÃO A 

Categoria Subcategoria Unidade de Registro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dificuldades 
enfrentadas pelos 
professores dentro 
de sala de aula 
para trabalhar com 
alunos disléxicos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dificuldades 
 
 
 
 
 
 

 
 
“Minha maior dificuldade para trabalhar com aluno 
disléxico é o tempo em sala de aula (que é pouco) 
e com o cronograma de avaliações e conteúdos pré-
estabelecidos que precisam ser cumpridos”. 
(Pa), (Pd), (Ph) 
 
“Falta de informações necessárias para trabalhar 
coma dislexia”. 
(Pb) 
 
“Dificuldades relacionadas a apresentações de 
trabalhos, leituras em público e compreensão de 
provas extensas”. 
(Pc)  
 
“Falta de uma capacitação específica e ausência de 
um grande número de pais”. 
(Pe)  
 
“Preparar provas e trabalhos específicos. Correção 
diferenciada das atividades feitas por esses alunos. 
Fazer com que a turma entenda as necessidades de 
um aluno disléxico. Motivar um aluno disléxico a 
aprender estudar”. 
(Pg) 
 
 
“Timidez e falta de concentração” 
(Pi) 
 
“Falta de preparo e de apoio” 
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(Pk) 
 
“Em turmas que hajam alunos disléxicos, o 
professor deveria ter um auxiliar, pois não damos a 
atenção que nossos alunos necessitam. Por vezes 
deixamos de dar a atenção aos os outros que 
também precisam”. 
(Pl) 
 
“Como professor de Língua Portuguesa, a maior 
dificuldade enfrentada se dá no que diz respeito à 
disciplina comportamental e execução de atividades 
que envolvem leitura”. 
(Pm) 
 
“Esses alunos são tímidos devido as suas 
dificuldades para se expressar”. 
(Pn) 
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Fonte: Pesquisadora (2017) 

A questão de número 23 é mista, pois em caso afirmativo na resposta fechada 

sobre a existência de dificuldades para trabalhar com a dislexia em sala de aula, o 

questionário solicitou aos participantes que os mesmos relatassem as dificuldades 

 
                                                          INSTITUIÇÃO B 

Categoria Subcategoria Unidade de Registro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dificuldades 
enfrentadas pelos 
professores dentro 
de sala de aula 
para trabalhar com 
alunos disléxicos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dificuldades 
 
 
 
 
 
 

 
“Compreender a doença/transtorno. Aplicar práticas 
pedagógicas adequadas”. 
(Pb) 
 
“Como proceder com um disléxico”. 
(Pc) 
 
“Apresentar a compreensão de textos de maneira 
clara para que todos os alunos percebam a relação 
intrínseca que existe entre as palavras, as ideias e 
o assunto abordado”. 
(Pd) 
 
“Falta de tempo e informação”. 
(Pe, Pf, Pm) 
 
“O número de alunos em sala e a falta de 
compreensão de alguns em relação às dificuldades 
dos colegas” 
(Pg) 
 
“Dificuldfade de realizar uma explicação 
diferenciadaem um modelo de ensino padronizado. 
Replicar uma atenção especial sem vitimizar o 
aluno” 
(Pi) 
 
“Geralmente tenho dificuldades durante as 
avaliações pelo fato de não ter funcionário de apoio 
para a leitura e companhamento do aluno”. 
(Pj) 
 
“Foram poucas vezes; mas eu me culpo mais do 
que a instituição. Nunca pesquisei ou me preocupei 
para me aprofundar na prática”. 
(Pk) 
 
“Principalmente com relação a sincronia (módulos 
do livro) que devo respeitar, diminuindo o tempo 
para promover atendimentos mais personalizados”. 
(Pl) 
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encontradas. As respostas foram apresentadas na grellha 3 com a categoria: 

Dificuldades enfrentadas pelos professores dentro de sala de aula para trabalhar 

com alunos disléxicos e a subtcategoria: Dificuldades. Na unidade de registro, estão 

as dificuldades encontradas pelos professores tanto na grelha da instituição A como 

na grelha da Instituição B. Observou-se que alguns professores em cada instituição 

apresentaram as mesmas dificuldades. 

Gráfico 24: As avaliações são diferenciadas para os alunos disléxicos? 

Questão 24: As avaliações são diferenciadas para os alunos disléxicos? 

Objetivo: Identificar as práticas e intervenções pedagógicas utilizadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio. 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

No gráfico acima (GRAF.24), observou-se que na instituição A um (1) 

professor afirmou que as avaliações nunca são diferenciadas para os alunos 

disléxicos, três (3) professores afirmaram que algumas vezes as avaliações 

aplicadas aos disléxicos são diferenciadas, cinco (5) professores disseram que 

muitas vezes as avaliações são diferenciadas e cinco (5) professores relataram que 

as avaliações aplicadas aos alunos diléxicos, sempre são diferenciadas. Na 
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instituição B, quatro (4) professores afirmaram que as avaliações nunca são 

diferenciadas para os alunos disléxicos, quatro (4) professores afirmaram que 

algumas vezes as avaliações aplicadas aos disléxicos são diferenciadas, cinco (5) 

professores disseram que muitas vezes as avaliações são diferenciadas e um (1) 

professor relatou que as avaliações aplicadas aos alunos diléxicos, sempre são 

diferenciadas. 

Grelha 04: Em caso afirmativo, explique as práticas usadas em sua avaliação: 

Questão 24: Em caso afirmativo, explique as práticas usadas em sua avaliação: 

Objetivo: Identificar as práticas e intervenções pedagógicas utilizadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio. 

                                                                    
INSTITUIÇÃO A 

Categoria Subcategoria Unidade de Registro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As práticas e 
intervenções 
pedagógicas na 
avaliação dos 
alunos 
disléxicos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliações 
 
 
 
 
 
 

 
“A avaliação é simplificada, e quando não é, tem um 
tempo maior para fazer e tem minha ajuda durante 
a avaliação” 
(Pa, Pf) 
 
“Avaliações menores, objetivas e com auxílio do 
professor”. 
(Pb) 
 
“Provas com comandos mais objetivos e com mais 
figuras para comparação”. 
(Pc, Pg 
 
“Avaliação de múltipla escolha” 
(Pd, Pl, Pn) 
 
“Associação de palavras, desenhos e caça 
palavras”. 
(Pe) 
 
“Nunca” 
(Ph) 
 
“Abordagem com imagens e questões orais”. 
(Pi, Pj, Pm)  
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Fonte: Pesquisadora (2017) 

A questão de número 24 é mista, pois em caso afirmativo na resposta 

fechada sobre a existência de avaliações diferenciadas aos alunos disléxicos, o 

questionário solicitou aos participantes que os mesmos descrevessem as práticas 

utilizadas por eles em suas respectivas avaliações. As respostas foram 

apresentadas na grellha 4 com a categoria: As práticas e intervenções pedagógicas 

na avaliação dos alunos disléxicos e a subtcategoria: Avaliações. Na unidade de 

registro, estão as práticas utilizadas pelos professores tanto na grelha da instituição 

A como na grelha da Instituição B. Observou-se que alguns professores em cada 

instituição apresentaram as mesmas práticas. 

“Adequo as avaliações ou atividades para que os 
alunos disléxicos não consigam fazer e não se 
sintam excluídos”. 
(Pk) 

                                                      
INSTITUIÇÃO B 

Categoria Subcategoria Unidade de Registro 
 
 
 
 
As práticas e 
intervenções 
pedagógicas na 
avaliação dos 
alunos 
disléxicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Avaliações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“Nunca” 
(Pa, Ph, Pm) 
 
“Não tenho alunos disléxicos” 
(Pb) 
 
“Prova oral partindo dos pontos específicos” 
(Pc, Pd) 
 
“A correção é feita de forma diferenciada, mais 
figuras/imagens. Questões para discussões orais”. 
(Pd) 
 
“Leitura e informações sobre as questões”. 
(Pf, Pg, Pl, Pn) 
 
“Leitura oral em particular das respostas. Avaliação 
com apenas questões de múltipla escolha”. 
(Pi) 
 
“Leitura das provas; prova oral; maior tempo de 
duração da avaliação. 
(Pj) 
 
“As minhas não”. 
(Pk) 
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Gráfico 25: Quais são os principais entraves que dificultam processo de 

construção do conhecimento e aprendizado do aluno adolescente com 

dislexia? 

Questão 25: Quais são os principais entraves que dificultam processo de construção 

do conhecimento e aprendizado do aluno adolescente com dislexia? 

Objetivo: Identificar as práticas e intervenções pedagógicas utilizadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisdor (2017) 
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Fonte: Pesquisdor (2017) 

A questão de número 25, solicitou aos professores que apontassem os 

principais entraves que dificultavam o processo de construção do conhecimento e 

aprendizado do aluno adolescente com dislexia. O questionário apresentou como 

opções de resposta, oito (8) entraves, sendo os resultados aqui apresentados em 

dois gráficos para cada instituição, contendo quatro (4) entraves em cada gráfico.  

 

O primeiro gráfico da instituição A, evidencia que nove (9) professores 

consideram como entrave a falta de tempo devido à rotina fixa e estabelecida pela 

instituição, dez (10) professores consideraram como entrave, metodologias que não 

respeitam as particularidades dos sujeitos; nove (9) professores apotaram com 

entrave, o uso de metodologias tradicionais, utilizando-se da decodificação de 

palavras de forma fragmentada, e cinco (5) professores apontaram como entrave, a 

infraestrutura inadequada , como salas de aula com pouco espaço físico e poucos 

recursos. No primeiro gráfico da instituição B, dez (10) professores, consideraram 

como entrave a falta de tempo devido à rotina fixa e estabelecida pela instituição, 

nove (9) professores consideraram como entrave, metodologias que não respeitam 

as particularidades dos sujeitos; seis (6) professores apotaram com entrave, o uso 

de metodologias tradicionais, utilizando-se da decodificação de palavras de forma 

fragmentada e quatro (4) professores apontaram como entrave, a infraestrutura 

inadequada , como salas de aula com pouco espaço físico e poucos recursos. 
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Fonte: Pesquisadora (2017) 

Nos gráficos acima, constam os quatro últimos entraves contidos no 

questionário (questão 25) e seus resultados de acordo com as respostas dos 

professores das instituições participantes. No segundo gráfico da instituição A, nove 

(9) professores consideraram como entrave a falta de informações necessárias 

quanto ao tema dislexia, dez professores consideraram a supervalorização de dados 

quantitativos como entrave que dificulta o processo de construção do conhecimento; 

cinco (5) professores consideraram  como entrave, a ausência de um trabalho 

interdisciplinar, e dois (2) professores apontaram, o projeto político pedagógico da 

9 10

5
2

Falta de informações
necessárias quanto ao tema

dislexia

Supervalorização de dados
quantitativos

Ausência de um trabalho
interdisciplinar

Projeto político pedagógico
da escola não contempla

essa prática inclusiva.

Instituição A

Falta de informações necessárias quanto ao tema dislexia

Supervalorização de dados quantitativos

Ausência de um trabalho interdisciplinar

Projeto político pedagógico da escola não contempla essa prática inclusiva.

8 7

3
5

Falta de informações
necessárias quanto ao tema

dislexia

Supervalorização de dados
quantitativos

Ausência de um trabalho
interdisciplinar

Projeto político pedagógico
da escola não contempla

essa prática inclusiva.

Instituição B

Falta de informações necessárias quanto ao tema dislexia

Supervalorização de dados quantitativos

Ausência de um trabalho interdisciplinar

Projeto político pedagógico da escola não contempla essa prática inclusiva.
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escola que não contempla a prática inclusiva como um dos entraves. No segundo 

gráfico da instituição B, oito (8) professores consideraram como entrave a falta de 

informações necessárias quanto ao tema dislexia, sete (7) professores consideraram 

a supervalorização de dados quantitativos como entrave que dificulta o processo de 

consttrução do conhecimento; três (3) professores consideraram como entrave, a 

ausência de um trabalho interdisciplinar, e cinco (5) professores apontaram como 

entreve, o projeto político pedagógico da escola que não contempla a prática 

inclusiva. 

Tabela 03: Ordene os elementos pedagógicos em grau de importância (1 a 10) 

para o processo ensino-aprendizagem do aluno adolescente com dislexia. 

Considerando o número 1 o de maior importância.   

Questão 26: Ordene os elementos pedagógicos em grau de importância (1 a 10) 

para o processo ensino-aprendizagem do aluno adolescente com dislexia. 

Considerando o número 1 o de maior importância.   

Objetivo: Identificar as práticas e intervenções pedagógicas utilizadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio. 
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Fonte: Pesquisadora (2017) 

Para apresentar os resultados da última questão do questionário aplicado aos 

professores, a pesquisadora utilizou o recurso de tabela para apresentar os 

elementos pedagógicos para o processo de ensino-aprendizagem do aluno 

adolescente com dislexia, de acordo com o grau de importância atribuído a cada 

elemento por cada professor. Os elementos foram elencados na mesma ordem em 

que foram apresentados no questionário, no entanto, a descrição dos resultados será 

de acordo com a escala de importância, considerando o número 1 o de maior 

 

INSTITUIÇÃO A 

Elementos Pedagógicos 

 
 

  

Grau de Importância 

 

 

1 

     

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 
Planejamento coerente e de acordo com o 
interesse dos educandos 
 

 

1 

 

1 

 

4 

 

2 

 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

  

Métodos de ensino que respeitem os 

conhecimentos prévios dos educandos 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

   

2 

 

 

Atividades que oportunizem o desenvolvimento 

da autonomia do adolescente 

 

2 

 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

 

Relacionamento professor x alunos  2 1 2 2 1  1 2 3 

Capacitação docente 9 1 1 1 1   1   

Reconhecer as necessidades e dificuldades de 
um adolescente 

2  1 2 3 2 2 1 1  

Conhecer a realidade social da qual os alunos 
advêm  

  1 1  2 1 1 5 3 

Participar de cursos e formações que 
colaborem com minha prática educativa  

 5 1 1 1  2 1 1 2 

Dispor de materiais que oportunizem a prática 
de leitura e escrita 

 1 1 1 1 2 1 3 2 2 

Organizar a sala de modo a promover a 
interação e a inclusão 

 1 1   1 5 2 1 3 
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importância. A primeira tabela apresenta o resultado da instituição A na seguinte 

sequência : 1) Capacitação docente, elemento pedagógico com grau de importância  

atribuído por nove (9) professores; 2) Participar de cursos e formações que 

colaborem com minha prática educativa, elemento pedagógico com grau de 

importância  atribuído por cinco (5) professores); 3) Planejamento coerente e de 

acordo com o interesse dos educandos, elemento pedagógico com grau de 

importância  atribuído por quatro (4) professores; 4) Nenhum elemento pedagógico 

apresentou atribuição para o referido grau de importância; 5)  Métodos de ensino 

que respeitem os conhecimentos prévios dos educandos e Reconhecer as 

necessidades e dificuldades de um adolescente, elementos pedagógicos com grau 

de importância  atribuído por seis (6) professores, sendo três para cada elemento; 6) 

Nenhum elemento pedagógico apresentou grau de importância superior aos demais 

apresentados para esta escala; 7) Organizar a sala de modo a promover a interação  

e a inclusão, elemento pedagógico com grau de importância  atribuído por cinco (5) 

professores; 8) Atividades que oportunizem o desenvolvimento da autonomia  do 

adolescente e Dispor de materiais que oportunizem a prática de leitura e escrita, 

elementos pedagógicos com grau de importância  atribuído por seis (6) professores, 

sendo três para cada elemento; 9) Conhecer a realidade social da qual os alunos 

advêm, elemento pedagógico com grau de importância  atribuído por cinco (5) 

professores; 10) Relacionamento professor x alunos, elemento pedagógico com grau 

de importância  atribuído por por três (3) professores 
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INSTITUIÇÃO B 

Elementos Pedagógicos 

 
 

  

Grau de Importância 

 

 

1 

     

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 
Planejamento coerente e de acordo com o 
interesse dos educandos 
 

 1 2 3 2 3 1 2   

Métodos de ensino que respeitem os 

conhecimentos prévios dos educandos 

  4 2 3 1 1  3  

Atividades que oportunizem o 

desenvolvimento da autonomia do 

adolescente 

    3 4 5  1 1 

Relacionamento professor x alunos 1 2  4 2 1 1 1 1 1 

Capacitação docente 11 1     1   1 

Reconhecer as necessidades e dificuldades 
de um adolescente 

1 3 2 1 3 2 2    

Conhecer a realidade social da qual os alunos 
advêm  

1  4   2 2 4  1 

Participar de cursos e formações que 
colaborem com minha prática educativa  

 6 2 1    1 1 2 

Dispor de materiais que oportunizem a prática 
de leitura e escrita 

   3 1   3 5 2 

Organizar a sala de modo a promover a 
interação e a inclusão 

     2  2 2 8 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

No tocante aos elementos pedagógicos e o grau de importância atribuído a 

cada uma deles para o processo de ensino- aprendizagemdo aluno adolescente com 

dislexia , os professores da instituição B ordenaram os elementos na seguinte 

sequência:1) Capacitação docente, elemento pedagógico com grau de importância  

atribuído por por onze (11) professores; 2) Participar de cursos e formações que 

colaborem com minha prática educativa, elemento pedagógico com grau de 



 

 

146 
 

importância  atribuído por seis (6) professores; 3) Métodos de ensino que respeitem 

os conhecimentos prévios dos educandos e Conhecer a realidade social da qual os 

alunos advêm, elementos pedagógicos com grau de importância  atribuído por por 

oito (8) professores, sendo quatro (4) para cada elemento; 4) Relacionamento 

professor x alunos, elemento pedagógico com grau de importância  atribuído por 

quatro (4) professores; 5) Reconhecer as necessidades e dificuldades de um 

adolescente, elemento pedagógico com grau de importância  atribuído por por três 

(3) professores; 6) Nenhum elemento pedagógico apresentou grau de importância 

superior aos demais apresentados para esta escala; 7) Atividades que oportunizem 

o desenvolvimento da autonomia  do adolescente, elemento pedagógico com grau 

de importância  atribuído por cinco (5) professores; 8) Nenhum elemento pedagógico 

apresentou grau de importância superior aos demais apresentados para esta escala; 

9) Dispor de materiais que oportunizem a prática de leitura e escrita, elemento 

pedagógico com grau de importância  atribuído por cinco (05) professores; 10) 

Organizar a sala de modo a promover a interação  e a inclusão, elemento pedagógico 

com grau de importância  atribuído por oito (8) professores. 
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4.3 RESULTADOS DA EQUIPE PEDAGÓGICA 

Grelha 05: O que você entende por inclusão? 

Questão 6: O que você entende por inclusão? 

Objetivo 3: Descrever a percepção dos pedagogos, coordenadores e professores 

sobre a inclusão e em que medida as escolas privadas do Município de Cabo Frio 

são consideradas inclusivas. 

 

Fonte: Pesquisadora (2016) 

                                                                  
INSTITUIÇÃO A 

Categoria Subcategoria Unidade de Registro 
 
 
 
 
 
 
 
 
A percepção do 
pedagogo e 
coordenador sobre 
o que é inclusão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusão 

 
“Acolher todas as pessoas, sem exceção, no 
sistema de ensino, independente de cor, classe 
social e condições físicas e psicológicas” 
 
(P. OE) 
 
“Inclusão é inserir verdadeiramente o ser no 
ambiente, visando desenvolver o que o mesmo tem 
de melhor, estimulando-o efetivamente, 
incentivando-o em todos os aspectos sendo esses: 
Emocionais e sociais; ou seja, inclusão é lapidar e 
transformar –la em diamante “. 
(P.C) 

                                                              INSTITUIÇÃO B 

Categoria Subcategoria Unidade de Registro 
 
 
 
 
 
 
 
 
A percepção do 
pedagogo e 
coordenador sobre 
o que é inclusão. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusão 
 

“Capacidade de atender a todos indistintamente, 
incorporando as diferenças no contexto da escola. 
O que exige uma transformação nas novas formas 
de pensar e fazer educação. Uma educação de 
qualidade deve contemplar as necessidades de 
todos” 
(P. OE) 
 
“Inclusão é uma proposta de se realizar um trabalho 
pedagógico que ofereça oportunidade aos alunos 
com deficiência de desenvolverem suas 
possibilidades. O olhar precisa ser diferenciado 
para o que se pode fazer. Buscando a interação 
entre os “diferentes” promovendo uma sociedade 
mais justa e humana”. 
(P.C) 
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A grelha de número 5 revela a percepção dos pedagogos e coordenadores 

das instituições participantes sobre a inclusão. Os pedagogos serão representados 

pela sigla P. OE e os corrdenadores pela sigla P.C. 

Gráfico 26: Você considera a instituição em que trabalha como sendo 

inclusiva? 

Questão 7: Você considera a instituição em que trabalha como sendo inclusiva? 

Objetivo: Identificar as práticas e intervenções pedagógicas utilizadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio. 

 Fonte: Pesquisadora (2017) 

Gráfico referente à pergunta de número 7 do questionário aplicado aos 

pedagogos e coordenadores das instituições A e B (GRAF.26). O gráfico da 

instituição A revela que 50% da equipe pedagógica considera que muitas vezes a 

instituição é inclusiva e 50% afirma que a instituição sempre é inclusiva. No gráfico 

da instituição B, observou-se que 50% da equipe pedagógica considera que muitas 

vezes a instituição é inclusiva e 50% a considera sempre inclusiva. 
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50%
50%

Instituição B

Nunca

Algumas vezes

Muitas vezes

Sempre

0% 0%

50%
50%

Instituição A

Nunca

Algumas vezes
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Grelha 06: Você considera a instituição em que trabalha como sendo inclusiva? 

Justifique. 

Questão 7: Você considera a instituição em que trabalha como sendo inclusiva? 

Justifique. 

Objetivo 3: Descrever a percepção dos pedagogos, coordenadores e professores 

sobre a inclusão e em que medida as escolas privadas do Município de Cabo Frio 

são consideradas inclusivas. 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

                                                                    INSTITUIÇÃO A 

Categoria Subcategoria Unidade de Registro 
 
 
 
 
 
 
 
 
O que pensam os 
pedagogos e 
coordenadores 
sobre a instituição 
em que trabalham 
na perspectiva da 
inclusão. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instituição 
 
 
 
 
 
 

 
“Na maioria das vezes sim. Procuramos dar a 
oportunidade para que todos os alunos se 
desenvolvam respeitando as particularidades de 
cada um.  
(P. OE) 
 
“Os alunos têm todo o suporte necessário para o 
desenvolvimento cognitivo como: Adaptações de 
grande e pequeno porte, provas diferenciadas, 
atendimento especializado de psicopedagogia e 
psicólogo” 
 (P.C) 
 
 
 

                                                                    INSTITUIÇÃO B 

Categoria Subcategoria Unidade de Registro 
 
 
 
 
 
 
O que pensam os 
pedagogos e 
coordenadores 
sobre a instituição 
em que trabalham 
na perspectiva da 
inclusão. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instituição 
 
 
 
 

 
“Apesar do comprometimento de vários 
professores, há necessidade de uma maior 
participação do corpo docente no que diz respeito 
às metodologias e práticas inclusivas”. 
(P. OE) 
 
“Respeitando as diferenças e dando a oportunidade 
para todos, sem qualquer tipo de discriminação, 
garantindo a todos o direito à educação”. 
(P.C) 
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A questão de número 7 é mista, e solicita aos participantes da equipe 

pedagógica de ambas instituições, que os mesmos justifiquem a resposta fechada 

no gráfico de número 27, também referente à questão de número 7. As respostas 

subjetivas foram apresentadas na grellha 6 com a categoria: O que pensam os 

pedagogos e coordenadores sobre a instituição em que trabalham na perspectiva da 

inclusão; e a subtcategoria: Instituições. Na unidade de registro, estão as 

justificativas da equipe pedagógica das instituições participantes. 
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Grelha 07: Explique o que é dislexia segundo sua compreensão: 

Questão 8: Explique o que é dislexia segundo sua compreensão: 

Objetivo 3: Apresentar o domínio dos pedagogos, coordenadores e professores 

quanto aos conceitos, significados e influências da dislexia no processo de 

aprendizagem em sala de aula. 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

                                                                   
INSTITUIÇÃO A 

Categoria Subcategoria Unidade de Registro 
 
 
 
 
 
A percepção dos 
pedagogos e 
coordenadores 
sobre o que é 
dislexia 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dislexia 
 
 
 
 
 
 

 
“Dificuldades para associar o símbolo gráfico e as 
letras ao som que eles representam, 
comprometendo a capacidade de aprender a ler e 
escrever com fluência e de compreender um texto” 
(P. OE) 
 
 
“Dificuldade na leitura, na organização das 
palavras, na identificação dos códigos de linguagem 
escrita”. 
(P.C) 
 
 
 
 

                                                                    
INSTITUIÇÃO B 

Categoria Subcategoria Unidade de Registro 
 
 
 
 
 
 
A percepção dos 
pedagogos e 
coordenadores 
sobre o que é 
dislexia 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dislexia 
 
 
 
 
 
 

 
“Dificuldade na leitura e na escrita. Não se trata de 
uma doença, mas um distúrbio, uma dificuldade na 
decodificação das letras do alfabeto, na 
aprendizagem da leitura e da escrita”. 
(P. OE) 
 
“É um distúrbio que causa uma desordem no 
caminho das informações, inibindo o processo de 
entendimento que interfere na escrita também. 
Vale destacar que os sintomas variam de 
acordocomos diferentes graus do transtorno. A 
pessoa apresenta dificuldade para decodificar, 
intervindo diretamente que seja relacionado à 
leituira”. 
(P.C) 
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A grelha de número 07 apresenta as respostas para a questão de número 8, 

sobre a percepção dos pedagogos e coordenadores sobre o que é dislexia. As 

respostas foram apresentadas a partir da categoria: A percepção dos pedagogos e 

coordenadores sobre o que é dislexia e da subcategoria: Dislexia. Cada resposta foi 

organizada na unidade de registro. 
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Gráfico 27: Os professores recebem capacitação para atender aos alunos com 

necessidades especiais? 

Questão 9: Os professores recebem capacitação para atender aos alunos com 

necessidades especiais? 

Objetivo: Identificar as práticas e intervenções pedagógicas utilizadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio. 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

Segundo o (GRAF.27), 100% da equipe pedagógica da instituição A, afirma 

que algumas vezes os professores recebem capacitação para atender aos alunos 

com necessidades especiais. Na instituição B, 50% da equipe mostra que os 

professores nunca recebem capacitação para atender aos alunos com necessidades 

especiais, e 50% da equipe pedagógica, afirma queos professores sempre recebem 

capacitação para atender aos alunos com necessidades especiais. 
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Gráfico 28: Quantos alunos adolescentes disléxicos a instituição atende? 

Questão 10: Quantos alunos adolescentes disléxicos a instituição atende? 

Objetivo: Identificar as práticas e intervenções pedagógicas utilizadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio. 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

O (GRAF.28) referente à questão de número dez (10) do questionário, buscou 

saber da equipe pedagógica, quantos alunos disléxicos a instituição atende. A 

instituição A, afirma que atende uma escala de 1 a 5 alunos com dislexia. A equipe 

pedagógica da instituição B, afirma que a instituição atende uma média de 6 a 10 

alunos com dislexia. 
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Gráfico 29: Com que frequência os professores recebem orientações 

pedagógicas para atender aos alunos disléxicos? 

Questão 11: Com que frequência os professores recebem orientações pedagógicas 

para atender aos alunos disléxicos? 

Objetivo: Identificar as práticas e intervenções pedagógicas utilizadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio. 

 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

Gráfico 29 (GRAF.29) referente à questão de número 11 do questionário 

aplicado à equipe pedagógica, revela a porcentagem das respostas dos participantes 

de ambas instituições. No gráfico da instituição A, observou- se 50% da equipe 

pedagógica, afirma que algumas vezes os professores recebem orientações 

pedagógicas para atender aos alunos disléxicos e 50% da equipe afirma que muitas 

vezes os professores recebem orientações pedagógicas para atender aos alunos 

disléxicos. Na instituição B, 50% da equipe afirma que algumas vezes os professores 

recebem orientações pedagógicas para o atendimento de alunos com dislexia e 50% 

dos profissionais da equipe pedagógica afirmaram que os professores sempre 

recebem orientações pedagógicas para atender aos alunos disléxicos. 
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Gráfico 30: Com que frequência as práticas pedagógicas utilizadas pelos 

professores são avaliadas? 

Questão12: Com que frequência as práticas pedagógicas utilizadas pelos 

professores são avaliadas? 

Objetivo: Identificar as práticas e intervenções pedagógicas utilizadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio. 

 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

O (GRAF.30), revela a frequência em que a equipe pedagógica avalia as 

práticas pedagógicas utilizadas pelos professores. Na instituição A um (1) 

componente da equipe pedagógica afirmou que as práticas dos professores muitas 

vezes são avaliadas pela equipe pedagógica e um (1) componente da equipe 

pedagógica revelou que muitas vezes avalia as práticas pedagógicas utilizadas pelos 

professores. Na instituição B, o gráfico revelou que um (1) componente da equipe 

pedagógica afirmou que as práticas pedagógicas dos professores algumas vezes 

são avaliadas e um (1) componente da equipe pedagógica, afirma que as praticas 

pedagogicas utilizadas pelos professores, sempre são avaliadas. 
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Grelha 08: Em que momento a coordenação pedagógica interfere na prática do 

professor? 

Questão 13: Em que momento a coordenação pedagógica interfere na prática do 

professor? 

Objetivo: Identificar as práticas e intervenções pedagógicas utilizadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio. 

Fonte: Pesquisadora (2017) 
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Interferência 
 
 
 
 
 
 

 
“Nas avaliações e testes que devem ser adaptados 
e na aplicação dos mesmos, onde os alunos devem 
ser orientados por um leitor” 
(P. OE) 
 
 
“Nas orientações quanto aos alunos que 
necessitam de adaptação curricular, na aplicação 
de uma prova diferenciada, nas sugestões de 
atividades para trabalhar com o aluno incluso”. 
(P.C) 
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coordenação 
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Interferência 
 
 
 
 
 
 

 
“Basicamente na orientação por avaliações 
diferenciadas com tempo e acompanhamento 
docente, tais como leitura da prova”. 
(P. OE) 
 
“Sempre que há necessidade”. 
(P.C) 
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A grelha de número 8 apresenta as respostas dos pedadogos e 

coordenadores sobre em que momento a coordenação pedagógica interfere na 

prática do professor. As respostas foram apresentas a partir da categoria: A 

interferência da coordenação pedagógica na prática do professor e da subcategoria: 

Interferência. Cada pedagogo e coordenador tiveram suas respostas registradas na 

unidade de registro.  

Gráfico 31: As avaliações são diferenciadas para os alunos disléxicos? 

Questão 14: As avaliações são diferenciadas para os alunos disléxicos? 

Objetivo: Identificar as práticas e intervenções pedagógicas utilizadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio. 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

O gráfico (GRAF.31) referente à questão de número 14, buscou saber da 

equipe pedagógica composta pelos pedagogos e coordenadores de ambas 

instituições, se as valiações são diferenciadas para os alunos disléxicos. No gráfico 

da instituição A, 50% da equipe afirmou que algumas vezes as avaliações são 

diferenciadas e 50% relatou que muitas vezes as avaliações aplicadas aos alunos 

0% 50% 100%

Nunca

Algumas
vezes

Muitas
vezes

Sempre

Instituição A

Nunca

Algumas vezes

Muitas vezes

Sempre

0% 50% 100%

Nunca

Algumas
vezes

Muitas
vezes

Sempre

Instituição B

Nunca

Algumas vezes

Muitas vezes

Sempre



 

 

159 
 

disléxicos são diferenciadas. Na instituição B, o gráfico exibe que 100% da equipe 

pedagógica afirmou que muitas vezes as avaliações são diferenciadas. 

Grelha 09: As avaliações são diferenciadas para os alunos disléxicos? 

Justifique os instrumentos utilizados. 

Questão 14: As avaliações são diferenciadas para os alunos disléxicos? Justifique 

os instrumentos utilizados. 

Objetivo: Identificar as práticas e intervenções pedagógicas utilizadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio. 

                                                                    INSTITUIÇÃO A 

Categoria Subcategoria Unidade de Registro 
 
 
 
 
 
Instrumentos 
avaliativos 
diferenciados 
para o 
atendimento 
dos alunos 
disléxicos na 
perspectiva dos 
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coordenadores. 
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“Leitor para o momento das avaliações, ambiente 
tranquilo, provas com questões objetivas” 
(P. OE) 
 
 
“Avaliações aplicadas em um ambiente tranquilo, 
sendo muitas vezes individual e aplicada pela 
coordenadora e psicopedagoga. Os conteúdos são 
reduzidos e com questões objetivas”. 
(P.C) 
 
 
 
 

                                                                    INSTITUIÇÃO B 
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“Leitura da prova com o aluno, certificando-se de 
que o aluno compreendeu as questões, oferecendo-
lhe assitência frequente”. 
(P. OE) 
 
“Utilizamos a avaliação oral e trabalhos em grupos, 
priorizando a oralidade”. 
(P.C) 
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Fonte: Pesquisadora (2017) 

A questão de número 14 é mista, e solicitou aos participantes da equipe 

pedagógica que justificassem a resposta fechada da questão. Deste modo, as 

justificativas foram organizadas em grelha com a categoria: Instrumentos avaliativos 

diferenciados para o atendimento dos alunos disléxicos na perspectiva dos 

pedagogos e coordenadores e subtactegoria: Instrumentos. Cada justificativa 

encontra-se na unidade de registro da grelha de cada instituição. 

Gráfico 32: Quais são os principais entraves que dificultam o processo de 

construção do conhecimento e aprendizado do aluno adolescente com 

dislexia. 

Questão15: Quais são os principais entraves que dificultam o processo de 

construção do conhecimento e aprendizado do aluno adolescente com dislexia. 

Objetivo: Identificar as práticas e intervenções pedagógicas utilizadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio. 
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Fonte: Pesquisadora (2017) 

A questão de número 15, solicitou aos pedagogos e coordenadores que 

apontassem os principais entraves que dificultavam o processo de construção do 

conhecimento e aprendizado do aluno adolescente com dislexia. O questionário 

apresentou como opções de resposta, oito (8) entraves, sendo os resultados aqui 

apresentados em dois gráficos para cada instituição, contendo quatro (4) entraves 
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em cada gráfico. É importante relatar que cada instituição dispõe de dois (2) 

profissionais da equipe pedagógica, e a questão possibilita que o mesmo profissional 

aponte como entrave todas as opções apresentadas no questionário segundo o que 

realmente considera como entrave. O primeiro gráfico da instituição A, evidencia que 

um profissional (1) componente da equipe pedagógica considera como entrave, 

metodologias que não respeitam as particularidades dos sujeitos, dois profissionais 

(2) consideram como entrave professores que demonstram resistência porque 

acreditam ser necessária uma rígida estrutura e moldes para a construção de leitura 

e escrita. Na instituição B, os dois profissionais participantes (2) consideraram como 

entraves a falta de tempo devido à rotina fixa e estabelecida, as metodologias que 

não respeitam as particularidades dos sujeitos, estes mesmos dois (2) profissionais 

também consideraram professores que demonstram resistência porque acreditam 

ser necessária uma rígida estrutura e moldes para a construção de leitura e escrita 

e um (1) profissional considerou como entrave o uso de metodologias tradicionais, 

utilizando-se da decodificação de palavras de forma fragmentada.  
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Fonte: Pesquisadora (2017) 
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A respeito dos quatro últimos entraves pertinentes à questão de número 15, o 

segundo gráfico da instituição A, revela que um (1) profissional da equipe pedagógica 

considerou como entrave a falta de reuniões para esclarecimentos e orientações de 

temas específicos como a dislexia, dois (2) profissionais consideraram como entrave, 

a pressão para que o material didático seja preenchido rapidamente e um (1) 

profissional considerou como entrave, o projeto político pedagógico da escola, que 

não contempla essa prática inclusiva. No segundo gráfico da instituição B, observou-

se que um (1) profissional considerou como entrave a falta de reuniões pedagógicas 

para esclarecimentos e orientações de temas específicos como a dislexia, um 

profissional, um (1) profissional da equipe pedagógica considerou como entrave a 

pressão para que o material didático seja preenchido rapidamente e um (1) 

profissional considerou como entrave, o projeto político pedagógico da escola, que 

não contempla essa prática inclusiva. 

Tabela 04: Ordene os elementos pedagógicos em grau de importância (1 a10) para 

o processo ensino-aprendizagem do aluno adolescente com dislexia. Considerando 

o número 1 o de maior importância.   

 Questão 16: Ordene os elementos pedagógicos em grau de importância (1 a10) 

para o processo ensino-aprendizagem do aluno adolescente com dislexia. 

Considerando o número 1 o de maior importância.   

Objetivo: Identificar as práticas e intervenções pedagógicas utilizadas pelos 

pedagogos, coordenadores e professores no atendimento aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas do Município de Cabo Frio. 
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Planejamento coerente e de acordo com o 
interesse dos educandos 

   1 1      
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Fonte: Pesquisadora (2017) 

Para apresentar os resultados da última questão do questionário aplicado à 

equipe pedagógica representada por um pedadogo e um coordenador de cada 

instituição, a pesquisadora utilizou o recurso de tabela para apresentar os elementos 

pedagógicos para o processo de ensino-aprendizagem do aluno adolescente com 

dislexia, de acordo com o grau de importância atribuído a cada elemento por cada 

profissional. Os elementos foram elencados na mesma ordem em que foram 

apresentados no questionário, no entanto, a descrição dos resultados será de acordo 

com a escala de importância, considerando o número 1 o de maior importância. A 

primeira tabela apresenta o resultado da instituição A na seguinte sequência : 1) 

Capacitação docente e participar de cursos e formações que colaborem com minha 

prática educativa, elementos pedagógicos com grau de importância  atribuído por 

dois (2) participantes; 2) Interação família x escola, elemento pedagógico com grau 

de importância  atribuído por um (1) participante da equipe pedagógica; 3) Métodos 

de ensino que respeitem os conhecimentos prévios dos educandos e conhecer a 

realidade social da qual os alunos advêm , elementos pedagógicos com grau de 

importância  atribuído por dois (2) profissionais da equipe pedagógica, sendo um (1) 

 

Métodos de ensino que respeitem os 

conhecimentos prévios dos educandos 

  1     1   

Atividades que oportunizem o desenvolvimento 

da autonomia  do adolescente 

      1  1  

Relacionamento professor x alunos     1 1     

Capacitação docente 1 1         

Interação família x escola  1    1     

Conhecer a realidade social da qual os alunos 
advêm  

  1     1   

Participar de cursos e formações que 
colaborem com minha prática educativa  

1   1       

Dispor de materiais que oportunizem a prática 
de leitura e escrita 

        1 1 

Organizar a sala de modo a promover a 
interação  e a inclusão 

      1   1 
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profissional para cada elemnto; 4) Planejamento coerente e de acordo com o 

interesse dos educandos, elemento pedagógico com grau de importância atribuído 

por um (1) profissional; 5)  Relacionamento professor x alunos, elemento pedagógico 

com grau de importância  atribuído por um (1) professor; 6) Nenhum elemento 

pedagógico apresentou grau de importância superior aos demais apresentados para 

esta escala; 7) Atividades que oportunizem o desenvolvimento da autonomia  do 

adolescente  e organizar a sala de modo a promover a interação  e a inclusão, 

elemento com grau de importância  atribuído por dois (2) profissionais da equipe 

pedagógica, sendo um elemento para cada profissional; 8) Nenhum elemento 

pedagógico apresentou grau de importância superior aos demais apresentados para 

esta escala; 9) Dispor de materiais que oportunizem a prática de leitura e escrita, 

elemento pedagógico com grau de importância  atribuído por (1) profissional da 

equipe pedagógica; 10) Nenhum elemento pedagógico apresentou grau de 

importância superior aos demais apresentados para esta escala. 

 

INSTITUIÇÃO B 

Elementos Pedagógicos 
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Planejamento coerente e de acordo com o 
interesse dos educandos 
 

 2         

Métodos de ensino que respeitem os 

conhecimentos prévios dos educandos 

  2        

Atividades que oportunizem o desenvolvimento 

da autonomia do adolescente 

     2     

Relacionamento professor x alunos 1         1 

Capacitação docente    1     1  

Interação família x escola 1      1    
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Conhecer a realidade social da qual os alunos 
advêm  

      1   1 

Participar de cursos e formações que 
colaborem com minha prática educativa  

    1   1   

Dispor de materiais que oportunizem a prática 
de leitura e escrita 

   1    1   

Organizar a sala de modo a promover a 
interação e a inclusão 

    1    1  

Fonte: Pesquisadora (2017) 

A tabela acima, é referente aos elementos pedagógicos e seu grau de 

importância para o processo-ensino aprendizagem do aluno adolescente atribuído 

pelos dois(2) profissionais da equipe pedagógica da instituição B. Na sequência os 

elementos são: 1) Relacionamento professor x alunos e Interação família x escola, 

elementos pedagógicos com grau de importância atribuído por dois (2) profissionais, 

sendo um para cada elemento; 2) Planejamento coerente e de acordo com o 

interesse dos educandos, elemento pedagógico com grau de importância atribuído 

por um (1) profissional; 3) Métodos de ensino que respeitem os conhecimentos 

prévios dos educandos, elemento pedagógico com grau de importância atribuído por 

um (1) profissional; 4) Capacitação docente, elemento pedagógico com grau de 

importância atribuído por um (1) profissional; 5) Participar de cursos e formações que 

colaborem com minha prática educativa, elemento pedagógico com grau de 

importância atribuído por um (1) profissional; 6) Atividades que oportunizem o 

desenvolvimento da autonomia  do adolescente, elemento pedagógico com grau de 

importância atribuído por dois (2) profissionais; 7) Conhecer a realidade social da 

qual os alunos advêm, elemento pedagógico com grau de importância atribuído por 

um (1) profissional; 8) Nenhum elemento pedagógico apresentou grau de 

importância superior aos demais apresentados para esta escala; 9) Nenhum 

elemento pedagógico apresentou grau de importância superior aos demais 

apresentados para esta escala;10) Nenhum elemento pedagógico apresentou grau 

de importância superior aos demais apresentados para esta escala. 
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CAPÍTULO V - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo foram discutidos os resultados obtidos nesta pesquisa, 

considerando os dados coletados através da observação e questionário aplicado aos 

participantes deste estudo, que viabilizaram sobremaneira as discussões que foram 

empreendidas.  

A pesquisadora optou por iniciar a discussão dos resultados obtidos pelos 

professores e equipe pegagógica, considerando os principais indicadores e a 

relevância das informações obtidas através dos instrumentos representados por 

gráficos e grelhas. As opiniões e ações dos sujeitos participantes deste estudo foram 

vinculadas à questão central deste trabalho, que versou sobre a educação inclusiva 

e as práticas e intervenções pedagógicas no atendimento aos alunos adolescentes 

com dislexia nas escolas privadas de Cabo Frio. 

• Quanto às características dos sujeitos investigados 

O estudo contou com a participação de vinte e oito (28) professores, sendo 

quatorze (14) professores da instituição A e quatorze (14) da instituição B. Na 

instituição A, participaram sete (7) professores do sexo masculino e sete (7) do sexo 

feminino. Na instuição B, participaram oito (8) professores do sexo masculino e seis 

(6) professores do sexo feminino.  

A equipe pedagógica foi representada por um (1) pedagogo na função de 

Orientador Educacional e um (1) pedagogo na função de Coordenador em cada 

instituição participante (A e B). Ambos sujeitos da equipe pedagógica são do sexo 

feminino.  

Deste modo, conforme o gráfico de número quatro (4), totalizou-se a 

participação de sete (7) profissonais do sexo masculino e nove (9) do sexo feminino 

na instuição A, oito (8) profissioanais do sexo masculino e oito (8) profissionais do 

sexo feminino na instituição B.  

A respeito da formação dos participantes, constatou-se que na instituição A, 

13% dos profissionais possuem graduação (Lato Sensu), 81% dos profissionais 

possuem Especialização (pós-graduação Lato Sensu) em suas respectivas áreas de 
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atuação e 6% possuem curso de Mestrado (pós-graduação Stricto Sensu).Na 

instituição B, observou-se que 37% dos profissionais possuem graduação (Lato 

Sensu), 44% dos profissionais possuem Especialização (pós-graduação Lato Sensu)  

em suas respectivas áreas de atuação e 19% possuem curso de Mestrado (pós-

graduação Stricto Sensu). Diante destes resultados, observou-se que em ambas 

instituições os participantes possuem formação de nível superior e que a maioria 

apresenta pós-graduação em programas Lato Sensu. 

O tempo de atuação de um profissional em uma instituição é importante, pois 

concede ao mesmo, condições de avaliar a realidade vivida no ambiente 

institucional, podendo assim, formar suas opiniões e pensamentos de forma 

empírica.  

Considerando a relevância desta informação, buscou-se saber o tempo de 

atuação dos participantes de ambas instituições. Analisando os resultados, 

confirmou-se que a maioria dos profissionais da instituição A atuam na mesma faixa 

de tempo, sendo a de um (1) a cinco (5) anos. O profissional de maior tempo na 

instituição atua na faixa de onze (11) a quinze (15) anos. A instituição B apresentou 

profissionais que atuam em todas as faixas de tempo propostas como resposta, ou 

seja, de um (1) a vinte e um (21) anos ou mais. A diferença do número de 

profissionais em relação às faixas de maior tempo de atuação dos profissionais, está 

associada ao fato da instituição B atuar mais tempo no mercado que a instituição A.  

• Quanto à percepção da inclusão 

A inclusão é um dos objetos desta pesquisa, sendo de extrema importância 

saber o que os professores e equipe pedagógica pensam a respeito. Visto tratar-se 

de uma questão subjetiva, as respostas dos professores e da equipe pedagógica, 

foram organizadas e apresentadas por meio de grelha.  

Na grelha da instituição A observou-se que houve concordância e relevância 

na resposta de cinco (5) professores a respeito da inclusão. Estes entenderam que: 

“A inclusão é quando a escola e o professor acolhem o aluno com 
alguma dificuldade de aprendizagem e se propõem a usar de 
metodologias apropriadas para tal aluno”.  (Professores Instituição A) 
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Na instituição B, a resposta que apresentou maior relevância considerando o 

número de professores que compartilharam da mesma percepção, foi a de que a 

inclusão: 

“É um processo de fundamental importância onde TODOS, sem 
exceção, têm a oportunidade de desenvolver suas habilidades e 
competências mesmo face às suas dificuldades”.  (Professores 
Instituição B) 
 

A equipe pedagógica da instituição A concordou ao conceituar a inclusão da 

seguinte maneira: 

“Inclusão é inserir verdadeiramente o ser no ambiente, visando 
desenvolver o que o mesmo tem de melhor, estimulando-o 
efetivamente, incentivando-o em todos os aspectos sendo esses: 
Emocionais e sociais; ou seja, inclusão é lapidar e transformar -lo em 
diamante “. (Equipe Pedagógica Instituição A) 

                                                                         

A equipe pedagógica da instituição B concordou ao conceituar a inclusão 

como: 

“Capacidade de atender a todos indistintamente, incorporando as 
diferenças no contexto da escola. O que exige uma transformação 
nas novas formas de pensar e fazer educação. Uma educação de 
qualidade deve contemplar as necessidades de todos”.                                                     
(Equipe Pedagógica Instituição B) 

 

As respostas dos professores e equipe pedagógica das instituições 

participantes, apresentaram relevantes e diferentes pontos de vista sobre a inclusão, 

sendo o acolhimento e o uso de metodologias inclusivas, os pontos de maior 

relevância apresentados pelos professores da instituição A. Na instituição B, a 

resposta dos professores evidenciou que a inclusão é um processo e ao mesmo 

tempo, a oportunidade face às dificuldades. Nesta mesma perspectiva de análise a 

equipe pedagógica da instituição A, sinalizou como relevante o desenvolver 

considerando o que há de melhor no indivíduo, gerando transformação. Quanto à 

equipe pedagógica da instituição B, os elementos revelantes encontrados na 

resposta apresentada, foi a transformação na forma de pensar e fazer educação. 

Percebeu-se que embora os pontos de vista tenham sido distintos, ambos 

se completam na perspectiva da inclusão segundo a literatura científica apresentada 

e comentada na revisão da literatura deste estudo. 
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A percepção sobre a inclusão, também contribuiu para revelar o ponto de 

vista de cada professor a respeito da instituição em que atua, mensurando em que 

medida a considerava inclusiva. Segundo o resultado da instituição A a maioria dos 

professores considerou que algumas vezes a instituição é inclusiva, enquanto que a 

maioria dos professores da instituição B considerou que muitas vezes a instituição é 

inclusiva. Visto as respostas dos professores de ambas instituições, ficou evidente 

que os professores da instituição A não a consideram inclusiva na mesma medida 

em que os professores da instituição B.  No entanto, nenhum professor utilizou a 

opção de resposta “Nunca”, ou seja, ambas instituições apresentaram características 

e ou ações inclusivas na concepção de seus respectivos professores. 

Na visão da equipe pedagógica das instituições A e B, ficou evidente que a 

metade das duas equipes alegou que muitas vezes consideram a instituição em que 

atuam como sendo inclusiva e a outra metade afirmou que a instituição em que 

atuam, sempre são inclusivas.  

Ainda no contexto da inclusão, somente a equipe pedagógica de cada 

instituição justificou de forma subjetiva através de grelha o motivo pelo qual 

considerou a instituição em trabalha como inclusiva. Para a equipe pedagógica da 

instituição A os participantes diseram que: 

“Na maioria das vezes sim. Procuramos dar a oportunidade para que 
todos os alunos se desenvolvam respeitando as particularidades de 
cada um”. (Equipe Pedagógica Instituição A) 

 

A equipe pedagógica da instituição B, justificou o seu ponto de vista 

afirmando que: 

“Respeitando as diferenças e dando a oportunidade para todos, sem 
qualquer tipo de discriminação, garantindo a todos o direito à 
educação”. (Equipe Pedagógica Instituição B) 
 
 
 
                                                                        

• Quanto à percepção da dislexia  

 

A Dislexia é o segundo objeto desta pesquisa, sendo relevante a discussão 

sobre a compreensão dos professores e equipe pedagógica. O resultado foi 

apresentado de maneira mista, portanto com respostas quantitativas e qualitativas. 
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As respostas obtidas através do instrumento quantitivo, resultou que os 

professores de ambas instituições já ouviram falar de dislexia ainda que em 

diferentes medidas e frequências. As respostas qualitativas demonstraram a 

percepção dos professores e da equipe pedagógica sobre o que é dislexia. 

 Segundo a percepção dos professores da instituição A dislexia: 

“É quando o indivíduo tem dificuldades em compreender símbolos, 
ler, escrever, soletrar, compreender um texto e reconhecer fonemas; 
e quando tudo isso interfere significativamente no desempenho 
escolar ou na vida diária”. (Professores da Instituição A) 

                                                          

Na percepção dos professores da instituição B, a dislexia: 

 

“É uma disfunção cerebral que dificulta a leitura e a percepção do 
aluno trazendo prejuízos caso não seja feito um trabalho e atividades 
que permitam o acesso à compreensão do conteúdoabordado”. 
(Professores da Instituição B), 

 

A concepção da equipe pedagógica sobre a dislexia foi importante para o 

estudo, considerando a relevância do papel que a mesma desenvolve junto aos 

professores no processo da inclusão.  

A equipe pedagógica da instituição A, compreende a dislexia como: 

 

“Difuculdades para associar o símbolo gráfico e as letras ao som que 
eles representam, comprometendo a capacidade de aprender a ler e 
escrever com fluência e de compreender um texto”.                                                                    
(Equipe pedagógica da Instituição A) 

 

Na percepção da equipe pedagógica da instituição B, a dislexia: 

 

“É um distúrbio que causa uma desordem no caminho das 
informações, inibindo o processo de entendimento que interfere na 
escrita também. Vale destacar que os sintomas variam de acordo 
com os diferentes graus do transtorno. A pessoa apresenta 
dificuldade para decodificar, intervindo diretamente que seja 
relacionado à leituira”. (Equipe pedagógica da Instituição A) 

 

O resultado da questão qualitativa revelou que os professores de ambas 

instituções dispõem de um conhecimento sobre o que é dislexia, e embora tenha 
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sido aqui discutida apenas uma resposta apresentada por cada instituição, não 

significa que as demais respostas não tenham sido relevantes. Todas apresentaram 

ao menos uma das características da dislexia segundo o que diz a literatura, 

enquanto que as consideradas de maior relevância apresentaram um conceito 

complexo sobre a dislexia. Quanto à percepção da equipe pedagógica das 

instituições participantes, ficou evidente que não houve discordância com o que 

relataram seus respectivos professores, o que confirma que a dislexia não é um 

assunto desconhecido por nenhum dos sujeitos investigados neste estudo.   

Considerando as possíveis dificuldades enfrentadas por muitos professores 

para trabalhar com a dislexia, buscou-se saber destes profissionais se eles recebem 

ou receberam orientações da equipe pedagógica sobre como trabalhar com alunos 

disléxicos. Os resultados de ambas instituições, mostraram que a maioria dos 

sujeitos investigados disseram que algumas vezes recebem ou receberam 

orientações sobre como trabalhar com o aluno disléxico. No entanto, um dado 

chamou a atenção da pesquisadora. Na instituição A nenhum professor afirmou 

nunca ter recebido orientação por parte de sua equipe pedagógica, ao passo que na 

instituição B, quatro (4) professores afirmaram nunca terem recebido orientação para 

trabalhar com o aluno disléxico.  

Quando questionados sobre o mesmo assunto na visão da equipe pedagógica 

das instituições participantes, observou-se que na instituição A metade (50%) da 

equipe afirmou que algumas vezes orientam seus respectivos professores sobre 

como trabalhar com o aluno disléxico e a outra metade (50%), confirmou que muitas 

vezes orientam seus professores. O resultado da instituição B, evidenciou que 

metade (50%) da equipe pedagógica algumas vezes orientam aos seus respectivos 

professores sobre como trabalhar com o aluno disléxico e a outra metade (50%), 

confirmou que sempre orientam seus respectivos professores. 

Ao analisar as respostas dos professores e de suas respectivas equipes 

pedagógicas, ficou evidente que algumas vezes os professores recebem ou 

receberam orientações sobre como trabalhar com os alunos disléxicos 
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Sobre as dificuldades enfrentadas em sala de aula para trabalhar com a 

dislexia, os professores de ambas instituições as relataram de maneira empírica 

através do instrumento de grelha.  

Segundo a grelha que apresentou as respostas obtidas na instituição A, 

considerou-se relevante a resposta que apresentou maior concordância entre os 

professores: 

“Minha maior dificuldade para trabalhar com aluno disléxico é o 
tempo em sala de aula (que é pouco) e com o cronograma de 
avaliações e conteúdos pré-estabelecidos que precisam ser 
cumpridos”. (Professores da Instituição A)   

      

Segundo os professores da instituição B, houve concordância na seguinete 

dificuldade: 

“Falta de tempo e informação”. (Professores da Instituição B)                                                                        

 

Na realidade vivenciada pelos professores das instituições A e B, evidenciou-

se que a maior dificuldade é o tempo, ou seja, a falta de tempo para desenvolver o 

trabalho de maneira a contemplar os alunos disléxicos. Realidade que implica na 

aprendizagem e nos resultados destes alunos ao longo do ano letivo. 

• Quanto às práticas docentes oferecidas aos alunos adolescentes com 

dislexia 

A prática pedagógica no atendimento ao aluno adolescente com dislexia é 

uma poderosa ferramanta capaz de promover a inclusão seguida de uma 

aprendizagem significativa, pois para este grupo de alunos, não basta a transmissão 

do conhecimento, e sim a maneira como este conhecimento será transmitido. Deste 

modo, foi de fundamental importância discutir os resultados obtidos pelos 

professores e equipes pedagógica das instituições participantes a respeito das 

práticas oferecidas aos alunos adolescentes com dislexia pelas respectivas 

instituições. 

Para iniciar a discussão deste indicador, observou-se que conversar sobre a 

dislexia com as turmas, não é uma prática frequente dos professores. Segundo os 

dados da instituição A a maioria dos professores algumas vezes conversam sobre o 

assunto em sala de aula. Na instuição B, a maioria afirmou que nunca conversou 
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sobre o tema com seus respectivos alunos em sala de aula. Estes resultados podem 

estar associados à insegurança do professor em tratar de um assunto o qual ele não 

domina ou mesmo por orientação da direção que evita a possível exposição do aluno 

disléxico. 

 A importância de atividades em grupo para promover a inclusão e 

aprendizagem, foi um dos temas abordados neste estudo. Ao serem questionados 

sobre a importância desta prática, a maioria dos professores da instituição A e B, 

concordaram ao afirmar que sempre consideraram importante a prática de atividades 

em grupo para promover a inclusão e a aprendizagem.  

Nesta mesma perspectiva, buscou-se saber com que frequência o professor 

organizava a sala de aula para promover a interação. Segundo os resultados obtidos 

pela maioria dos professores das duas instituições participantes, algumas vezes as 

salas de aula são organizadas para a referida finalidade. No entanto, nenhum 

professor de ambas instituições afirmou nunca ter organizado a sala de aula para 

promover a inclusão. 

Os recursos tecnológicos são fortes aliados no processo de aprendizagem 

para o aluno adolescente e principalmente para os disléxicos, pois a tecnologia faz 

parte da realidade destes sujeitos, e utilizá-la em favor da educação, torna a aula 

muito mais interessante para todos. Por tanto, a pesquisadora julgou necessário 

saber dos professores se as instituições em em que atuam, dispunham de recursos 

tecnológicos para a prática de seus respectivos professores. De acordo com os 

resultados obtidos, a maioria dos professores das instituições A e B, afirmaram que 

as respectivas instituições dispõem de recursos tecnológicos para colaborar com as 

suas práticas pedagógicas.  

A existência e disponibilidade de recursos tecnológicos em uma instituição 

não garante a utilização dos mesmos na prática dos professores, e considerando 

este fato, foi perguntado aos professores das instituiçãoes participantes, sobre a 

frequência com que eles utilizam estes recursos em suas práticas pedagógicas. Os 

resultados demonstraram que a maioria dos professores de ambas instituições 

sempre fizeram o uso dos recursos tecnológicos disponíveis em suas práticas 



 

 

176 
 

pedagógicas. Também observou-se que nenhum professor das instituições A e B, 

alegou nunca ter feito uso dos recursos tecnológicos em suas aulas. 

A leitura é uma prática básica e necessária para a apreensão do 

conhecimento, porém a mesma também é um dos maiores desafios enfrentados 

pelos alunos disléxicos. Deste modo buscou-se saber dos professores de ambas 

instituições, a frequência com que solicitam a leitura em voz alta em suas aulas. 

Segundo os professores da instituição A a maioria representada por 71% afirmou 

que muitas vezes solicitaram a leitura em voz alta, no entanto, observou-se que 7% 

dos professores afirmou que nunca solicitou a leitura em voz alta em suas aulas. Na 

instituição B, metade dos professores (50%), afirmou que muitas vezes solicitou a 

leitura em voz alta e 14% dos professores afirmaram que nunca solicitaram a leitura 

em voz alta em suas aulas. 

Cabe ressaltar que os resultados apresentados sobre esta prática em 

especial, visou analisar os extremos dos resultados, ou seja, a maior e a menor 

frequência da prática de leitura em voz alta. Deste modo, constatou-se que em 

ambas as instituições, é frequente o uso desta prática, que deve ser utilizada com 

muita sensibilidade em turmas onde há alunos com dislexia, evitando uma situação 

excludente de modo a evidenciar as fragilidades do aluno. 

O tempo ou a falta do mesmo, foi abordado como uma das maiores 

dificuldades enfrentadas pelos professores para trabalhar com os alunos 

adolescentes com dislexia. Considerando esta realidade, a pesquisadora buscou 

saber de cada professor, se os mesmos disponibilizam tempo necessário para que 

os alunos realizem seu trabalho de acordo com seu ritmo e interesse. Os resultados 

foram bem diferentes de uma instituição para outra no que se refere à frequência 

com que esta prática ocorre, porém todos afirmaram que disponibilizam o tempo 

necessário aos seus alunos, considerando as limitações de cada um.  

A retomada de conteúdos é uma prática necessária para o aluno disléxico. 

Considerando a questão da dificuldade de memorização, é fundamental que os 

professores façam uma breve retormada do conteúdo trabalhado na aula anterior, 

antes de introduzir um novo. Considerando este fato relevante, perguntou-se aos 
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professores de ambas instituições sobre a frequência com a qual eles retomam os 

conteúdos da aula anterior em suas respectivas aulas.  

Mediante os resultados apresentados no capítulo anterior, constatou-se que 

os professores de ambas instituições, muitas vezes retomam os conteúdos em suas 

aulas, ou seja, com a mesma frequência. Observou-se também que nenhum 

professor das instituições participantes alegou nunca retormar os conteúdos da aula 

anterior.  

Perecebeu-se que ambas instituições não privam seus alunos disléxicos da 

revisão dos conteúdos trabalhados na aula anterior, embora a frequência 

recomendada pela literatura científica seja de sempre retomar os conteúdos para 

que o aluno consiga fazer as devidas associações com o novo conhecimento. 

As avaliações para o aluno disléxico devem ser pensadas e elaboradas de 

modo que o aluno consiga externar o seu conhecimento. Considerando as 

dificuldades de leitura, escrita e interpretação de longos textos, indagou-se dos 

professores participantes, se as avaliações nas instituições em que atuam, são 

diferenciados para os alunos disléxicos. Os resultados deste questionamento 

revelaram que na instituição A os instrumentos avaliativos sempre são difrenciados 

para os alunos disléxicos, e na instituição B, algumas vezes as avaliações são 

diferenciadas.  

Os professores também relataram de maneira subjetiva os tipos de avaliações 

utilizadas por eles para avaliar o conhecimento de seus respectivos alunos com 

dislexia. 

Os professores da instituição A, concordaram ao descrever as avaliações 

aplicadas aos alunos disléxicos: 

“Abordagens com imagens e questões orais”.                                                                 
(Professores da Instituição A)  
 
“A avaliação é simplificada, e quando não é, tem um tempo maior 
para fazer e tem minha ajuda durante a avaliação”. (Professores da 
Instituição A)  
 

Segundo os professores da instituição B, as avaliações dos alunos disléxicos 

ocorrem da seguinte maneira: 



 

 

178 
 

 

“Prova oral partindo dos pontos específicos”. (Professores da 
Instituição B)  

 
“Leitura e informações sobre as questões”. (Professores da 
Instituição B)  
 

Este mesmo assunto foi abordado com as equipes pedagógica de cada 

instituição participante. Segundo a equipe pedagógica da instituição A as avaliações 

são aplicadas com as seguintes características: 

 
“Leitor para o momento das avaliações, ambiente tranquilo, provas 
com questões objetivas”. (Equipe pedagógica da instituição A) 
 

De acordo com a equipe pedagógica da instituição B, as avaliações são 

aplicadas com as seguintes características: 

 

“Leitura da prova com o aluno, certificando-se de que o aluno 
compreendeu as questões, oferecendo-lhe assitência frequente”. 
(Equipe pedagógica da instituição B) 

 

Segundo as práticas apresentadas no processo avaliativo aos alunos 

adolescentes com dislexia, ficou evidente que ambas instituições contemplam seus 

respectivos alunos com avaliações adaptadas, oportunizando o sucesso escolar e 

consequentemente a autoestima. 

A autonomia de um aluno disléxico pode ser desenvolvida a partir de situações 

através de práticas que oportunizem este desenvolvimento. Neste sentido, a 

pesquisadora buscou saber com que frequência os professores oportunizavam 

situações de aprendizagens em que os alunos tivessem a oportunidade de 

desenvolver a sua autonomia e construir a sua identidade. Os resultados obtidos, 

revelaram que na instituição A a maioria dos professores disseram que muitas vezes 

oportunizam situações de aprendizagens dando a oportunidade aos seus alunos de 

desenvolver sua autonomia e construir sua identidade. Na instituição B observou-se 

que a maioria dos professores participantes disseram que sempre oportunizam 

situações de aprendizagens em que os alunos tenham a oportunidade de 

desenvolver sua autonomia e construir sua identidade.  

Alguns entraves que dificultam o processo de construção do conhecimento e 

aprendizado do aluno adolescente com dislexia foram apresentados aos professores 
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e equipe pedagógica de cada instituição participante, para que eles pudessem 

identificar e sinalizar os principais entraves de acordo com a realidade escolar vivida 

por cada profissional.  

Os resultados obtidos apontaram que os professores das instituições A 

sinalizaram como principais entraves as metodologias que não respeitam as 

particularidades dos sujeitos e a supervalorização de resultados quantitativos.  Os 

professores da instituição B consideraram como principais entraves a falta de tempo 

devido a rotina fixa e estabelecida e a falta de informações necessárias quanto ao 

tema dislexia.  

A equipe pedagógica da instituição A e da instituição B, consideraram como 

principais entraves professores que demonstram resistência, porque acreditam ser 

necessária uma rígida estrutura e moldes para a construção da leitura e escrita e a 

pressão para que o material didático seja preenchido rapidamente. 

Os resultados apresentados pelos professores das instituiçãoes A e B, 

revelaram entraves distintos considerando a realidade vivida em cada instituição. 

Entretanto, os resultados apresentados pela equipe pedagógica das instituições A e 

B, foram os mesmos. Segundo a realidade vivencida por cada equipe em suas 

respectivas instituições.  

Os elementos pedagógicos que contribuem para o ensino- aprendizagem dos 

alunos adolescentes com dislexia foram ordenados de acordo com grau de 

importância dado a cada um deles segundo a percepção de cada professor das 

instituições participantes. Visto que foram apresentados dez elementos (10) 

pedagógicos, foi proposto aos participantes que os ordenassem de um (1) a dez (10), 

sendo o número 1 de maior importância. Deste modo, evidenciou-se que o elemento 

de maior importância para o ensino-aprendizagem apontado pelos professores de 

ambas instituições, foi a capacitação docente. 

Na concepção da equipe pedagógica da instituição A, observou-se que o 

elemento de maior importância foi a capacitação docente. Os profissionais da equipe 

pedagógica da instituição B, apontaram o relacionamento professor alunos como 

elemento de maior importância no processo ensino aprendizagem do aluno 

adolescente com dislexia.  
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Avaliar a prática pedagógica do professor é função da equipe pedagógica, 

deste modo buscou-se saber com que frequência as práticas pedagógicas utilizadas 

pelos professores eram avaliadas. Segundo os resultados obtidos, metade da equipe 

pedagógica da instituição A, afirmou que muitas vezes as práticas dos professores 

são avaliadas e a outra metade afirmou que sempre avaliam as práticas pedagógicas 

dos professores. Na instituição B, metade da equipe pedagógica afirmou que 

algumas vezes as práticas dos professores são avalidas e a outra metade afirmou 

que sempre avaliam as práticas dos professores. 

Considerando o fato de que cada equipe pedagógica foi composta por dois 

profissionais, percebeu-se que houve divergência no que se refere à referida prática 

tanto na instituição A como na instituição B.  

A interferência da equipe pedagógica na prática do professor muitas vezes é 

necessária para nortear o profissional, possibilitando ao mesmo a oportunidade de 

refletir sobre suas práticas e de recomeçar sempre que necessário. Deste modo, 

constatou-se que os profissonais da instituição A, afirmaram que interferem na 

prática de seus professores diante de situações específicas como: 

“Nas orientações quanto aos alunos que necessitam de adaptação 
curricular, na aplicação de uma prova diferenciada, nas sugestões 
de atividades para trabalhar com o aluno incluso”. (Equipe 
pedagógica da Instituição A) 
 

A equipe pedagógica da instituição B, confirmou que interfere na prática dos 

professores: 

“Basicamente na orientação por avaliações diferenciadas com tempo 
e acompanhamento docente, tais como leitura da prova”.                                                               
(Equipe pedagógica da Instituição B) 

                                     

Considerando as respostas apresentadas por ambas equipes, entendeu-se 

que as interferências ocorrem principalmente no processo avaliativo dos alunos 

adolescentes com dislexia.  

Os resultados apresentados neste tópico do capítulo cinco, evidenciou os 

resultados associados aos principais indicadores deste estudo. 
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Buscou-se também interpretar os resultados da pesquisa baseando-se na 

perspectiva dos objetivos específicos deste estudo, considerando a literatura 

científica e a percepção empírica da pesquisadora.  

• Primeiro Objetivo Específico: Descrever a percepção dos pedagogos, 

coordenadores e professores sobre a inclusão e em que medida as escolas 

privadas do Município de Cabo Frio são consideradas inclusivas. 

Em atenção ao referido objetivo, constatou-se por meio da análise dos 

resultados, que houve concordância na percepção dos sujeitos participantes a 

respeito da inclusão. Embora tenham se posicionado de maneira subjetiva, utilizando 

diferentes vocábulos, todos descreveram os princípios básicos da inclusão, ficando 

evidente que todos dispunham de uma percepção que dialoga com a literatura 

científica. Segundo Mantoan e Prieto (2006, p. 40):  

 
“O objetivo na inclusão escolar é tornar reconhecida e valorizada a 
diversidade como condição humana favorecedora de aprendizagem. 
Nesse caso, as limitações dos sujeitos devem ser consideradas 
apenas como uma informação sobre eles, que, assim, não pode ser 
desprezada na elaboração dos planejamentos de ensino. A ênfase 
deve recair sobre a identificação de suas possibilidades, culminando 
com a construção de alternativas para garantir condições favoráveis 
à sua autonomia escolar e social, enfim, para que se tornem 
cidadãos de iguais direitos”. 

 

A medida em que os pedagogos, coordenadores e professores consideraram 

as instituições em que atuam como inclusivas, foi uma das questões que buscou 

atender ao referido objetivo. Os resultados obtidos revelaram que todos os sujeitos 

participantes consideram em medidas diferentes, porém relevantes, as respectivas 

instituições inclusivas. Avaliar o perfil de uma escola inclusiva, exige do profissional 

conhecimento básico das ações que esta deve desenvolver, deste modo, acredita-

se que os resultados obtidos para atender este objetivo, tenham sido inteiramente 

empíricos.  

 

• Segundo Objetivo Específico: Apresentar o domínio dos pedagogos, 

coordenadores e professores quanto aos conceitos, significados e influências 

da dislexia no processo de aprendizagem em sala de aula. 
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Para atender ao referido objetivo específico buscou-se investigar se os 

professores das instituições participantes, já ouviram falar sobre a dislexia, dados 

estes que foram mensurados através de gráfico, sendo constatado que a maioria dos 

professores de ambas instituições participantes, muitas vezes ouviram falar sobre a 

dislexia. 

Quanto ao domínino do conceito da dislexia, a investigadora buscou atender 

ao objetivo, utilizando o instrumento de grelha para que cada profissional na pessoa 

dos professores e equipe pedagógica, relatassem com suas palavras o que entedem 

por dislexia e a influência dela no processo de aprendizagem em sala de aula.  

Os resultados obtidos evidenciaram que a maioria dos profissionais das 

instituições participantes possuem o domínio sobre os conceitos básicos da dislexia 

e suas implicações para o processo de aprendizagem do aluno adoslecente com 

dislexia em sala de aula, no entanto, não foram consideradas suficientes visto que a 

maioria das respostas visou somente a dificuldade da leitura e da escrita. 

Segundo Cunha (2015, p.110): 

“A dislexia como um transtorno neurobiológico, presente em 
aproximadamente 10% da população mundial, é caracterizada pela 
dificuldade do indivíduo em decodificar símbolos, ler, escrever, 
soletrar, compreender um texto, reconhecer fonemas, exercer 
tarefas relacionadas à coordenação motora, mas também pelo hábito 
de trocar, inverter, omitir, atender comandos e instruções e 
acrescentar ou retirar letras ou palavras ao escrever”.  
 

A dislexia é um transtorno que apresenta comorbidades e através delas, 

dificuldades que não estão condicionadas somente à leitura e à escrita (conforme 

quadro de dificuldades dos disléxicos na Revisão da Literatura). Ou seja, é 

importante que o profissional da educação aprofunde o seu conhecimento sobre a 

dislexia para que tenha condições de atender o aluno disléxico contemplando as 

diversas dificuldades que este aluno pode apresentar. Portanto, é importante 

considerar todos os aspectos que podem afetar o processo de aprendizagem do 

aluno com dislexia. 

De acordo com a British Dyslexia Association a dislexia é: 

“Uma combinação de capacidades e dificuldades que afetam o 
processo de aprendizagem em uma ou mais das áreas de leitura, 
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ortografia e escrita. Fraquezas concomitantes podem ser 
identificadas nas áreas de processamento da velocidade, memória 
de curto prazo, sequencialização, percepção auditiva e/ou visual, 
linguagem falada e habilidades motoras. Ela está particularmente 
relacionada ao domínio e uso da linguagem escrita, o que pode 
incluir notação alfabética, numérica e musical”. (PEER, in FARRELL, 
2008, p.29) 

 

O domínio sobre o conceito, significado e a influência da dislexia na vida dos 

alunos adolescentes é de fundamental importância, porque é justamente nesta fase 

da vida do indivíduo que as suas fragilidades se tornam mais evidentes, 

possibilitando deste modo, o fracasso escolar quando as práticas pedagógicas não 

contemplam as necessidades destes indivíduos.  

Considerou-se importante relatar que embora um (1) professor da instituição 

A e quatro (4) professores da instituição B, disseram nunca ter trabalhado com 

alunos disléxicos em suas respectivas instituições, evidenciou-se que a maioria dos 

professores participantes já trabalharam com alunos adolescentes disléxicos nas 

respectivas instituições de atuação.  

• Terceiro Objetivo Específico: Identificar como e em que medida as práticas e 

intervenções pedagógicas são utilizadas pelos pedagogos, coordenadores e 

professores no atendimento aos alunos adolescentes com dislexia nas escolas 

privadas do Município de Cabo Frio. 

O terceiro objetivo buscou investigar como e em que medida as práticas e 

intervenções pedagógicas são oferecidas aos alunos adolescentes com dislexia. 

Para a pesquisadora, não bastava saber se os profissionais dominavam o conceito 

sobre o transtorno, mas como e em que medida utilizavam práticas que atendessem 

às necessidades destes alunos. Deste modo, buscou-se saber da equipe 

pedagógica das instituições participantes, em que medida os professores recebem 

capacitação para atender aos alunos com necessidades especiais. Segundo todos 

profissionais da instituição A, algumas vezes os professores recebem capacitação. 

A equipe pedagógica da instituição B demonstrou fragilidade na informação, uma 

vez que metade da equipe afirmou que os professores nunca recebem capacitação 

e a outra metade revelou que os professores sempre recebem orientação para 

atender aos alunos com necessidades especiais. Também constatou-se que a 
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equipe pedagógica de cada instituição afirmou que interfere na prática de seus 

respectivos professores principalmente na elaboração e aplicação das avaliações. 

Ao observar o resultado dos professores participantes sobre a frequência com 

que recebem orientações da equipe pedagógica para trabalhar com alunos 

disléxicos, constatou-se a concordância da maioria dos professores de ambas 

instituições ao afirmar que algumas vezes recebem orientações de suas respectivas 

equipes pedagógica para o atendimento ao aluno disléxico. 

É importante reforçar o papel fundamental da equipe pedagógica no processo 

da inclusão através de reuniões e orientações que contribuam na prática dos 

professores. A respeito disto, Schön (1992) destaca a importância da reflexão sobre 

a ação, aspecto da prática docente, como subsídio para ampliação do conhecimento 

sobre seu trabalho, da capacidade de entender as situações e possibilidades da 

prática, resolvendo conflitos e superando limites. 

O diálogo sobre a dislexia em sala de aula, foi uma prática questionada aos 

professores participantes. O resultado obtido através dos instrumentos utilizados, 

revelou que na instituição A o diálogo sobre a dislexia ocorre com maior frequência 

que na instuição B. Considerou-se relevante o questionamento visto que a ausência 

de informação sobre o assunto, muitas vezes é o fator motivador de situações 

excludentes. Deste modo, falar sobre a dislexia em sala de aula com o compromisso 

de informar, pode não só evitar a exclusão como proporcionar aos não inclusos, a 

oportunidade de melhor entender o outro.  

A importância da prática de atividades em grupo para promover a inclusão e 

a aprendizagem foi um dos temas que apresentou concordância entre os professores 

de ambas instituições. A maioria dos professores afirmaram que sempre 

consideraram importante a prática de atividades em grupo para promover a inclusão 

e a aprendizagem. É através desta prática que o professor tem a oportunidade de 

trabalhar a Zona de Desenvolvimento Proximal, desenvolvida por Vygotsky, 

possibilitando deste modo, a interação entre os sujeitos considerando a distância 

entre o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial. 

A disponibilidade de recursos tecnólogicos e a frequência com que são 

utilizados pelos professores participantes deste estudo, foi evidenciado nos 
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resultados obtidos. Segundo os instrumentos utilizados, as instituições participantes 

dispõem de recursos tecnólogicos que contribuem para a prática do professor. Este 

mesmo instrumento, constatou que todos os professores fazem uso de recursos 

tecnológicos em suas práticas, ainda que distintas frequências.  

Considerando a dificuldade de escrita, memorização e interpretação de 

conteúdos, os recursos tecnológicos contribuem para o aprendizado do aluno 

adolescente com dislexia contemplando outras habilidades deste aluno através de 

imagens, áudios, vídeos e filmes. Segundo a “Cartilha da Inclusão Escolar: inclusão 

baseada em evidências científicas” (2014): 

“O professor deve utilizar elementos visuais (figuras, gráficos, 
vídeos, etc) e táteis (construção de maquetes, experiências em 
laboratórios, etc), para que a entrada das informações possa ser 
beneficiada por outras vias sensoriais”. 

 

A leitura em voz alta é uma prática que se não for bem conduzida pelo 

professor, pode se tornar uma ação excludente aumentando ainda mais a barreira 

da inclusão e da aprendizagem. O aluno com dislexia possui muita dificuldade na 

leitura, deste modo ler em voz alta pode ser uma prática muito perigosa. Segundo 

os resultados obtidos, a maioriados dos professores das duas instituições 

participantes, afirmaram que muitas vezes solicitam a leitura em voz alta. Não coube 

neste estudo envestigar se a leitura é imposta a todos os alunos, pois a imposição 

da leituta em voz alta ao aluno adolescente com dislexia não é uma prática 

recomendada pela literatura científica.  

O tempo pode ser um grande aliado ou complicador na prática de um 

professor e no processo de aprendizagem de alunos com dislexia. Face a tantos 

conteúdos e prazos a serem cumpridos, fica cada vez mais desafiador tornar a 

inclusão e aprendizagem significativa. Neste contexto, para atender ao terceiro 

objetivo deste estudo, buscou-se saber se os professores dispunham de tempo 

necessário para que seus respectivos alunos pudessem desenvolver seus trabalhos 

considerando seu ritmo e interesse. Ficou evidente que em ambas instituições, 

muitas vezes os professores disponibilizam tempo para que seus respectivos alunos 

realizem suas atividades.  
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É importante considerar que cada indivíduo assimila as informações de 

modo e em tempo distinto, requerendo do professor um planejamento que contemple 

estas características. 

A retomada de conteúdos também é uma prática que muitas vezes está 

associada ao tempo, entretanto, uma prática de extrema importância no processo de 

aprendizagem do aluno disléxico. Segundo os resultados, a retomada de conteúdo 

da aula anterior, muitas vezes ocorre em ambas as instituições participantes. 

Informação constatada no capítulo 4. 

Assim como a retormada de conteúdos, a avaliação do aluno disléxico deve 

ser realizada considerando suas limitações. Segundo a Associação Brasileira de 

Dislexia, a avaliação deve ser personalizada com recursos gráficos que susbstituam 

textos longos, facilitando a compreensão dos enunciados sem necessariamente 

comprometer o conteúdo. Disponibilizar tempo suficiente para este aluno 

considerando a dificuldade de orientação e mapeamento espacial. 

De acordo com a análise dos resultados, constatou-se que ambas 

instituições aplicam avaliações diferenciadas aos alunos adolescentes com dislexia, 

atendendo o que propõe Pacheco (p.15) ao afirmar que: “As práticas pedagógicas 

em uma escola inclusiva precisam refletir uma abordagem diversificada, flexível e 

colaborativa”.  

Oportunizar aos alunos situações de aprendizagem que os possibilitem 

desenvolver a autonomia e construir sua identidade, é sem dúvida uma das práticas 

relevantes no atendimento ao aluno adolescente com dislexia. Estudos comprovam 

que a dislexia não compromete a inteligência do indivíduo, e que muitos disléxicos 

se tornaram conhecidos no mundo por suas diferentes habilidades.  

Segundo Cunha (2011, p112): 

“Alunos disléxicos são aqueles que possuem dificuldades de leitura 
e escrita. Não são capazes de ler ou escrever com a mesma 
facilidade que seus colegas da mesma idade, embora possuam 
inteligência compatível com o seu desenvolvimento”.  

 

Esta observação visou fundamentar a necessidade de saber com que 

frequência os professores oportunizam situações de aprendizagem para que seus 
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respectivos alunos tenham a oportunidade de desenvolver a sua autonomia e 

construir sua identidade. Segundo análise dos resultados, a maioria dos professores 

das instituições concedem aos seus alunos esta oportunidade.  

A falta de tempo devido à rotina fixa e estabelecida e metodologias que não 

respeitam as particularidades dos sujeitos, foram os principais entraves definidos 

pelos professores de ambas instituições participantes que dificultam o processo de 

construção do conhecimento e aprendizado do aluno adolescente com dislexia, 

entretanto, houve concordância entre pedagogos e coordenadores de ambas 

instituções ao definir como principal entrave professores que demonstram resistência 

porque acreditam ser necessária uma rígida estrutura e moldes para a construção 

de leitura escrita.    

A capacitação docente e o relacionamento professor aluno foram os 

elementos pedagógicos considerados de maior importância pelos professores e 

equipe pedagógia de ambas instituições participantes para o processo de ensino 

aprendizagem do aluno adolescente com dislexia.        

Esses resultados concordam com o que afirma Nóvoa (1995, p. 25): 

“A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 
conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de 
reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção 
permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante 
investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência [...]. 
Práticas de formação que tomem como referência as dimensões 
colectivas contribuem para a emancipação profissional e para a 
consolidação de uma profissão que é autônoma na produção dos 
seus saberes e dos seus valores”. 

 

• Quarto Objetivo Específico: Comparar os procedimentos pedagógicos das 

instituições de ensino delimitadas no estudo quanto às práticas e intervenções 

pedagógicas oferecidas aos alunos adolescentes com dislexia. 

Buscando atender ao referido objetivo, a pesquisadora comparou os 

resultados e a análise dos principais indicadores, apresentando os instrumentos de 

forma simultanea seguido de suas respectivas análises. Descreveu modos e 

medidas em que cada instituição atendeu aos questionamentos propostos pelo 

questionário aplicado aos sujeitos participantes.  
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CAPÍTULO VI - CONCLUSÃO 

O objetivo deste estudo baseou-se em analisar a compreensão dos 

pedagogos, coordenadores e professores sobre a inclusão e a dislexia nas escolas 

privadas do Município de Cabo Frio – Rio de Janeiro, em que ponto e em que medida 

as práticas e intervenções pedagógicas, legitimadas pela literatura científica 

pertinente, são trabalhadas e aplicadas aos alunos adolescentes com dislexia no 

processo de desenvolvimento e aprendizagem. 

A respeito da percepção dos pedagogos, coordenadores e professores 

sobre a inclusão e em que medida as instituições se consideram inclusivas, conclui-

se que incluir não é apenas lutar pelas causas das pessoas com necessidades 

especiais. Em verdade, trata-se de uma busca incansável por oportunidades nos 

mais diversos âmbitos e de possibilitar a participação plena do sujeito incluso na vida 

em sociedade.  

As instituições participantes deste estudo apresentaram perfil inclusivo por 

meio de suas respectivas práticas e intervenções pedagógicas utilizadas no 

atendimento aos alunos adolescentes com dislexia, cuja prioridade é proporcionar 

aos seus alunos, condições de aprendizagem considerando as limitações de cada 

sujeito. Faz-se necessário considerar que a construção de uma sociedade inclusiva 

implica na quebra de muitos paradigmas, sendo fundamental o papel das instituições 

de ensino neste processo através de práticas e intervenções pedagógicas que de 

fato promovam a inclusão.  

A respeito da dislexia, entende-se que embora não seja considerada uma 

doença, trata-se de um transtorno específico da aprendizagem, que necessita dos 

profissionais da educação, o domínio quanto aos seus conceitos, significados e 

influências para que as ações e intervenções pedagógicas oferecidas aos seus 

respectivos alunos, sejam de fato relevantes e que apresentem resultados 

satisfatórios no processo de aprendizagem em sala de aula. 

A maioria dos profissionais participantes, apresentou domínio sobre a 

dislexia, seus significados e influências no processo de aprendizagem em sala de 

aula, ainda que em diferentes níveis de conhecimento. Embora a prática da inclusão 

ainda seja um grande desafio, os sujeitos participantes deste estudo, contribuiram 
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de forma empírica, considerando as orientações recebidas de suas respectivas 

instituições. 

Conforme apresentado pela revisão da literatura no tópico 2.5, a 

adolescência é uma fase natural da vida marcada pelas transformações biológicas e 

comportamentais. É a fase que exige da família e escola, estratégias que minimizem 

os conflitos característicos. Deste modo, entende-se que a inclusão do aluno 

adolescente com dislexia, exige dos profissionais da educação, a percepção da 

importância de ações que promovam a inclusão deste grupo de sujeitos. Faz-se 

necessário que as instituições rompam paradigmas e compreendam a necessidade 

do fazer diferente para obter resultados também diferentes. Atender ao aluno 

adolescente com dislexia é a oportunidade de se redescubrir como profissional 

abraçando os desafios propostos através de práticas estratégicas que resultem na 

aprendizagem deste aluno. 

As práticas e as intervenções pedagógicas utilizadas pelos professores 

participantes deste estudo, concordam com o que propõe a literatura científica a 

respeito da inclusão e também do aluno com dislexia. Constatou-se que as 

intervenções ocorrem sempre que os profissionais julgam ser necessárias.  

Quanto ao suporte oferecido pelas equipes pedagógicas aos seus 

respectivos professores, conclui-se que o mesmo não foi suficiente devido aos 

principais entraves destacados pelos próprios professores, que dificultam o processo 

de construção do conhecimento e aprendizado do aluno adolescente com dislexia. 

Segundo os resultados, a falta de tempo, devido à rotina fixa e estabelecida e 

metodologias que não respeitam as particularidades dos sujeitos, são os principais 

entraves que impedem ações que atendam aos professores nas suas respectivas 

práticas. Entretanto, do ponto de vista dos pedagogos e coordenadores das 

instituições participantes, o principal entrave são os professores que demonstram 

resistência, porque acreditam ser necessária uma rígida estrutura e moldes para o 

processo de ensino-aprendizagem ao aluno adolescente com dislexia. Este 

resultado evidencia a importância e necessidade de reuniões pedagógicas com 

orientações específicas aos professores de modo que estes sintam-se capazes de 

atender aos seus respectivos alunos inclusos com mais segurança e dialogando com 
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a equipe pedagógica, rompendo assim, com os entraves que muitas vezes fragilizam 

o traballho em equipe. 

As instituições participantes disponibilizam recursos tecnológicos para as 

práticas de seus respectivos docentes e os mesmos também os utilizam para o 

atendimento aos seus respectivos alunos, pois entendem que a tecnologia pode ser 

uma forte aliada para trabalhar com os adolescentes disléxicos, considerando a 

complexidade das informações e potencial que estas possuem para o alcance dos 

objetivos propostos. 

A prática da leitura em voz alta foi uma das práticas que apresentou 

resultado preocupante considerando ser a dislexia, um transtorno que compromete 

a capacidade de leitura, escrita e interpretação, além de se tratar de alunos 

adolescentes, em que suas fragilidades emocionais se tornam mais evidentes 

podendo aumentar as barreiras da interação e inclusão. Cabe ressaltar que a referida 

prática não deve ser imposta e sim proposta considerando as limitações de todos os 

envolvidos e os riscos que a mesma oferece.  

A questão do tempo ou a falta do mesmo, surgiu mais uma vez como um 

fator complicador no processo da aprendizagem do aluno adolescente com dislexia 

e consequentemente da inclusão, ao considerar que o aluno disléxico possui um 

ritmo de aprendizagem diferente aos demais, sendo necessário a disponibilidade de 

maior tempo para a realização das tarefas.  

O estudo permitiu compreender que as práticas e intervenções pedagógicas 

adequadas, uma vez aplicadas, resultam em oportunidades de aprendizagens em 

que os alunos possam desenvolver sua autonomia e construir sua identidade. 

Trabalhar a questão da autonomia e identidade com o aluno adolescente disléxico 

pode ser surpreendente, pois a dislexia não é um transtorno que compromete a 

inteligência do indivíduo, trata-se na verdade de modos diferentes de se aprender. 

No tocante às avaliações dos alunos adolescentes com dislexia, ambas 

instituições participantes oferecem aos seus respectivos alunos, avaliações 

diferenciadas respeitando as necessidades considerando as práticas propostas pela 

literatura científica sem fragmentar os conteúdos trabalhados.  
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Na avaliação dos pedagogos, coordenadores e professores das instituições 

participantes, alguns elementos pedagógicos são muito importantes e 

indispensáveis para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos adolescentes 

com dislexia. O elemento de maior importância apontado pelos participantes foi a 

capacitação docente, o que evidencia e reforça a importância de capacitações 

através dos encontros pedagógicos nas respectivas instituições. 

Diante do exposto neste capítulo, pode-se concluir que os resultados obtidos 

através da pesquisa de campo, evidencia que as instituições participantes através 

dos pedagogos, coordenadores e professores, atendem aos seus respectivos alunos 

adolescentes com dislexia, segundo as práticas legitimadas pela literatura científica 

pertinente. Conclui-se que apesar da necessidade de ajustes a serem realizados 

entre equipes pedagógica e professores, ambas instituições oferecem práticas e 

intervenções pedagógicas para o processo de inclusão, desenvolvimento e 

aprendizagem do aluno adolescente com dislexia nas escolas privadas participantes 

desta pesquisa 

6.1 RECOMENDAÇÕES 

Ao término desta investigação científica, em função das evidências aqui 

destacadas, discutidas e esclarecidas, recomenda-se aos pedagogos na função de 

coordenadores e pedagogos na função de orientadores educacional, que dialoguem 

com seus respectivos gestores para proporcionar aos seus respectivos professores, 

reuniões pedagógicas para análise e discussão das práticas utilizadas  e resultados 

obtidos, assim como palestras e oficinas para a capacitação docente com 

profissionais que possam contribuir de forma sistêmica na prática de seus 

respectivos professores, minimizando assim a resistência destes profissionais 

quanto à inclusão conforme comentado no corpo do estudo. A recomendação visa 

ações da equipe pedagógica das referidas instituições, que terá condições de incluir 

com resultados reais de aprendizagem de seus respectivos alunos. 

Aos professores das instituições participantes, recomenda-se desenvolver a 

proatividade através de leituras sobre as dificuldades de seus respectivos alunos, de 

modo a ampliar o seu conhecimento e aplicá-los em suas práticas. Recomenda-se 

buscar constante apoio junto às respectivas equipes pedagógica com orientações 
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necessárias para suas práticas e a troca de conhecimento e resultados de suas 

práticas com outros professores da mesma instituição. O professor bem informado 

sobre a realidade de seus alunos é capaz de alcançar resultados extraordinários de 

cunho quantitativo e principalmente qualitativo, tornando-se uma referência para 

seus alunos e proporcionando aos mesmos a oportunidade de se sentirem 

importantes e capazes.  

A pesquisadora também recomenda adesão deste estudo como parceria 

científica aos órgãos especializados em transtornos de aprendizagem de modo a 

contribuir com os profissionais que trabalham na busca de estratégias para o 

atendimento aos alunos com dislexia e às instituições de ensino.  

Recomenda-se que a investigação quanto às práticas e intervenções 

pedagógicas utilizadas no atendimento ao aluno com dislexia, alcance o Ensino 

Superior considerando o Decreto de n° 7.611/2011 em seu art. 1º, inciso I, que 

assegura ao cidadão, a garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os 

níveis, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades. 
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APÊNDICE A - AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

 

UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY 

                                    TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA 

         DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM CIÊNCIA DA EDUCAÇÃO. 

 

 Srº (a) Diretor (a),  

Apresento o meu projeto de pesquisa de Mestrado intitulado: EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA: PRÁTICAS E INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS DE ATENDIMENTO 

AO ALUNO ADOLESCENTE COM DISLEXIA, que propõe analisar as práticas e 

intervenções pedagógicas no atendimento aos alunos adolescentes com 

dislexia em suas aprendizagens.  Ao final da investigação espera-se contrapor 

com a teoria pesquisada os dados qualitativos e quantitativos, os quais serão 

coletados através de um instrumento de pesquisa, em forma de questionário semi-

estruturado, que será aplicado ao Pedagogo(a), Coordenador(a) e aos professores 

do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Tanto a abordagem aos sujeitos, quanto 

o tratamento e utilização dos dados coletados, ocorrerão conforme as orientações 

contidas na resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisas 

com seres humanos. 

Nenhuma informação será utilizada em prejuízo desta instituição e/ou das pessoas 

envolvidas, inclusive na forma de danos à estima, prestígio e/ou prejuízo financeiro. 

Além disso, durante e depois da pesquisa será garantido, a todos os sujeitos, o 

anonimato das informações. Desta forma, solicito a sua autorização para dar início 

à aplicação dos instrumentos de investigação juntos aos sujeitos da pesquisa. 

                                                                           Cabo Frio, ___ de junho de __2016 

 

_________________________                        ____________________________                  
               Diretora                                                        Pesquisador Responsável 
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APÊNDICE B - PLATAFORMA BRASIL 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos o (a) Sr (a)______________________________________________ 

para participar da Pesquisa EDUCAÇÃO INCLUSIVA: PRÁTICAS E 

INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS 

ADOLESCENTES COM DISLEXIA, sob a responsabilidade do pesquisador TÂNIA 

REGINA ACÁCIO DE ALMEIDA SOUZA, acadêmica do curso de Mestrado em 

Ciências da Educação – Universidad Columbia – PY,  a qual pretende analisar as 

práticas e intervenções pedagógicas utilizadas no atendimento aos  alunos 

adolescentes com dislexia. Sua participação é voluntária e se dará por meio de 

dados coletados através de um instrumento de pesquisa, em forma de questionário 

semi-estruturado, que será aplicado ao Pedagogo(a), ao Coordenador(a) e aos 

Professores do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Os riscos decorrentes de sua 

participação na pesquisa são: Possível desconforto ou constrangimento para 

responder ao questionário e externar possíveis dúvidas e dificuldades pertinentes ao 

tema apresentado. A pesquisa se justifica pela importância de colaborar com 

opiniões sobre o tema e contribuir para o alcance do objetivo geral, sendo garantido 

total anonimato e privacidade com respeito aos dados fornecidos. 

Se depois de consentir em sua participação o Sr (a) desistir de continuar 

participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer 

fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo 

e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e 

também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão 

analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada 

em sigilo. Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com 

o pesquisador através dos contatos: (22) 998345234 ou (22) 992749461. 

 Consentimento Pós–Informação  

Eu, ___________________________________________________________, fui 

informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha 
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colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, 

sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este documento 

é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, 

ficando uma via com cada um de nós.  

 

                                                                      Cabo Frio_____, __________de 2016 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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APÊNDICE D - TERMOS DE VALIDAÇÃO DE COLETA DE DADOS 
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APÊNDICE E - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY 

    DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM CIÊNCIA DA EDUCAÇÃO. 
QUESTIONÁRIO DESTINADO AO PROFESSOR 

 

 

Caríssimo(a) professor(a) da instituição 
________________________________________ 

 

Peço a sua gentileza para responder este questionário que é um dos instrumentos 

de coleta de dados que faz parte da minha dissertação de mestrado em Ciência da 

Educação, e tem como objetivo: Analisar as práticas e intervenções pedagógicas 

utlilizadas no atendimento aos alunos adolescentes com dislexia. 

O preenchimento desse instrumento é inteiramente voluntário e pessoal, não sendo 
necessário que o assine, tornando assim todas as informações que você fornece, 
estritamente confidenciais. 
 Conto com a sua participação e colaboração ao respondê-lo, baseado na sua 

experiência profissional, sem utilizar-se de opiniões e participações de terceiros. 

Cordialmente, 

 

_______________________________________________ 

Mestranda Tânia Regina Acácio de Almeida Souza 
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INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 

1. Idade:  ________ anos 

2. Sexo: (   ) Masculino      (   ) Feminino      

3.  Escolarização/Curso: 

-Graduação _____________________________________________________ 

-Especialização___________________________________________________ 

-Mestrado_______________________________________________________ 

-Doutorado______________________________________________________ 

4. Tempo de serviço no magistério: 

(   ) 1 a 5 anos 

(   ) 6 a 10 anos 

(   ) 11 a 15 anos 

(   ) 16 a 20 anos 

(   ) 21 anos ou mais 

5. Tempo de trabalho como professor nesta instituição: 

(   ) 1 a 5 anos 

(   ) 6 a 10 anos 

(   ) 11 a 15 anos 

(   ) 16 a 20 anos 

(   ) 21 anos ou mais  

6. Disciplina em que atua nesta instituição 

__________________________________________________________________ 

 

7. O que você entende por Inclusão? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
8. Você considera a instituição em que você atua, como inclusiva? 
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(  )Nunca          (   ) Algumas vezes          (    )Muitas vezes          (    )Sempre 

 

9. Você já ouviu falar sobre Dislexia? 

(  )Nunca          (   ) Algumas vezes          (    )Muitas vezes          (    )Sempre 

 

Em caso afirmativo, explique segundo a sua compreensão: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
10. Trabalha ou já trabalhou com alunos adolescentes disléxicos nesta instituição? 

(  )Nunca          (   ) Algumas vezes          (    )Muitas vezes          (    )Sempre 

 

11.Recebe ou recebeu orientações da equipe pedagógica sobre como trabalhar com 

alunos disléxicos? 

(  )Nunca          (   ) Algumas vezes          (    )Muitas vezes          (    )Sempre 

 

12. Já conversou sobre o que é Dislexia com toda a turma? 

(  )Nunca          (   ) Algumas vezes          (    )Muitas vezes          (    )Sempre 

 

13. Os alunos disléxicos possuem lugares específicos em sala de aula? 

(  )Nunca          (   ) Algumas vezes          (    )Muitas vezes          (    )Sempre 

 

14. Você considera importante a prática de atividades em grupo para promover a 

inclusão e aprendizagem?   

(  )Nunca          (   ) Algumas vezes          (    )Muitas vezes          (    )Sempre 

 

15. A instituição oferece recursos tecnológicos para sua prática docente? 

(  )Nunca          (   ) Algumas vezes          (    )Muitas vezes          (    )Sempre 

  

16. Com que frequência você utiliza recursos tecnólogicos em suas aulas? 

(    )Nunca          (   ) Algumas vezes          (   )Muitas vezes          (   )Sempre 
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17.Com que frequência organiza a sala de aula para promover a interação? 

(  )Nunca          (   ) Algumas vezes          (    )Muitas vezes          (    )Sempre 

 

18. Com que frequência você solicita a leitura em voz alta? 

(  )Nunca          (   ) Algumas vezes          (    )Muitas vezes          (    )Sempre 

 

19. Disponibiliza tempo necessário para que todos os alunos realizem seu trabalho 

de acordo com seu ritmo e interesse? 

(   )Nunca          (   ) Algumas vezes          (   ) Muitas vezes          (    )Sempre 

 

20. Com que frequência você retoma o conteúdo trabalhado na aula anterior? 
(   )Nunca          (   ) Algumas vezes          (   ) Muitas vezes          (    )Sempre 

 
21. Problematiza assuntos e situações que surjam durante a aula, mesmo que não 
esteja de acordo com o planejamento proposto para aquele dia? 

(   )Nunca          (   ) Algumas vezes          (   )Muitas vezes          (   )Sempre 

 

22. Oportuniza situações de aprendizagens em que os alunos tenham oportunidade 
de desenvolver sua autonomia e construir sua identidade? 

(   )Nunca          (   ) Algumas vezes          (   )Muitas vezes          (   )Sempre 

 

23. Você enfrenta dificuldades dentro de sala de aula para trabalhar com a dislexia?  

 

(  )Nunca          (   ) Algumas vezes          (    )Muitas vezes          (    )Sempre 

 

Em caso afirmativo, quais são elas:  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
24. As avaliações são diferencidas para os alunos disléxicos?  

(  )Nunca          (   ) Algumas vezes          (    )Muitas vezes          (    )Sempre 

Em caso afirmativo, explique as práticas usadas em sua avaliação:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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25. Quais são os principais entraves que dificultam processo de construção do 
conhecimento e aprendizado do aluno adolescente com dislexia?  

 

(    ) Falta de tempo, devido à rotina fixa e estabelecida; 

(    ) Metodologias que não respeitam as particularidades dos sujeitos; 

(    ) Uso de metodologias tradicionais, utilizando-se da decodificação de palavras, 
de forma fragmentada 

(    ) Infraestrutura inadequada salas de aula com pouco espaço físico, e poucos 
recursos 

(    ) Falta de informações necessárias quanto ao tema dislexia. 

(    ) Supervalorização de resultados quantitativos; 

(    ) Ausência de um trabalho interdisciplinar;  

(    ) Projeto político pedagógico da escola não contempla essa prática inclusiva 

Outros motivos: 

            
            
            
             

 

26. Ordene os elementos pedagógicos em grau de importância (1 a 10) para o 
processo ensino-aprendizagem do aluno adolescente com dislexia. Considerando o 
número 01 o de maior importância.  

(    ) Planejamento coerente e de acordo com o interesse dos educandos 

(    ) Métodos de ensino que respeitem os conhecimentos prévios dos educandos 

(    ) Atividades que oportunizem o desenvolvimento da autonomia do adolescente. 

(    ) Relacionamento professor x alunos 

(    ) Capacitação docente 

(    ) Reconhecer as necessidades e dificuldades de um adolescente 

(    ) Conhecer a realidade social da qual os alunos advêm  

(    ) Participar de cursos e formações que colaborem com minha prática educativa. 

(    ) Dispor de materiais que oportunizem a prática de leitura e escrita. 

(    ) Organizar a sala de modo a promover a interação e a inclusão. 
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APÊNDICE F - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PEDAGOGOS E 

COORDENADORES 

 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY 

    DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM CIÊNCIA DA EDUCAÇÃO. 
QUESTIONÁRIO DESTINADO À EQUIPE PEDAGÓGICA 

 
 

Caríssimo (a) Pedagogo (a), da instituição _______________________________ 

 

Peço a sua gentileza para responder este questionário que é um dos instrumentos 

de coleta de dados que faz parte da minha dissertação de mestrado em Ciência da 

Educação, e tem como objetivo: Analisar as práticas e intervenções pedagógicas 

utlilizadas no atendimento aos alunos adolescentes com dislexia. 

O preenchimento desse instrumento é inteiramente voluntário e pessoal, não sendo 

necessário que o assine, tornando assim todas as informações que você fornece, 

estritamente confidenciais. 

 

Conto com a sua participação e colaboração ao respondê-lo, baseado na sua 

experiência profissional, sem utilizar-se de opiniões e participações de terceiros. 

Cordialmente, 

 

_______________________________________________ 

Mestranda Tânia Regina Acácio de Almeida Souza 
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INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  
 

1. Idade:  ________ anos 

2. Sexo:  (   ) Masculino      (   ) Feminino      

3.  Tempo de serviço no magistério: 

(   ) 1 a 5 anos 

(   ) 6 a 10 anos 

(   ) 11 a 15 anos 

(   ) 16 a 20 anos 

(   ) 21 anos ou mais 

4. Tempo de trabalho como pedagogo(a) nesta instituição: 

(   ) 1 a 5 anos 

(   ) 6 a 10 anos 

(   ) 11 a 15 anos 

(   ) 16 a 20 anos 

(   ) 21 anos ou mais 

 5. Escolarização/Curso: 

-Graduação _____________________________________________________ 

-Especialização___________________________________________________ 

-Mestrado_______________________________________________________ 

-Doutorado______________________________________________________ 

6. O que você entende por inclusão? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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7. Você considera a instituição em que trabalha como sendo inclusiva?  

(  )Nunca          (   ) Algumas vezes          (    )Muitas vezes          (    )Sempre 

 

Justifique: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

8. O que você entende por dislexia? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

9. Os professores recebem capacitação para atender aos alunos com necessidades 
especiais? 

 

(  )Nunca          (   ) Algumas vezes          (    )Muitas vezes          (    )Sempre 

 

10. Quantos alunos adolescentes disléxicos a instituição atende? 

(    ) 1 a 5 

(    ) 6 a 10 

(    ) 11 a 15  

(    ) 16 a 20  

(    ) 21 ou mais 

 

11. Com que frequência os professores recebem orientações pedagógicas para 
atender aos alunos disléxicos. 

 

(  )Nunca          (   ) Algumas vezes          (    )Muitas vezes          (    )Sempre 

 

12. Com que frequência as práticas pedagógicas utilizadas pelos professores são 
avaliadas? 

 

(   )Nunca          (   ) Algumas vezes          (   )Muitas vezes          (   )Sempre 
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13.Em que momento a coordenação pedagógica interfere na prática do professor? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

14. As avaliações são diferencidas para os alunos disléxicos?  

(  )Nunca          (   ) Algumas vezes          (    )Muitas vezes          (    )Sempre 

 

Em caso afirmativo, explique os insttrumentos 
utilizados:__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

15. Quais são os principais entraves que dificultam processo de construção do 
conhecimento e aprendizado do aluno adolescente com dislexia?  

 

(   ) Falta de tempo, devido à rotina fixa e estabelecida. 

(   ) Metodologias que não respeitam as particularidades dos sujeitos. 

(  ) Professores demonstram resistência, porque acreditam ser necessária uma rígida                     
estrutura e moldes para a construção da leitura e escrita. 

(   ) Uso de metodologias tradicionais, utilizando-se da decodificação de palavras, de 
forma fragmentada. 

(   ) Infraestrutura inadequada salas de aula com pouco espaço físico, e poucos 
recursos 

(  ) Falta de reuniões pedagógicas para esclarecimentos e orientaçãoes de temas 
específicos como a dislexia. 

(   ) Pressão para que o material didático seja preenchido  rapidamente 

(   ) Projeto político pedagógico da escola não contempla essa prática inclusiva 

 

Outros motivos: 

            
            
            
             

 

 



 

 

217 
 

16. Ordene os elementos pedagógicos em grau de importância (1 a 10) para o 
processo ensino-aprendizagem do aluno adolescente com dislexia. Considerando o 
número 01 o de maior importância.  

(    ) Planejamento coerente e de acordo com o interesse dos educandos 

(    ) Métodos de ensino que respeitem os conhecimentos prévios dos educandos 

(    ) Atividades que oportunizem o desenvolvimento da autonomia do adolescente. 

(    ) Relacionamento professor x alunos 

(    ) Capacitação docente 

(    ) Interação família x escola 

(    ) Conhecer a realidade social da qual os alunos advêm  

(    ) Participar de cursos e formações que colaborem com minha prática educativa. 

(    ) Dispor de materiais que oportunizem a prática de leitura e escrita. 

(    ) Organizar a sala de modo a promover a interação e a inclusão 
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ANEXO A - PARCERIA CIENTÍFICA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISLEXIA 
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ANEXO B - RECONHECIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA COMO 
PARCERIA CIENTÍFICA PELA ABD 

 

 


